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Nosso Propósito
O Objetivo dos Seminários e Institutos de 
Religião declara: 
“Nosso propósito é ajudar os jovens e os 
jovens adultos a entender e confiar nos 
ensinamentos e na Expiação de Jesus 
Cristo, a qualificarem-se para as bênçãos 
do templo e prepararem-se a si próprios, 
suas famílias e outras pessoas para a vida 
eterna com seu Pai Celestial.”
Para atingir nosso propósito, ensinamos 
aos alunos as doutrinas e os princípios do 
evangelho de acordo com as escrituras e 
as palavras dos profetas.Essas doutrinas e 
esses princípios são ensinados de maneira 
a levar os alunos ao entendimento e à 
edificação. Ajudamos os alunos a cumprir 
seu papel no processo de aprendizado e 
os preparamos para ensinar o evangelho 
aos outros.
Para ajudar a alcançar esses objetivos, 
você e seus alunos são instados a aplicar 
os seguintes Fundamentos para Ensinar 
e Aprender o Evangelho ao estudarem as 
escrituras juntos:
•	 Ensinar	e	aprender	pelo	Espírito.
•	 Cultivar	um	ambiente	de	aprendizado	

em que haja amor, respeito e propósito.
•	 Estudar	as	escrituras	diariamente	e	ler	o	

texto do curso. (Há gráficos de acompa-
nhamento da leitura das escrituras no 
apêndice do fim deste manual.)

•	 Entender	o	contexto	e	o	conteúdo	das	
escrituras e das palavras dos profetas.

•	 Identificar,	entender,	sentir	a	veracidade	
e a importância, e aplicar as doutrinas e 
os princípios do evangelho.

•	 Explicar	as	doutrinas	e	os	princípios	do	
evangelho, falar a seu respeito e prestar 
testemunho deles.

•	 Dominar	as	passagens-chave	das	escri-
turas	e	as	Doutrinas	Básicas.

Este manual do professor foi preparado 
para ajudá-lo a ter êxito no cumprimento 
desses objetivos.

Preparação das Aulas
O Senhor deu àqueles que ensinam Seu 
evangelho o mandamento de “[ensinar] 
os princípios de [Seu] evangelho que 
estão	na	Bíblia	e	no	Livro	de	Mórmon,	no	
qual se acha a plenitude do evangelho” 
(D&C	42:12).	Instruiu	também	que	os	
professores devem ensinar essas verdades 
“conforme forem dirigidos pelo Espírito”, 
que será concedido “pela oração da fé” 
(D&C	42:13–14).	Ao	preparar	cada	aula,	
busque em espírito de oração a orien-
tação do Espírito para ajudá-lo a com-
preender as escrituras e as doutrinas e os 
princípios que elas contêm. Siga também 
os sussurros do Espírito ao planejar manei-
ras de ajudar seus alunos a entender as 
escrituras, ser ensinados pelo Espírito 
Santo e sentir o desejo de aplicar o que 
aprenderem.
Neste	curso,	o	Livro	de	Mórmon	é	seu	
texto de base na preparação e no ensino. 
Em espírito de oração, estude os capítulos 
ou versículos que ensinará. Procure enten-
der	o	contexto	e	o	conteúdo	do	bloco	de	
escrituras, inclusive a narrativa, as pes-
soas, os lugares e os acontecimentos. Ao 
conhecer	melhor	o	contexto	e	o	conteúdo	
de cada bloco de escrituras, procure 
identificar as doutrinas e os princípios que 
ele contém e decida quais dessas verdades 
são mais importantes para seus alunos 
compreenderem	e	aplicarem.	Depois	de	
identificar qual será seu enfoque, você 

pode determinar quais métodos, aborda-
gens e atividades ajudarão melhor seus 
alunos a aprender e aplicar as verdades 
sagradas encontradas nas escrituras.
Este manual foi concebido para auxiliá-lo 
neste processo. Estude cuidadosamente 
o	conteúdo	da	lição	que	corresponde	ao	
bloco de escrituras que você vai ensinar. 
Você pode optar por utilizar todas as 
sugestões propostas para um bloco de 
escrituras ou só algumas delas. Pode 
também adaptar as ideias sugeridas às 
necessidades e circunstâncias de seus 
alunos. Ao refletir como sobre adaptar o 
conteúdo	das	lições,	não	deixe	de	seguir	
este	conselho	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Ouvi	o	Presidente	Packer	ensinar	muitas	
vezes que primeiro adotamos e depois 
adaptamos. E se estivermos firmemente 
ancorados na lição prescrita que devemos 
ministrar, então poderemos seguir o Espí-
rito	para	adaptá-la”	(“Debate	com	o	Élder	
Dallin H.	Oaks”	[Transmissão	Via	Satélite	
dos Seminários e Institutos de Religião, 
7 de	agosto	de	2012],	p.	6,	si	.LDS	.org).
Ao se preparar para ensinar, leve em conta 
os alunos que tenham necessidades especí-
ficas. Adapte as atividades e as expectativas 
para ajudá-los a progredir. A comunicação 
com os pais e os líderes vai ajudá-lo a 
conhecer as necessidades dos alunos e a 
conseguir proporcionar uma experiência 
significativa e edificante para eles.

Introdução ao Livro de Mórmon 
Manual do Professor do Seminário
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Introdução ao 

Primeiro Livro de néfi
Por que estudar esse livro?
Ao estudarem 1 Néfi, os alunos desco-
brirão que “as ternas misericórdias do 
Senhor estão sobre todos aqueles que 
ele escolheu por causa de sua fé, para 
torná-los fortes” (1 Néfi 1:20). Também 
descobrirão que Deus deseja abençoar 
Seus filhos. Leí e seu povo provaram da 
misericórdia e das bênçãos de Deus ao 
seguirem Seus mandamentos. Leí e Néfi 
buscaram orientação de Deus e recebe-
ram-na por meio de sonhos, de visões, da 
Liahona e da orientação do Espírito Santo. 
Néfi recebeu e registrou uma visão pano-
râmica da história da Terra, que lhe mos-
trou a onipresença de Deus; o batismo, 
ministério e a crucificação de Jesus Cristo; 
a destruição dos nefitas e os últimos dias. 
Deus ajudou Néfi e seus irmãos a obterem 
as placas de latão para que tivessem as 
escrituras. Ele também salvou Leí e seu 
povo da fome no deserto e da destruição 
no oceano, levando-os em segurança 
à terra da promissão. Ao estudarem as 
experiências de Néfi e Leí nesse livro, os 
alunos aprenderão como buscar e receber 
as bênçãos dos céus.

Quem escreveu esse livro?
O filho de Leí, Néfi, escreveu esse livro em 
resposta ao mandamento do Senhor de 
manter um registro de seu povo. É prová-
vel que Néfi tenha nascido em Jerusalém 
ou próximo dali. Ele viveu lá durante o 
ministério do profeta Jeremias e o reinado 
do rei Zedequias. Néfi buscou seu próprio 
testemunho sobre as palavras de seu pai 
referentes à destruição de Jerusalém e 
à necessidade de sua família partir. Ao 
buscar e seguir os conselhos do Senhor, 
Néfi tornou-se instrumento nas mãos de 
Deus. Ele obedientemente retornou a 
Jerusalém com seus irmãos duas vezes — 
primeiro para obter as placas de latão e 
depois para persuadir a família de Ismael 
a unir-se à família de Leí no deserto. Com 
a ajuda do Senhor, Néfi construiu um 
navio que atravessou o oceano e levou 
sua família e outras pessoas à terra da 
promissão. Quando Leí morreu, o Senhor 
escolheu Néfi para ser o líder de seu povo.

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Néfi escreveu tendo em mente três públi-
cos: os descendentes de seu pai, o povo 
do convênio do Senhor nos últimos dias 
e todas as pessoas do mundo (ver 2 Néfi 
33:3, 13). Ele escreveu para persuadir 
todos a virem a Jesus Cristo e serem salvos 
(ver 1 Néfi 6:4).

Quando e onde foi escrito?
Néfi escreveu o relato que se tornou 
1 Néfi em aproximadamente 570 a.C 
— 30 anos após ele e sua família terem 
deixado Jerusalém (ver 2 Néfi 5:30). Ele o 
escreveu quando estava na terra de Néfi.

Quais são alguns dos recursos 
característicos desse livro?
1 Néfi contém alguns relatos de mani-
festações celestiais em sonhos, visões e 
revelações diretas. Essas manifestações 
mostram que Deus instrui, orienta e pro-
tege aqueles que O buscam:

•	 Enquanto	Leí	ora,	surge	uma	coluna	de	
fogo e ele vê e ouve muitas coisas que 
o fazem tremer (ver 1 Néfi 1:6–7).

•	 Leí	tem	uma	visão	na	qual	vê	Deus	e	lê	
um livro que profetiza a destruição de 
Jerusalém e o cativeiro de seus habitan-
tes (ver 1 Néfi 1:8–14).

•	 O	Senhor	ordena	que	Leí	parta	com	
sua família para o deserto (ver 1 Néfi 
2:1–2).

•	 O	Senhor	orienta	Leí	a	enviar	seus	filhos	
de volta a Jerusalém a fim de buscar as 
placas de latão (ver 1 Néfi 3:2–4).

•	 Um	anjo	intervém	quando	Lamã	e	
Lemuel agridem Néfi e Sam (ver 1 Néfi 
3:29).

•	 O	Senhor	ordena	que	Néfi	e	seus	
irmãos retornem a Jerusalém para 
trazerem Ismael e sua família (ver 1 Néfi 
7:1–2).

•	 Leí	e	Néfi	recebem	visões	que	incluem	a	
árvore da vida; o nascimento, ministério 
e a Expiação de Jesus Cristo; a história 
da terra da promissão; a Restauração 

do evangelho e o conflito entre as 
forças do mal e a Igreja do Cordeiro de 
Deus (ver 1 Néfi 8; 11–14).

•	 É	mostrado	a	Néfi	como	construir	o	
navio que vai levar seu povo à terra da 
promissão (ver 1 Néfi 18:1).

1 Néfi contém um relato direto de um 
povo que fez a jornada rumo à terra da 
promissão. O Livro de Mórmon depois 
menciona outros dois grupos que viajaram 
para a terra da promissão: os mulequitas 
(ver Ômni 1:14–17) e os jareditas (ver Éter 
6:4–12).
O livro de 1 Néfi também apresenta dois 
itens importantes: a espada de Labão e 
uma bússola, ou guia, chamada Liahona 
(ver 1 Néfi 18:12; Alma 37:38). Por meio 
da Liahona, o Senhor guiou a família 
de Leí no deserto e ao atravessarem o 
oceano. A espada de Labão foi passada 
de geração em geração até o fim da 
civilização Nefita. A Liahona e a espada de 
Labão foram enterradas com as placas de 
ouro e foram mostradas a Joseph Smith e 
a Três Testemunhas (ver D&C 17:1–2).

Esboço
1 Néfi 1–7 Leí conduz sua família 
ao deserto. Seus filhos atendem 
à ordem do Senhor de voltar a 
Jerusalém para obter as placas de 
latão, e de retornar para persua-
dir Ismael e sua família a unir-se a 
eles no deserto.

1 Néfi 8–15 Leí e Néfi recebem 
a visão da árvore da vida. Néfi 
relata sua visão do ministério do 
Salvador e de eventos históricos 
que levaram à Restauração do 
evangelho nos últimos dias.

1 Néfi 16–18 O Senhor conduz 
Leí e sua família na jornada pelo 
deserto e na travessia do oceano 
até a terra da promissão.

1 Néfi 19–22 Néfi profetiza sobre 
Jesus Cristo e sobre a dispersão e 
a coligação de Israel.
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Introdução
Depois de sair do local da Torre de Babel, Jarede, seu 
irmão, seus familiares e amigos foram guiados pelo 
Senhor na viagem pelo deserto. O Senhor disse ao 
irmão de Jarede que construísse oito barcos para que 

seu grupo atravessasse o mar rumo à terra prometida. 
À medida que o irmão de Jarede e seu povo obedeciam 
ao Senhor com fé, Ele lhes dava as orientações necessá-
rias para que tivessem sucesso na viagem.

LiçãO 144

Éter 2

Sugestões Didáticas

Éter 2:1–12
Os jareditas começam a viagem rumo à terra prometida
Para ajudá-los a ver como seguir as orientações do Senhor pode preparar-nos para receber 
mais orientações Dele, faça a seguinte atividade:
Antes da aula, esconda alguma coisa na sala, representando um tesouro. Prepare uma 
série de três ou quatro pistas para guiar os alunos até o tesouro. Dê a primeira pista aos 
alunos. Essa pista deve levá-los a encontrar a segunda; e a segunda, a encontrar a pró-
xima, e assim por diante, até que eles encontrem o tesouro. Depois que acharem o tesouro, 
pergunte-lhes:
•	 O	que	teria	acontecido	se	vocês	não	tivessem	seguido	a	primeira	pista?	(Não	teriam	

achado a segunda.)
Peça-lhes que façam a leitura silenciosa de Éter 1:41–42 à procura do primeiro conjunto de 
instruções que o Senhor deu para conduzir os jareditas à terra prometida.
Para ajudá-los a ver como os jareditas agiram diante dessas instruções, peça que um aluno 
leia Éter 2:1–3 em voz alta.
•	 O	que	os	jareditas	fizeram	diante	do	primeiro	conjunto	de	instruções	do	Senhor?
Peça a um aluno que leia Éter 2:4–6 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a 
leitura	e	descubram	que	bênção	os	jareditas	receberam	depois	de	obedecerem	às	primeiras	
instruções.
•	 O	que	aconteceu	depois	que	os	jareditas	seguiram	as	primeiras	instruções	do	Senhor?	

(O	Senhor	deu-lhes	mais	instruções	por	meio	do	irmão	de	Jarede.)
•	 Nessa	história,	o	que	aprendemos	sobre	como	receber	orientação	do	Senhor?	(Ainda	

que seja em outras palavras, as respostas dos alunos devem refletir o seguinte princípio: 
Quando seguimos com fé as orientações que o Senhor nos dá, podemos receber 
mais orientações Dele. Você pode sugerir que eles anotem essa verdade nas escrituras, 
ao lado de Éter 2:6.)

Para ajudar os alunos a compreender e aplicar melhor esse princípio, peça-lhes que pen-
sem	em	uma	impressão	ou	inspiração	recente	que	tenham	recebido	do	Senhor.	Depois,	leia	
a	seguinte	declaração	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Ela	virá	um	pouco	por	vez,	em	partes,	para	que	sua	aptidão	cresça.	À	
medida que cada parte é seguida com fé, você será guiado a outras partes, 
até	obter	a	resposta	inteira.	Esse	padrão	exige	o	exercício	da	fé	na	capacidade	
de resposta de nosso Pai. Embora às vezes possa ser muito difícil, esse 
processo	resulta	em	um	crescimento	pessoal	significativo”	(“O	Dom	
Celestial	da	Oração”,	A Liahona, maio de 2007, p. 8).

Peça aos alunos que respondam a estas perguntas no caderno ou no diário de estudo 
das escrituras.	Você	pode	escrever	as	perguntas	no	quadro	ou	ditá-las	para	que	os	alunos	 
as escrevam.
•	 Em	que	ocasiões	você	já	seguiu	uma	inspiração	e,	depois,	recebeu	mais	orientações	

de Deus?

Despertar o interesse 
e promover a 
concentração
Planeje atividades que 
despertem o interesse 
dos alunos e ajudem-
nos a concentrar-se nas 
escrituras da lição. Essas 
atividades surtem maior 
efeito quando são breves 
e levam os alunos a con-
centrarem-se nos princí-
pios centrais da aula.

Utilização do 
Manual do 
Professor de 
Seminário Diário
Introdução aos Livros
As introduções aos livros dão 
uma visão geral de cada livro do 
Livro	de	Mórmon.	Entre	outras	
coisas, explicam quem escreveu 
cada livro, descrevem os obje-
tivos dos autores ao escrever e 
trazem	um	resumo	do	conteúdo	
de cada livro.

Introdução ao Bloco de 
Escrituras
As introduções aos blocos de 
escrituras dão uma breve visão 
geral	do	contexto	e	conteúdo	do	
bloco de escrituras de cada lição.

Agrupamento de 
Versículos e Resumo 
Contextual
Os blocos de escrituras costu-
mam ser divididos em segmentos 
menores ou grupos de versículos 
quando ocorre uma mudança de 
assunto ou de ação. A referência 
para cada grupo de versículos 
vem seguida por um breve 
resumo dos acontecimentos ou 
ensinamentos desse grupo de 
versículos.

Auxílios Didáticos
Os auxílios didáticos ajudam a 
explicar princípios e métodos de 
ensino do evangelho. Podem 
ajudá-lo em seu empenho para 
melhorar como professor.

Corpo da Lição
O corpo da lição contém orienta-
ções para você em seu estudo e 
ensino.	Traz	sugestões	didáticas,	
inclusive perguntas, atividades, 
citações, diagramas e gráficos.

Doutrinas e Princípios
À medida que doutrinas e prin-
cípios surgirem naturalmente no 
estudo do texto das escrituras, 
ficarão destacados em negrito 
para ajudá-lo a identificá-los e 
ressaltá-los em sua interação 
com os alunos.

Fotografias e Gravuras
Fotografias e gravuras de líderes 
da Igreja e acontecimentos das 
escrituras representam recursos 
visuais que você pode mostrar, 
sempre que estiverem disponí-
veis, ao ensinar.
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Lição 150

Domínio das Escrituras — Éter 12:27
Para ajudar os alunos a memorizar Éter 12:27, anote as seguintes palavras no quadro e peça 
aos alunos que as copiem em um papel:

Se… vierem… mostrar… fraqueza… dou… fraqueza… humildes… graça… todos…  
humilham… caso… humilhem… fé… fortes.

Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 12:27 prestando atenção a essas 
palavras. Depois, peça-lhes que repitam de cor a maior parte possível do versículo, olhando 
apenas para as palavras anotadas no papel. Incentive-os a colocar o papel em um lugar 
onde o encontrem mais tarde hoje ainda ou amanhã. (Poderia ser em um bolso ou nas 
escrituras.) Peça-lhes que releiam Éter 12:27 sempre que virem esse papel até memoriza-
rem a passagem.

Comentários e Informações Históricas
Éter 12:27.“Mostrar-lhes-ei sua fraqueza”

O Élder Bruce C. Hafen, dos Setenta, declarou que nossa 
luta para vencer nossas fraquezas é uma parte central 
do propósito de estarmos aqui na Terra:

(…) O plano de nosso Pai nos sujeita à tentação e ao 
sofrimento neste mundo decaído (…).

Portanto, se tiver problemas na vida, não suponha que 
haja algo de errado com você. A luta para vencer esses 
problemas faz parte da própria essência do propósito 
da vida. Ao achegar-nos a Deus, Ele nos mostrará nossas 
fraquezas e por meio delas nos tornará mais sábios e 
mais fortes. Se você estiver percebendo um número 
progressivamente maior de fraquezas em si mesmo, 
isso significa que se está aproximando cada vez mais 
de Deus, e não se afastando” (“A Expiação: Tudo por 
Todos”, A Liahona, maio de 2004, p. 97).

Esta é a história de um rapaz que viu cumprir-se a pro-
messa feita pelo Senhor em Éter 12:27:

Todos os rapazes da Igreja são incentivados a alcançar 
metas como parte do programa Dever para com Deus 
e, em alguns lugares, do escotismo. Os pais de Jonathan 
Perez trabalhavam muito para sustentar uma famí-
lia numerosa, e os amigos do rapaz ridicularizavam o 
trabalho que ele fazia para alcançar o grau mais alto do 
escotismo. A despeito dessas dificuldades, Jonathan fez 
essa meta e pôs-se a trabalhar para alcançá-la. Depois 
de algum tempo, com a ajuda e o apoio dos líderes dos 
Rapazes, ele atingiu a meta. Ele escreveu: “Essa experiên-
cia me ensinou que sejam quais forem os obstáculos ou 
as dificuldades no meu caminho, o Senhor me ajudará 
a vencer meus defeitos e minhas fraquezas (Éter 12:27). 
Não importa nossa classe social nem se somos ricos ou 
pobres, podemos atingir nossas metas porque o Senhor 
está do nosso lado” (Jonathan Perez, “An Honor Earned” 
[Honra Merecida], New Era, novembro de 2007, p. 45)

Sugestão Didática Complementar
Éter 12:26. Não se concentrar nas fraquezas dos 
outros

Saliente que uma fraqueza que muitas pessoas têm é a 
dificuldade em ser humilde e ter fé quando se defron-
tam com as fraquezas de outras pessoas. Leia em voz 
alta duas ou três das situações abaixo. Faça uma pausa 
depois de cada uma e peça aos alunos que expliquem 
como ter fé em Jesus Cristo, ter esperança de obter 
bênçãos eternas ou como agir com caridade poderia 
ajudar-nos a fazer o que é certo naquela situação.

 1. Um conhecido ou amigo tem características que 
vocês consideram irritantes. 

 2. Um membro da ala dá uma aula ou faz um discurso 
enfadonho. 

 3.  Uma pessoa critica vocês.

 4. Um membro de sua família tem um defeito que,  
às vezes, dificulta a vida para vocês.

Domínio das Escrituras
As	25	passagens	de	domínio	das	
escrituras	relativas	ao	Livro	de	
Mórmon	estão	destacadas	em	
negrito no contexto das lições 
em que aparecem. Cada uma 
dessas lições também traz uma 
sugestão didática para cada uma 
dessas passagens. Para ajudá-lo 
a ensinar sistematicamente 
o domínio das escrituras, há 
atividades de recapitulação de 
domínio das escrituras espalha-
das por todo o manual. Para 
mais sugestões didáticas para o 
domínio das escrituras, consulte 
o apêndice no fim deste manual.

Espaço na Coluna
Você pode utilizar o espaço 
livre nas colunas na preparação 
da aula, inclusive para fazer 
anotações, escrever princípios, 
experiências ou outras ideias, 
conforme sentir-se inspirado 
pelo Espírito Santo.

Comentários e 
Informações Históricas
Há citações e explicações adi-
cionais no fim de algumas lições 
para ajudá-lo a compreender 
melhor determinados conceitos 
ou passagens das escrituras. 
Utilize as informações desta 
seção a fim de preparar-se 
para responder a perguntas ou 
dar informações adicionais ao 
ensinar.

Sugestões Didáticas 
Complementares
No fim de algumas lições há 
sugestões didáticas complemen-
tares. Elas trazem ideias para 
ensinar doutrinas e princípios 
que não estejam identificados 
ou salientados no corpo da lição. 
Também	podem	dar	sugestões	
sobre o uso de recursos de áudio 
e vídeo, como apresentações de 
DVD.
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Programa de Seminário 
Diário (Em Horário 
Escolar e Matutino)
Este manual contém os seguintes ele-
mentos para professores do seminário 
diário:	160	lições	diárias	para	o	professor,	
auxílios didáticos e recursos para ensinar 
as passagens de domínio das escrituras e 
as	Doutrinas	Básicas.

Lições para o Professor do 
Seminário Diário
Formato da Lição
Cada lição deste manual gira em torno de 
um bloco de escrituras, e não de deter-
minado conceito, determinada doutrina 
ou determinado princípio. Esse formato 
vai ajudar você e seus alunos a estudar 
as escrituras sequencialmente e a discutir 
as doutrinas e os princípios que surgirem 
naturalmente no texto das escrituras. 
À medida que os alunos aprenderem o 
contexto em que se encontra uma dou-
trina ou um princípio, seu entendimento 
dessa verdade poderá se aprofundar. 
Além disso, os alunos conseguirão ver e 
compreender as mensagens que os auto-
res inspirados das escrituras pretendiam 
transmitir em sua plenitude. O ensino das 
escrituras desta maneira também ajudará 
os alunos a aprender como descobrir e 
aplicar as verdades eternas em seu estudo 
pessoal das escrituras.
Em cada lição, nem todos os segmentos 
de um bloco de escrituras são enfatiza-
dos. Alguns segmentos recebem menos 
atenção por serem menos centrais para 
a mensagem geral do autor inspirado ou 
por terem menor aplicação para os jovens. 
Cabe a você adaptar esses materiais de 
acordo com as necessidades e os interes-
ses dos alunos de sua classe. Você pode 
adaptar ideias das lições deste manual ao 
optar por dar mais ênfase a determinada 
doutrina ou determinado princípio do 
que o previsto na lição ou ao decidir dar 
menos atenção a determinado segmento 
do bloco de escrituras aprofundado no 
manual.	Busque	a	orientação	do	Espírito	
Santo para fazer essas adaptações ao 
preparar-se e ao ensinar.

Doutrinas e Princípios
No corpo de cada lição, você verá que 
várias doutrinas e vários princípios-
chave estão destacados em negrito. 

Essas doutrinas e esses princípios estão 
identificados	no	currículo	porque	(1)	
refletem uma mensagem central do bloco 
de	escrituras,	(2)	atendem	muito	bem	às	
necessidades e circunstâncias dos alunos 
ou	(3)	são	verdades	importantes	que	
podem ajudar os alunos a aprofundar seu 
relacionamento	com	o	Senhor.	Lem-
bre-se	de	que	o	Livro	de	Mórmon	ensina	
inúmeras	verdades	além	das	identificadas	
no	currículo.	O	Presidente	Boyd K.	Packer	
ensinou que as escrituras contêm “com-
binações infinitas de verdades capazes de 
se adaptar às necessidades de todas as 
pessoas	em	todas	as	circunstâncias”	(“The	
Great Plan of Happiness” [Simpósio do  
SEI	sobre	Doutrina	e	Convênios/História	
da	Igreja,	10	de	agosto	de	1993],	p.	2, 
si	.LDS	.org).
Ao ensinar, dê oportunidades constantes 
aos alunos de identificar doutrinas e prin-
cípios nas escrituras. Ao expressarem as 
verdades que descobrirem, pode ser que 
os alunos usem palavras diferentes das 
empregadas neste manual para decla-
rar uma doutrina ou um princípio. Eles 
também podem descobrir verdades que 
não estão identificadas no plano de aula. 
Tenha	cuidado	para	não	dar	a	entender	
que as respostas dos alunos estão erradas 
simplesmente porque as palavras que 
usaram para expressá-las diferem das 
empregadas no manual ou porque iden-
tificaram uma verdade não mencionada 
no currículo. No entanto, se a declaração 
de um aluno estiver incorreta do ponto 
de vista doutrinário, compete a você 
ajudá-lo, com tato, a corrigi-la, mantendo 
uma atmosfera de amor e confiança. Se o 
fizer, proporcionará uma importante expe-
riência de aprendizado a seus alunos.

Andamento
Este	manual	traz	160	lições	do	seminário	
diário, o que permite lidar com interrup-
ções no calendário escolar e comunitário 
dos alunos e também deixa vários dias 
livres	para	a	recapitulação	do	conteúdo	
das escrituras ou de passagens de domí-
nio das escrituras. Você pode adaptar 
as lições e o andamento conforme a 
necessidade ao longo do período de que 
dispuser para ministrar este curso. (Veja 
uma proposta de guia de andamento no 
apêndice do fim deste manual.)

Recuperação
O Guia de Estudo do Livro de Mórmon 
para Alunos do Seminário de Estudo do 

Lar pode ser usado nos programas de 
seminário diário como recurso para os 
alunos fazerem recuperação. As lições do 
guia de estudo para alunos do seminá-
rio de estudo no lar são semelhantes às 
apresentadas neste manual. Os alunos 
que têm excesso de faltas podem receber 
tarefas a realizar no guia de estudo que 
correspondam	ao	conteúdo	que	eles	
perderam em classe. Essas tarefas podem 
ser	impressas	no	site	do	S&I,	assim	você	
não precisa fornecer o manual inteiro aos 
alunos que precisem fazer recuperação. 
Há mais informações a respeito do Guia 
de Estudo do Livro de Mórmon para 
Alunos do Seminário de Estudo do Lar na 
seção intitulada “Programa de Seminário 
de	Estudo	no	Lar”.

Auxílios Didáticos
Os auxílios didáticos aparecem nas mar-
gens deste manual. Esses auxílios didáti-
cos explicam e ilustram como você e seus 
alunos podem aplicar os Fundamentos 
para Ensinar e Aprender o Evangelho em 
seu	estudo	do	Livro	de	Mórmon.	Também	
oferecem sugestões sobre a forma de 
usar com eficácia uma série de métodos, 
habilidades e abordagens de ensino. Ao 
começar a entender os princípios contidos 
nos auxílios didáticos, procure formas de 
praticá-los e aplicá-los sistematicamente 
em seu ensino.

Domínio de Escrituras e 
Doutrinas Básicas
Para ajudar os alunos a entesourar as 
verdades eternas e aumentar sua con-
fiança em aprender e ensinar a partir das 
escrituras, os Seminários e Institutos de 
Religião	(S&I)	selecionaram	uma	série	de	
passagens das escrituras para os alunos 
dominarem durante cada ciclo de estudos. 
Além	disso,	foi	incluída	uma	lista	de	Dou-
trinas	Básicas	para	destacar	as	doutrinas	
fundamentais nas quais os alunos devem 
crer e que devem compreender e viver ao 
longo de seus quatro anos de seminário 
e no restante da vida. O manual de cada 
curso foi preparado de modo a ressaltar as 
Doutrinas	Básicas	que	aparecerão	durante	
o estudo sequencial das escrituras por 
parte	dos	alunos.	Muitas	das	passagens	
de domínio das escrituras foram escolhi-
das	tendo	em	mente	as	Doutrinas	Básicas.	
Assim, ao ensinar aos alunos as passagens 
de domínio das escrituras, ensinará tam-
bém	as	Doutrinas	Básicas.
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Se as pessoas entesourarem verdades 
eternas na mente e no coração, o Espírito 
Santo lhes trará essas verdades à memória 
em momentos de necessidade e lhes 
dará a coragem de agir pela fé (ver João 
14:26).	O	Presidente	Howard W.	Hunter	
ensinou:
“Incentivo-os vivamente a utilizar as escri-
turas para ensinar e a fazer tudo a seu 
alcance para ajudar os alunos a utilizarem-
nas e conhecerem-nas melhor. Quero que 
nossos	jovens	confiem	nas	escrituras. (…)

(…) Queremos	que	os	alunos	tenham	
confiança na força e nas verdades con-
tidas nas escrituras, que confiem que o 
Pai Celestial verdadeiramente se comu-
nica com eles por meio das escrituras e 
confiem que podem recorrer às escrituras 
para encontrar soluções para seus proble-
mas	e	respostas	para	suas	orações. (…)
(…) Esperamos	que	nenhum	de	seus	
alunos saia da sala de aula temeroso, 
envergonhado ou constrangido por não 
encontrar a ajuda de que precisa porque 

não conhece as escrituras o suficiente 
para encontrar as passagens certas” 
(“Eternal Investments” [discurso para edu-
cadores	religiosos	do	SEI,	10	de	fevereiro	
de	1989],	p.	2,	si	.LDS	.org).
Consulte o apêndice no fim deste manual 
para obter mais informações sobre o 
domínio	das	escrituras	e	as	Doutrinas	
Básicas.
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Lição de estudo no Lar 

Benjamim, o filho de Mosias, governou o reino em retidão. O rei 
Benjamim ficou encarregado de guardar os registros sagrados. 
(Ver Ômni 1:23, 25.)

Quando o rei Benjamim estava prestes a morrer, ele pediu a seu 
filho Mosias que reunisse o povo. Peça aos alunos que leiam 
Mosias 1:10–11 e procurem o motivo pelo qual o rei Benjamim 
queria falar ao povo. (Ele queria anunciar que Mosias seria o 
próximo rei e dar um nome ao povo.)

Mosias 2–6
O rei Benjamim ensina seu povo a respeito da Expiação do 
Salvador
Mostre aos alunos a gravura O Rei Benjamim Dirige-se a Seu 
Povo (62298 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 74). 
Leia Mosias 2:12–19 para a classe. Peça aos alunos que ergam 
a mão quando identificarem frases que mostram o caráter do 
rei Benjamim. Quando os alunos erguerem a mão, pare de ler 
e peça que expliquem o que identificaram e como isso revela o 
caráter do rei Benjamim. 

Você pode perguntar aos alunos o que eles aprenderam a 
respeito do serviço em Mosias 2:17. (As respostas dos alunos 
devem refletir a compreensão de que quando servimos ao 
próximo, servimos a Deus.Você também pode fazer com que 
a classe recite de cor Mosias 2:17, uma passagem de domínio 
das escrituras. Você pode pedir aos alunos que contem como 
prestaram serviço a Deus recentemente, servindo ao próximo. 

Escreva as seguintes passagens das escrituras no quadro ou em 
uma folha de papel. Não inclua as respostas que estão entre 
parênteses. Designe cada aluno a estudar uma das passagens 
de escritura. Lembre-os de que o sermão do rei Benjamim enfo-
cava o tema “a salvação [é] concedida aos filhos dos homens 
[somente] em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipo-
tente” Mosias 3:17.) Cada passagem de escritura ensina algo 
diferente sobre esse tema.

 1. Mosias 2:20–25, 34. (Quando reconhecemos nossa dívida 
para com Deus, nossa gratidão aumenta.)

 2. Mosias 3:7–11, 17–18. (Jesus Cristo sofreu para que 
possamos ser salvos de nossos pecados. Se exercermos fé 
em Jesus Cristo por meio do arrependimento, podemos ser 
salvos de nossos pecados.)

 3. Mosias 3:12–16, 19–21. (Se cedermos aos influxos do 
Santo Espírito, por meio da Expiação de Jesus Cristo pode-
mos sobrepujar o homem natural e tornar-nos santos.)

 4. Mosias 4:5–8, 19–21, 26. (Se nos humilharmos perante 
Deus e nos esforçarmos para desenvolver atributos seme-
lhantes aos de Cristo, podemos conservar a remissão de 
nossos pecados.)

Depois de dar tempo suficiente aos alunos, deixe que relatem o 
que aprenderam para a classe inteira ou para pequenos grupos. 
Depois, peça a vários alunos que escolham um dos princípios e 
expliquem como o aplicariam na vida. 

Peça a um aluno que leia Mosias 4:1–3 em voz alta. Peça à 
classe que acompanhe, procurando como o povo reagiu às 
palavras do rei Benjamim. Depois, peça a outro aluno que leia 
Mosias 5:1–2, 5–8 em voz alta. Peça à classe que procure como 
tomamos sobre nós o nome do Senhor. Certifique-se de que os 
alunos compreendam este princípio: Tomamos sobre nós o 
nome de Jesus Cristo quando fazemos e guardamos con-
vênios sagrados. Você pode lembrar aos alunos de que um dos 
motivos pelos quais o rei Benjamim reuniu o povo era para ensi-
nar-lhes sobre a realização de convênios. Ele também consagrou 
seu filho Mosias para ser rei do povo (ver Mosias 6:3).

Para encerrar, pergunte aos alunos se algum deles gostaria de 
relatar como se sente sobre o fato de ter tomado sobre si o 
nome de Jesus Cristo no batismo. Peça que ponderem as seguin-
tes perguntas:

•	 Como	você	pode	pessoalmente	colocar	em	prática	os	princí-
pios do discurso do rei Benjamim?

•	 O	que	significa	para	você	tomar	sobre	si	o	nome	de	Cristo?

Você também pode prestar testemunho da alegria que sentimos 
por acreditar em Jesus Cristo e por confiar em Sua Expiação. 

Próxima Unidade (Mosias 7–17)
Pergunte aos alunos: Vocês defenderiam Jesus Cristo, mesmo 
que isso significasse que seriam condenados à morte? Informe 
aos alunos que na próxima semana eles estudarão os ensina-
mentos do profeta Abinádi. Incentive-os a procurar a mensagem 
que Abinádi queria transmitir aos nefitas, mesmo sabendo que 
seria condenado a morte por isso. 
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Lição de Estudo no Lar 
Palavras de Mórmon–Mosias 6 (Unidade 11)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam ao estudar Mosias 6 (unidade 11) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas dessas doutrinas 
e desses princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Palavras de Mórmon–Mosias 2)
Ao estudar o que aconteceu com Mórmon ao seguir o Espí-
rito e incluir as placas menores de Néfi com seu registro, os 
alunos aprenderam que o Senhor conhece todas as coisas.  
O rei Benjamim ensinou que se os nefitas não tivessem tido 
as escrituras, eles teriam degenerado em incredulidade e que 
o estudo das escrituras nos ajuda a conhecer e a guardar os 
mandamentos. Ele ensinou a seu povo princípios importan-
tes como: Quando servimos ao próximo, servimos a Deus. 
Quando nos sentimos em dívida para com Deus, queremos 
servir ao próximo e nossa gratidão aumenta. Se guardar-
mos os mandamentos, seremos abençoados tanto material 
quanto espiritualmente. 

Dia 2 (Mosias 3)
O rei Benjamim relatou as palavras de um anjo que trouxe 
“boas novas de grande alegria” sobre a vinda do Senhor 
na mortalidade. Os alunos aprenderam que mais de 100 
anos antes de os acontecimentos ocorrerem foi profetizado 
que Jesus Cristo sofreria para que pudéssemos ser salvos 
de nossos pecados. Podemos ser salvos de nossos pecados 
se exercermos fé em Jesus Cristo e nos arrependermos. Se 
cedermos aos influxos do Santo Espírito, podemos vencer o 
homem natural por intermédio da Expiação de Jesus Cristo. 

Dia 3 (Mosias 4)
A mensagem do rei Benjamim fez com que seu povo se 
enchesse do Espírito do Senhor. Os alunos aprenderam que 
quando exercemos fé em Jesus Cristo e nos arrependemos 
sinceramente, recebemos a remissão dos pecados. O rei Ben-
jamin ensinou a seu povo que se nos humilharmos perante 
Deus e nos esforçarmos para desenvolver atributos semelhan-
tes aos de Cristo, podemos conservar a remissão dos pecados. 

Dia 4 (Mosias 5–6)
Ao lerem sobre a mudança que ocorreu no povo do rei 
Benjamim, os alunos aprenderam que quando exercemos fé 
em Jesus Cristo e recebemos o Santo Espírito, podemos sentir 
uma vigorosa mudança no coração. O povo do rei Benjamim 
fez convênio de cumprir a vontade do Senhor e guardar Seus 
mandamentos, demonstrando que tomamos sobre nós o 
nome de Jesus Cristo ao fazer e guardar convênios sagrados.

Introdução
Esta lição ajudará os alunos a compreender os ensinamentos do 
rei Benjamim a seus filhos e a seu povo, três anos antes de seu 
falecimento. O rei Benjamim ensinou a seu povo como receber e 
conservar a remissão dos pecados ao exercer fé em Jesus Cristo. 

Sugestões Didáticas

Palavras de Mórmon
Néfi e Mórmon expressam sua confiança em Deus
Peça a um aluno que leia 1 Néfi 9:2–3 para lembrar aos alunos 
que Néfi foi ordenado a criar dois conjuntos de placas. Ajude-os 
a compreender que nessa passagem, a expressão “estas placas” 
refere-se às placas menores de Néfi, que continuam primordial-
mente um registro das coisas sagradas. Peça a um aluno que leia 
1 Néfi 9:4 em voz alta. Peça à classe que procure o propósito 
das placas maiores (um relato do governo dos reis e das guerras 
do povo).

Lembre aos alunos que Mórmon estava resumindo as placas 
maiores de Néfi, quando descobriu as placas menores entre 
outros registros. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a incluir o 
que encontrou nas placas menores com seu resumo, embora 
não soubesse o motivo disso (ver Palavras de Mórmon 1:7).

Peça à metade da classe que examine 1 Néfi 9:5–6 procurando 
o motivo pelo qual Néfi foi ordenado a fazer as placas meno-
res. Peça à outra metade da classe que examine Palavras de 
Mórmon 1:6–7 procurando o motivo pelo qual Mórmon decidiu 
incluir as placas menores com seu resumo. Depois que os alunos 
relatarem o que encontraram, pergunte o que essas passagens 
de Néfi e Mórmon ensinam sobre o Senhor. (Os alunos podem 
usar palavras diferentes, mas certifique-se de que expressem a 
compreensão de que o Senhor conhece todas as coisas.)

•	 Qual	foi	o	“sábio	propósito”	a	que	tanto	Néfi	quanto	Mór-
mon se referiram? (O Senhor sabia que em 1828, as placas 
menores substituiriam as 116 páginas perdidas do manuscrito 
do Livro de Mórmon. Ver unidade 6, dia 1, no guia de estudos 
do aluno.)

•	 Como	sua	compreensão	de	que	o	Senhor	sabe	todas	as	coisas	
do futuro lhe proporciona fé para obedecer aos influxos espi-
rituais que você recebe?

Se achar que precisa despender mais tempo nessa parte da lição, 
pergunte se os alunos podem compartilhar experiências pessoais 
em que se sentiram inspirados pelo Espírito para fazer algo cujo 
propósito só conheceram mais tarde. 

Mosias 1
O rei Benjamim convoca o povo a reunir-se
Explique que as placas menores de Néfi cobrem a história 
dos nefitas desde o ministério de Leí até a época em que o 
rei Mosias unificou os povos de Néfi e de Zaraenla, e quando 

Utilização das 
Lições de Estudo 
no Lar
Resumo das Lições dos 
Alunos
O resumo ajudará você a conhe-
cer melhor o contexto, as dou-
trinas e os princípios estudados 
pelos alunos durante a semana 
no guia de estudo do aluno.

Introdução à Lição
A introdução à lição ajudará você 
a saber quais partes do bloco de 
escrituras receberão destaque 
na lição.

Corpo da Lição
O corpo da lição contém orienta-
ções para você em seu estudo e 
ensino.	Traz	sugestões	didáticas,	
inclusive perguntas, atividades, 
citações, diagramas e gráficos.

Agrupamento de 
Versículos e Resumo 
Contextual
Os versículos são agrupados de 
acordo com o ponto em que 
ocorrerem mudanças no con-
texto	ou	conteúdo	ao	longo	do	
bloco de escrituras. A referência 
para cada grupo de versículos 
vem seguida por um breve 
resumo dos acontecimentos ou 
ensinamentos desse grupo de 
versículos.

Doutrinas e Princípios
À medida que doutrinas e prin-
cípios surgirem naturalmente no 
estudo do texto das escrituras, 
ficarão destacados em negrito 
para ajudá-lo a identificá-los e 
ressaltá-los em sua interação 
com os alunos.

Introdução à Unidade 
Seguinte
O	último	parágrafo	de	cada	
lição dá uma prévia do que será 
ensinado na unidade seguinte. 
Compartilhe esse parágrafo com 
os alunos ao fim de cada aula 
para ajudá-los a aguardar com 
ansiedade a oportunidade de 
estudar as escrituras na semana 
seguinte.
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Programa de Seminário 
de Estudo no Lar
O programa de estudo no lar permite que 
os alunos recebam crédito no seminário 
fazendo as lições individuais em casa 
em vez de participar das aulas durante a 
semana. Essas lições estão num manual 
separado chamado Guia de Estudo 
do Livro de Mórmon para Alunos do 
Seminário de Estudo do Lar. Uma vez por 
semana,	os	alunos	reúnem-se	com	um	
instrutor do seminário para entregar seu 
trabalho e participar de uma aula numa 
classe. O guia de estudo do aluno e as 
lições semanais em sala de aula e aulas 
semanais são explicadas com mais deta-
lhes abaixo.

Guia de Estudo para Alunos de 
Estudo no Lar
O Guia de Estudo do Livro de Mórmon 
para Alunos do Seminário de Estudo do 
Lar foi concebido para ajudar os alunos 
de estudo no lar a ter uma experiência de 
estudo	do	Livro	de	Mórmon	semelhante	
ao do aluno do seminário que frequenta 
as aulas durante a semana. Por isso o 
andamento do guia de estudo do aluno, 
bem como as doutrinas e os princípios 
que ele enfatiza, são semelhantes ao 
conteúdo	deste	manual.	O	guia	de	estudo	
do aluno também inclui instruções para 
o domínio das escrituras. As passagens 
de domínio das escrituras são abordadas 
no contexto em que aparecem no texto 
das escrituras. Há mais atividades no 
fim das lições em que são estudadas as 
passagens.
A cada semana, os alunos do seminário 
de estudo no lar devem completar quatro 
lições do guia de estudo do aluno e 
participar de uma aula semanal dada por 
seu professor do seminário. Os alunos 
fazem as designações numeradas no 

guia de estudo em seus diários de estudo 
das escrituras. Os alunos devem ter dois 
diários de estudo das escrituras para 
poderem deixar um com o professor e 
continuar a trabalhar no outro. Quando 
os	alunos	se	reúnem	com	o	professor	a	
cada semana, um diário é entregue ao 
professor de estudo no lar e o outro é 
devolvido ao aluno para que o utilize 
para as lições da semana seguinte. (Por 
exemplo, durante uma semana o aluno 
completa	as	designações	no	diário	1.	
O aluno traz então esse diário para a 
aula	e	entrega-o	ao	professor.	Durante	
a semana seguinte, o aluno completa as 
designações	no	diário 2.	Quando	o	aluno	
entregar	o	diário	2,	o	professor	devolverá	
o	diário	1.	Então	o	aluno	usa	o	diário	1	
para fazer as tarefas da semana seguinte.)
Todos	os	alunos	do	seminário	são	incenti-
vados a estudar as escrituras diariamente 
e ler o texto do curso, mas os alunos de 
estudo no lar devem entender que preci-
sam	passar	de	30	a	40	minutos	adicionais	
em cada uma das quatro lições de estudo 
no lar em cada unidade e comparecer à 
aula semanal de estudo no lar.

Lições Semanais do Professor 
de Estudo no Lar
Cada unidade do Guia de Estudo do Livro 
de Mórmon para Alunos do Seminário de 
Estudo do Lar corresponde a cinco lições 
do manual do professor de seminário 
diário. Ao fim de cada cinco lições deste 
manual, você encontrará uma lição 
semanal para o professor de estudo no lar. 
As lições de estudo no lar ajudarão aos 
alunos a recapitular, compreender melhor 
e aplicar as doutrinas e os princípios que 
aprenderam ao fazerem as lições do guia 
de estudo do aluno durante a semana. 
Essas lições podem também abordar 
verdades adicionais não mencionadas 
no guia de estudo do aluno. (Para obter 
ajuda a fim de planejar seu calendário de 

lições, consulte o guia de andamento para 
professores de estudo no lar no apêndice 
do fim deste manual.)
Como professor de estudo no lar, você 
deve compreender bem o que seus alunos 
estão estudando em casa semanalmente 
para poder responder a perguntas e criar 
discussões significativas ao se reunir com 
eles. Peça aos alunos que tragam as escri-
turas, os diários de estudo das escrituras 
e os guias de estudo do aluno para a aula 
semanal a fim de poderem consultá-los 
durante a aula. Adapte as lições de acordo 
com as necessidades dos alunos de sua 
classe e de acordo com a orientação do 
Espírito Santo. Você também pode con-
sultar as lições do professor de seminário 
diário deste manual ao se preparar e ao 
ensinar. Um estudo dos auxílios e métodos 
didáticos utilizados nas aulas diárias pode 
ajudar a enriquecer seu ensino semanal. 
Leve	em	conta	quaisquer	necessidades	
específicas dos alunos de sua classe. Se, 
por exemplo, um aluno tiver dificuldade 
para escrever, permita que ele use um 
dispositivo para gravar ou ditar seus 
pensamentos a um membro da família ou 
amigo que anote o que ele disser.
Ao fim de cada aula semanal, recolha os 
diários de estudo das escrituras dos alunos 
e incentive-os a continuar estudando. 
Dê-lhes	um	diário	de	estudo	das	escrituras	
para as designações da semana seguinte. 
Devido	a	limitações	de	tempo,	você	não	
vai precisar dar ênfase ao domínio das 
escrituras em suas aulas semanais. Ao 
ler as designações nos diários de estudo 
das escrituras dos alunos, manifeste-se 
periodicamente em relação ao trabalho 
deles escrevendo um breve comentário ou 
dizendo algo na próxima vez que os vir. 
Também	pode	buscar	outras	formas	de	
apoiar e fazer comentários significativos. 
Isso ajudará os alunos a saber que você se 
importa com o trabalho deles e ajudará a 
motivá-los a caprichar nas respostas.
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Outros Recursos
Os professores podem acessar o site 
dos Seminários	e	Institutos	de	Religião	 
(si	.LDS	.org)	em	busca	de	ajuda	para	pre-
parar aulas e receber sugestões didáticas 
complementares. Os seguintes recursos 
estão disponíveis online e por meio de 
seu supervisor, dos centros de distribuição 
local da Igreja e da loja online da Igreja 
(store	.LDS	.org):

DVDs	de	recursos	visuais	do	
seminário

Livro de Gravuras do 
Evangelho

“O conhecimento que for cuidadosamente registrado estará à nossa disposição na hora 
da necessidade. A informação referente a verdades espirituais deve ser guardada em 
lugar sagrado para mostrar ao Senhor o quanto a estimamos. Essa prática aumenta a 
probabilidade de recebermos mais luz.”

(Richard G. Scott, “Como Obter Conhecimento Espiritual”, A Liahona, janeiro de 1994, p. 93).

Diário de Estudo das Escrituras
Todas as Coisas Testificam Dele

09591_059_Journal.indd   1 2/11/13   12:14 PM

Diários	de	Estudo	das	Escrituras
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1 Néfi 3:7
Eu irei e cumprirei.

Contexto
O Senhor ordenou a Néfi e a seus 
irmãos que retornassem a Jerusalém 
para buscar as placas de latão.

Doutrina ou Princípio
O Senhor prepara um caminho para 
cumprirmos Seus mandamentos.

Aplicação
O que o Senhor pediu que você fizesse 
e que outras pessoas podem considerar 
difícil de ser feito? Como Ele preparou 
uma maneira para que você conse-
guisse fazê-lo?

2 Néfi 2:27
Somos livres para escolher.

Contexto
Leí ensinou seus filhos a respeito do 
papel do arbítrio no plano de salvação.

Doutrina ou Princípio
Somos livres para seguir Jesus Cristo, 
que nos leva à liberdade e à vida 
eterna, ou o diabo, que nos leva ao 
cativeiro e à morte.

Aplicação
Pense em uma situação em que esco-
lheu obedecer a um mandamento. De 
que maneira a sua obediência o levou 
ou o levará a uma maior liberdade?

2 Néfi 2:25
Adão caiu para que os homens exis-
tissem.

Contexto
Leí ensinou a seus filhos a respeito da 
necessidade da Queda e suas conse-
quências.

Doutrina ou Princípio
A Queda foi uma parte necessária do 
plano do Pai Celestial e permitiu nossa 
existência mortal.

Aplicação
Como saber a respeito da Queda e da 
mortalidade ajuda você a entender 
melhor seu propósito na vida?

2 Néfi 9:28–29
É bom sermos instruídos se damos 
ouvido aos conselhos de Deus.

Contexto
Jacó contrastou a grandeza do plano de 
salvação estabelecido pelo Pai Celestial 
e o plano astuto do maligno.

Doutrina ou Princípio
As pessoas instruídas frequentemente 
se orgulham de sua própria sabedoria 
e ignoram os conselhos de Deus. Obter 
conhecimento é bom se continuamos a 
obedecer a Deus.

Aplicação
Como a obediência aos conselhos de 
Deus o ajuda a manter uma perspec-
tiva correta a respeito da sabedoria do 
mundo?

2 Néfi 25:23, 26
Somos salvos pela graça.

Contexto
Néfi explicou algumas das razões 
pelas quais é apenas por meio de Jesus 
Cristo que uma pessoa pode ser salva.

Doutrina ou Princípio
Por meio de Jesus Cristo, podemos 
receber a remissão de pecados e 
sermos salvos pela graça depois de 
fazermos tudo o que pudermos.

Aplicação
Quais sentimentos pessoais e teste-
munho você compartilharia com uma 
pessoa que questiona se os santos 
dos últimos dias acreditam em Jesus 
Cristo?

2 Néfi 28:7–9
Não podemos justificar nenhum 
pecado.

Contexto
O profeta Néfi ensinou seu povo a 
respeito da grande iniquidade que 
reinaria nos últimos dias.

Doutrina ou Princípio
Nos últimos dias, muitas pessoas ensi-
narão doutrinas falsas, vãs e tolas.

Aplicação
Como você pode reconhecer as doutri-
nas tolas do mundo?

2 Néfi 31:19–20
Perseverar até o fim.

Contexto
Próximo ao fim de seu ministério, Néfi 
escreveu que todas as pessoas devem 
seguir o exemplo de Jesus Cristo para 
herdarem a vida eterna.

Doutrina ou Princípio
Após exercermos fé, arrependermo-nos 
de nossos pecados, sermos batizados 
e recebermos o dom do Espírito Santo, 
devemos prosseguir em retidão e 
perseverar até o fim para recebermos a 
vida eterna.

Aplicação
Quais conselhos você daria a um 
membro recém-batizado na Igreja? O 
que você está fazendo para “prosseguir 
com firmeza em Cristo”?

2 Néfi 32:3
Banqueteai-vos com as palavras de 
Cristo.

Contexto
Próximo ao fim de seu ministério, 
Néfi escreveu o que todas as pessoas 
devem fazer para compreender e viver 
a doutrina de Jesus Cristo.

Doutrina ou Princípio
Se estudarmos as palavras de Cristo e 
de Seus servos inspirados, receberemos 
a orientação de que precisamos para 
fazer as escolhas corretas.

Aplicação
Como as palavras de Cristo ajudaram 
você a saber o que fazer? O que você 
fará para “banquetear-se” com as 
palavras de Cristo?

2 Néfi 32:8–9
Deveis orar sempre.

Contexto
Próximo ao fim de seu ministério, 
Néfi escreveu o que todas as pessoas 
devem fazer para compreender e viver 
a doutrina de Jesus Cristo.

Doutrina ou Princípio
O Espírito nos ensina a orar.

Aplicação
Como você pode se lembrar de orar 
noite e dia? Como você pode buscar a 
influência do Espírito Santo em suas 
orações?

Mosias 2:17
Servir ao próximo é servir a Deus.

Contexto
O rei Benjamim falou a seu povo, pre-
parando-o para tomar sobre si o nome 
de Jesus Cristo.

Doutrina ou Princípio
Quando servimos ao nosso próximo, 
servimos a Deus.

Aplicação
O que você pode fazer especificamente 
pelas pessoas a sua volta, que o pró-
prio Salvador faria se estivesse aqui?

Mosias 3:19
O homem natural é inimigo de Deus.

Contexto
O rei Benjamim falou a seu povo, pre-
parando-o para tomar sobre si o nome 
de Jesus Cristo.

Doutrina ou Princípio
Dominamos o homem natural ao 
cedermos ao Espírito Santo e nos 
tornarmos santos pela Expiação de 
Jesus Cristo.

Aplicação
O que significa “ceder aos influxos do 
Santo Espírito”? Quais são algumas 
inspirações que você recebeu do Espí-
rito Santo?

Mosias 4:30
Cuidado com vossos pensamentos, 
palavras e obras.

Contexto
O rei Benjamim falou a seu povo, pre-
parando-o para tomar sobre si o nome 
de Jesus Cristo.

Doutrina ou Princípio
Seremos julgados e responsabilizados 
por nossos pensamentos, palavras e 
obras.

Aplicação
Quais são algumas das medidas 
específicas que você tem tomado para 
manter pensamentos, palavras e ações 
limpos e virtuosos o dia todo?

Alma 7:11–13
Jesus Cristo sobrepujou o pecado e a 
morte.

Contexto
Alma profetizou ao povo de Gideão 
que o Salvador viria ao mundo e que 
eles deveriam preparar-se.

Doutrina ou Princípio
Jesus Cristo tomou sobre Si as dores e 
enfermidades de Seu povo; Ele libertou 
a humanidade da morte e providen-
ciou uma maneira de sobrepujar o 
pecado.

Aplicação
Quando você sentiu o poder de cura 
da Expiação? Escreva em seu diário 
ou compartilhe com um amigo seu 
testemunho do poder que a Expiação 
tem de curar.

Alma 32:21
Fé não é um perfeito conhecimento.

Contexto
Alma ensinou os humildes dentre os 
zoramitas a respeito da adoração e 
da fé.

Doutrina ou Princípio
A fé requer que uma pessoa acredite 
nas coisas que são verdadeiras, mas 
não se veem.

Aplicação
Como você explicaria a um amigo 
como uma coisa pode não ser vista e 
ainda ser verdadeira?

Alma 37:35
Aprende na tua mocidade a guardar os 
mandamentos.

Contexto
Alma aconselhou Helamã a prepa-
rar-se para as responsabilidades de 
liderança.

Doutrina ou Princípio
É sábio aprender em nossa juventude a 
guardar os mandamentos de Deus.

Aplicação
Quais experiências você teve que for-
taleceram seu desejo de obedecer aos 
mandamentos?

Alma 39:9
Não mais sucumbas à concupiscência 
dos teus olhos.

Contexto
Alma corrigiu o comportamento de 
Coriânton, que cometera pecados 
sérios.

Doutrina ou Princípio
Aqueles que cedem aos desejos carnais 
e à imoralidade não podem ser salvos 
no reino de Deus a menos que se 
arrependam.

Aplicação
O que você faz para dominar pen-
samentos lascivos e abandonar seus 
pecados?

Alma 41:10
Iniquidade nunca foi felicidade.

Contexto
Alma ensinou seu filho Coriânton a 
respeito das consequências eternas da 
iniquidade e da retidão.

Doutrina ou Princípio
O pecado não traz felicidade dura-
doura.

Aplicação
De que maneira sua felicidade 
aumentou ao seguir o exemplo e os 
ensinamentos de Jesus Cristo?

Helamã 5:12
Edifique seu alicerce em Cristo.

Contexto
Néfi e Leí relembram o conselho de seu 
pai Helamã e devotam-se à pregação 
aos nefitas iníquos.

Doutrina ou Princípio
Apenas ao fundamentarmos nossa 
vida em Jesus Cristo poderemos resis-
tir às tentações de Satanás.

Aplicação
Como o evangelho de Jesus Cristo o(a) 
fortaleceu contra as tentações? Como 
você pode fundamentar suas escolhas 
de modo consistente na vida e nos 
ensinamentos do Salvador?

3 Néfi 12:48
Sede perfeitos.

Contexto
Jesus Cristo ensinou a lei maior aos 
nefitas e preparou-os para serem mem-
bros do reino de Deus.

Doutrina ou Princípio
É-nos ordenado que sejamos como o 
Pai Celestial e Jesus Cristo, que são 
perfeitos.

Aplicação
O que você pode fazer agora para tor-
nar-se mais parecido com Jesus Cristo?

3 Néfi 18:15, 20–21
Vigiai e orai sempre.

Contexto
Jesus ensinou aos nefitas como resistir 
às tentações do diabo.

Doutrina ou Princípio
Por meio da oração podemos receber 
forças para resistir às tentações, 
alcançar nossos desejos retos e sermos 
abençoados em nossa família.

Aplicação
O que você pode fazer para ser mais 
consistente em suas orações pessoais e 
familiares?

D O M Í N I O  D A S
E S C R I T U R A S Cartões de domínio das 

escrituras

Sempre Fiéis: Tópicos do 
Evangelho

Para o Vigor da Juventude

Pôsteres com cronologia
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LIÇÃO 1

O Papel do Aluno

Sugestões Didáticas

Responsabilidade individual de aprender pelo estudo e pela fé
Peça a um aluno que dirija-se até a frente da classe. Explique que você quer ajudar esse 
aluno a tornar-se mais forte fisicamente. Depois peça a outro aluno que venha até a frente 
e faça cinco flexões.
Quando o segundo aluno terminar as flexões, pergunte ao primeiro:
•	 Essas	flexões	deixaram	você	mais	forte?	
Pergunte à classe:
•	 Como	esse	exemplo	de	exercício	físico	relaciona-se	à	sua	responsabilidade	de	aprender	o	

evangelho?	Quem	é	responsável	por	seu	aprendizado	do	evangelho?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Doutrina	e	Convênios	88:118	em	voz	alta.
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	“procurai	conhecimento	(…)	pelo	estudo	e	também	

pela	fé”?	(Talvez	você	queira	salientar	que	aprender pelo estudo e pela fé exige 
esforço individual.)

O	Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	falou	sobre	o	
significado de aprender pela fé. Incentive os alunos a escrever a seguinte 
declaração	em	algum	lugar	(talvez	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	
no	caderno)	para	que	possam	usá-la	com	frequência	durante	o	ano	letivo	do	
seminário:
“	O	aprendizado	pela	fé	exige	esforço	físico,	mental	e	espiritual	e	não	apenas	

uma	receptividade	passiva.	(…)	o	aluno	precisa	exercer	fé	e	agir	para	obter	o	conhecimento	
por	si	mesmo”	(“Seek	Learning	by	Faith”	[discurso	a	educadores	do	SEI,	3	de	fevereiro	de	
2006],	si.LDS.org).

Estudo pessoal diário das escrituras
Explique	que	o	estudo	pessoal	diário	das	escrituras	é	parte	importante	de	buscar	conheci-
mento pelo estudo e pela fé.

Introdução
O propósito desta lição é ajudar os alunos a cumprir 
seu papel no aprendizado do evangelho. Às vezes os 
alunos pensam que a responsabilidade sobre o aprendi-
zado deles é apenas do professor. O Presidente Henry B. 
Eyring, da Primeira Presidência, falou sobre a neces-
sidade de, tanto quem aprende como quem ensina, 
buscar a orientação do Espírito Santo:

“Os problemas e as tentações que nossos alunos enfren-
tavam há cinco anos não são nada em comparação com 
o que vemos hoje, e tempos ainda mais difíceis estão 
pela frente. Senti (…) que tudo o que fizemos e esta-
mos fazendo não será suficiente. Precisamos de mais 
força para levar o evangelho para o coração e a vida de 
nossos alunos. (…)

Vocês precisam ter o Espírito como seu companheiro 
constante para ensinarem com poder, e seus alunos 
não sobreviverão espiritualmente sem o Espírito como 
companheiro deles” (“The Spirit Must Be Our Constant 
Companion” [discurso a educadores do SEI, 7 de feve-
reiro de 2003], si.LDS.org).

Ao ensinar pelo poder do Espírito Santo e ajudar os 
alunos a aprenderem por esse mesmo poder, você 
consegue ajudá-los a tornarem-se convertidos ao evan-
gelho restaurado de Jesus Cristo. Talvez você precise 
revisar os princípios ensinados nesta lição com certa 
frequência para lembrar aos alunos de suas responsabi-
lidades na classe.

Diário de estudo 
das escrituras 
ou caderno de 
anotações em classe
O diário de estudo das 
escrituras ou o caderno 
de anotações em classe 
pode ser um diário enca-
dernado, um caderno ou 
as páginas de um fichá-
rio. No diário de estudo 
das escrituras, os alunos 
podem fazer anotações 
e registrar impressões 
durante as lições, o 
estudo pessoal e outras 
reuniões da Igreja. Ao 
registrarem e organi-
zarem os pensamentos 
e as impressões, eles 
estarão preparados para 
participar da aula, apri-
morar a compreensão 
do evangelho e receber 
revelação pessoal.
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Peça	a	um	aluno	que	leia	Helamã	3:29–30	em	voz	alta.
•	 Qual	você	acha	que	é	a	diferença	entre	a	leitura	casual	das	escrituras	e	“aderir	à	palavra	

de	Deus”?
•	 De	acordo	com	os	versículos	que	acabamos	de	ler,	que	bênçãos	recebemos	por	aderir	à	

palavra	de	Deus?
•	 Que	outras	bênçãos	recebemos	por	estudar	as	escrituras	diariamente?
•	 Quando	você	já	recebeu	bênçãos	por	estudar	as	escrituras	diariamente?
Enquanto os alunos respondem essas perguntas, certifique-se de que eles estão enten-
dendo que o estudo diário das escrituras fortalece nosso testemunho, convida o 
Espírito Santo à nossa vida e ajuda-nos a aprender o evangelho.
Peça	aos	alunos	que	respondam	uma	das	perguntas	a	seguir	no	diário	de	estudo	das	
escrituras:
•	 Como	você	pode	melhorar	seu	estudo	do	Livro	de	Mórmon	neste	ano?
•	 De	que	maneira	a	leitura	do	Livro	de	Mórmon	tem	influência	sobre	seus	sentimentos	a	

respeito	de	Jesus	Cristo?
Convide	os	alunos	a	traçar	a	meta	de	estudar	o	Livro	de	Mórmon	diariamente	este	ano.	
Convide-os	a	traçar	também	a	meta	de	ler	todo	o	Livro	de	Mórmon	durante	o	ano	letivo	
do	seminário.	Você	pode	sugerir	que	eles	escrevam	a	meta	no	diário	de	estudo	das	escri-
turas.	Lembre-os	de	que	as	metas	podem	ajudá-los	com	os	requisitos	do	Dever	para	com	
Deus e do Progresso Pessoal.

Aprender pelo Espírito
Faça	o	seguinte	desenho	no	quadro.	Deixe	as	palavras	do	diagrama.	Você	as	escreverá	à	
medida que a aula for dada. 

Peça	a	um	aluno	que	leia	Doutrina	e	Convênios	50:17–18	em	voz	alta.
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	o	que	o	Senhor	requer	de	um	professor	do	evangelho?	

(Que	ensine	a	verdade	pelo	poder	do	Espírito.)
Escreva Espírito Santo e Professor	no	desenho,	conforme	mostrado	acima.	Compartilhe	
seus	pensamentos	sobre	buscar	a	orientação	do	Espírito	Santo	ao	ensinar.	Ajude	os	alunos	
a	saberem	que	em	sua	preparação	e	em	seu	ensino,	você	esforça-se	sinceramente	para	ser	
guiado	pelo	Espírito.
Peça	aos	alunos	que	coloquem	um	marcador	de	livros	em	Doutrina	e	Convênios	50	(por-
que	vão	voltar	para	esta	escritura	daqui	a	pouco).	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	33:1	em	
voz	alta.	
•	 O	que	o	Espírito	Santo	faz	pelo	aluno	quando	ele	está	aprendendo	o	evangelho?
Explique	que	para	aprender	o	evangelho	da	maneira	do	Senhor,	precisamos	aceitar	a	
responsabilidade	de	aprender	pelo	poder	do	Espírito	Santo.	Peça	aos	alunos	que	leiam	
Doutrina	e	Convênios	50:19–21	em	silêncio.
•	 O	que	devemos	escrever	no	canto	inferior	direito	do	triângulo?	(Escreva	Aluno.)
•	 O	que	você	acha	que	significa	receber	a	verdade	pelo	Espírito?

Estudo Diário 
das Escrituras
O Élder Dallin H. Oaks, 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou:
“A leitura das escrituras 
põe-nos em sintonia com 
o Espírito do Senhor. (…) 
Por crermos que a leitura 
das escrituras pode 
ajudar-nos a receber 
revelação, somos incen-
tivados a lê-las conti-
nuamente. Dessa forma, 
é-nos dado acesso ao 
que o Pai Celestial gos-
taria que soubéssemos e 
fizéssemos em nossa vida 
pessoal hoje. Esse é um 
dos motivos pelos quais 
os santos dos últimos 
dias creem no estudo 
diário das escrituras” 
(“Scripture Reading and 
Revelation”, Ensign, 
janeiro de 1995, p. 8).

Espírito Santo

Professor Aluno
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O PAPEL dO ALunO

Talvez	você	queira	ensinar	alguns	princípios	sobre	reconhecer	a	influência	do	Espírito	
Santo.	Ajude	os	alunos	a	entenderem	que	o	Espírito	normalmente	Se	comunica	conosco	
de modo	calmo,	por	meio	de	sentimentos	e	de	nossa	mente	(ver	1 Néfi	17:45;	D&C	8:2–3).	
O	Espírito	Santo	também	traz	sentimentos	de	amor,	alegria,	paz,	paciência,	mansidão,	
gentileza,	fé	e	esperança	(ver	Gálatas	5:22–23;	D&C	11:12).
•	 O	que	você	pode	fazer	no	seminário	a	fim	de	preparar-se	para	aprender	pelo	Espírito?
Como	parte	deste	debate,	ajude	os	alunos	a	entenderem	que	uma	maneira	importante	de	
aprender	pelo	Espírito	é	estar	disposto	a	compartilhar	o	testemunho	com	outras	pessoas.	
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Quando	os	alunos	verbalizam	a	verdade,	[elas]	são	confirmadas	na	alma	
deles,	fortalecendo	seu	testemunho	pessoal”	(“To	Understand	and	Live	
Truth”	[discurso	a	educadores	do	SEI,	4	de	fevereiro	de	2005],	si.LDS.org).
Lembre	aos	alunos	de	que	os	programas	Dever	para	com	Deus	e	Progresso	Pes-
soal incluem sugestões de como compartilhar as verdades do evangelho com 
outras	pessoas.	Incentive-os	a	compartilhar	experiências	nas	aulas	do	seminá-

rio,	nas	reuniões	e	aulas	dos	quóruns	e	nas	conversas	com	os	membros	da	família	e	os	amigos.	
Saliente	que	ao	fazerem	um	esforço	para	explicar,	compartilhar	o	evangelho	e	testificar	suas	
verdades,	Deus	aumentará	a	capacidade	deles	de	falar	do	evangelho	com	outras	pessoas.	
Use	o	desenho	do	quadro	novamente.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Doutrina	e	Convênios	
50:14,	22	em	voz	alta.	
•	 Como	esses	versículos	resumem	os	papéis	do	Espírito	Santo,	do	professor	e	do	aluno	no	

aprendizado	do	evangelho?	(Talvez	você	queira	explicar	que	o	Espírito	Santo,	que	tam-
bém	é	chamado	de	Espírito	e	Consolador	nessa	escritura,	ensina	a	verdade.	O	professor	
deve	ensinar	pelo	poder	do	Espírito,	e	o	aluno	deve	aprender	pelo	mesmo	poder.)

•	 O	que	acontece	quando	um	aluno	aprende	pelo	Espírito	e	o	professor	ensina	pelo		Espírito?	
(Talvez	você	precise	explicar	que	edificar	significa	construir,	fortalecer,	iluminar	ou	melhorar.)

No	Livro	de	Mórmon,	Enos	e	Alma	são	exemplos	de	pessoas	que	aprenderam	pelo	Espí-
rito.	Peça	que	os	alunos	leiam	Enos	1:4–10	e	Alma	5:45–47	em	silêncio.	(Você	pode	escrever	
essas	referências	no	quadro.)	Depois	pergunte:
•	 O	que	Enos	(ou	Alma)	fez	para	aprender	pelo	Espírito?
•	 O	que	o	espírito	fez	por	Enos	(ou	Alma)?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Élder	Bednar:
“Sempre	devemos	lembrar	que	o	Espírito	Santo	é	o	professor	que,	por	meio	do	convite	
adequado,	pode	entrar	no	coração	do	aluno”	(“Seek	Learning	by	Faith”,	p.	4).
•	 De	que	modo	as	coisas	que	estudamos	até	agora	se	aplicam	a	nossas	responsabilidades	

individuais	de	membro	desta	classe?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	certifi-
que-se de que eles entendam que ao abrir o coração e perguntar a Deus com fé, 
o Espírito Santo nos ajudará a entender as verdades do evangelho.)

A	fim	de	ajudar	os	alunos	a	pensar	em	maneiras	de	ajudar	uns	aos	outros	a	aprenderem	
pelo	Espírito,	pergunte:
•	 Que	atitudes	podemos	tomar	que	ajudarão	a	convidar	o	Espírito	para	nossa	classe?	(As	

respostas	podem	incluir	cantar	o	hino	de	abertura,	trazer	as	escrituras	para	a	aula	e	usá-
las diariamente, estar disposto a responder as perguntas e compartilhar experiências, 
orar	uns	pelos	outros	e	pedir	a	orientação	do	Espírito	Santo.)

A	fim	de	ajudar	os	alunos	a	entenderem	que	as	atitudes	negativas	também	podem	influen-
ciar o restante da classe, pergunte:
•	 Que	tipo	de	atitudes	ou	comportamentos	ofende	o	Espírito	na	aula	do	seminário?
Convide	os	alunos	a	refletirem	sobre	o	valor	de	ter	o	Espírito	Santo	como	professor.
•	 Quando	você	teve	a	experiência	de	ter	o	Espírito	Santo	agindo	em	Seu	papel	de	

professor?
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Encerre	convidando	os	alunos	a	aprender	pelo	estudo	e	pela	fé	ao	estudarem	o	Livro	de	
Mórmon	no	seminário	este	ano.	Você	pode	fazer	um	acompanhamento	com	os	alunos	ao	
longo	do	ano	a	fim	de	incentivá-los	a	continuarem	esforçando-se	para	isso.	

Comentários e Informações Básicas
2 Néfi 33:1. Abrir o coração para o Espírito Santo
Como parte de nosso debate de 2 Néfi 33:1, considere 
a possibilidade de ler a seguinte declaração do Élder 
David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“Néfi nos ensina que ‘quando um homem fala pelo 
poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva 
[a mensagem] ao coração dos filhos dos homens’ (2 Néfi 
33:1). Observe que o poder do Espírito leva a mensagem 
ao coração, mas não necessariamente para dentro dele. 

O professor pode explicar, demonstrar, persuadir e 
testificar, e pode fazê-lo com grande força espiritual 
e eficácia. Mas no final, o conteúdo da mensagem e o 
testemunho do Espírito Santo só penetrarão no coração 
se o aluno permitir que entrem. (…)

O aluno que utiliza seu arbítrio para seguir princípios 
corretos abre o coração ao Espírito Santo e O convida a 
ensiná-lo e a prestar-lhe testemunho e confirmar-lhe a 
verdade” (“Seek Learning by Faith”, [discurso a educa-
dores do SEI , 3 de fevereiro de 2006], si.LDS.org). 
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Sugestões Didáticas

De que modo devemos abordar o estudo das escrituras no seminário? 
Antes	de	começar	a	aula,	escreva	no	quadro	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Thomas S.	
Monson.	(A	declaração	encontra-se	em	Conference Report,	outubro	de	1970,	p.	107.)

“Nossa meta ao ensinar o evangelho (…) não é ‘despejar informações’ na mente dos alunos. 
(…) Nossa meta é inspirar cada um a ponderar os princípios do evangelho, senti-los e começar 
a praticá-los” (Presidente Thomas S. Monson). 

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	declaração	em	voz	alta.
•	 Com	base	na	declaração,	qual	deve	ser	minha	meta	como	seu	professor	do	seminário?	

Qual	deve	ser	a	meta	de	vocês	como	alunos	do	seminário?
Diga	aos	alunos	que	nesta	lição,	eles	vão	explorar	maneiras	de	“pensar	sobre	os	princípios	
do	evangelho,	senti-los	e,	depois	fazer	algo	para	vivê-los”	conforme	as	escrituras	ensinam.

Entender o histórico e o contexto das escrituras
Explique	que	uma	coisa	que	os	alunos	podem	fazer	para	melhorar	seu	estudo	das	escri-
turas	é	aprender	sobre	o	histórico	e	o	contexto	dos	relatos	e	das	revelações	nas	escrituras.	
O histórico	é	geralmente	chamado	de	contexto.
Peça	a	um	aluno	que	leia	o	seguinte	conselho	do	Presidente	Thomas S.	Monson:

“Familiarizem-se	com	as	lições	que	as	escrituras	ensinam.	Aprendam	o	
contexto	das	parábolas	do	Mestre	e	das	advertências	dos	profetas.	Estudem-
nas	como	se	fossem	dirigidas	a	vocês,	porque,	na	verdade,	são”	(“Dê	o	
Melhor	de	Si”,	A Liahona,	maio	2009,	p.	67).
Saliente	que	a	compreensão	do	histórico	e	do	contexto	pode	ajudar-nos	a	
entender os ensinamentos das escrituras. Eles fornecem informações esclare-

cedoras	e	aprofundam	nosso	entendimento	das	histórias,	dos	ensinamentos,	das	doutrinas	
e	dos	princípios	das	escrituras.	
Escreva as seguintes perguntas no quadro:

Quem está falando nestes versículos? 
Para quem o texto é dirigido? 
O que está acontecendo nesta história? 

Explique que essas perguntas podem ajudar-nos a entender o contexto de um ensinamento 
ou	de	uma	história	das	escrituras.	
Peça	aos	alunos	que	compartilhem	o	que	têm	feito	para	obter	um	entendimento	melhor	do	
histórico	e	do	contexto	das	passagens	das	escrituras.	Você	pode	escrever	algumas	das	ideias	
no quadro.
Os	alunos	podem	mencionar,	por	exemplo,	procurar	o	significado	de	palavras	difíceis,	
examinar	o	texto	antes	e	depois	da	passagem,	ler	o	cabeçalho	do	capítulo	com	o	resumo	ou	
procurar	explicações	nas	notas	de	rodapé	e	cruzar	as	referências.	Certifique-se	de	mencio-
nar esses recursos se eles não forem mencionados pelos alunos. 

Introdução
Esta lição ajudará os alunos a aprofundar o entendi-
mento dos propósitos das escrituras. Ela também vai 
ajudá-los a estudar as escrituras de modo mais significa-
tivo. Ela inclui atividades de aprendizado relacionadas à 
compreensão do histórico e do contexto das escrituras, 
à identificação e compreensão de doutrinas e princípios, 

e à aplicação das doutrinas e dos princípios em nossa 
vida. À medida que os alunos melhoram a capacidade 
de estudar as escrituras, tanto seu amor por elas quanto 
seu entendimento do evangelho aumentarão. Con-
sidere maneiras de revisar o conteúdo desta lição ao 
longo do ano.

LIÇÃO 2

O Estudo das Escrituras
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Para mostrar um modelo de como entender o contexto das escrituras, peça a um aluno que 
leia	3 Néfi	17:1–10	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	procurando	as	respostas	para	
as	perguntas	que	você	escreveu	no	quadro.	Você	também	pode	incentivá-los	a	ler	o	resumo	
do	capítulo	para	uma	rápida	visão	geral.
•	 Quem	está	narrando	esse	relato	nos	versículos	1,	5–6,	e	9–10?	(Mórmon.)
•	 Quem	está	falando	no	relato?	Quem	está	recebendo	a	mensagem?	
•	 O	que	aconteceu	antes	dos	eventos	desse	relato?	(Ver	os	resumos	dos	capítulos	de	3 Néfi	

8–16.)	Como	seu	conhecimento	deste	contexto	influencia	seu	entendimento	do	motivo	
de	as	pessoas	quererem	que	o	Salvador	ficasse	um	pouco	mais?	(Ver	3 Néfi	17:5–6.)	Que	
milagres	aconteceram	depois	de	Ele	ter	dito	que	ficaria	mais?	(Ver	3 Néfi	17:7–10.)

Identificar e entender as doutrinas e os princípios
Saliente	que	quando	os	alunos	entendem	o	histórico	e	o	contexto	dos	relatos	das	escri-
turas,	eles	estão	mais	preparados	para	identificar	e	entender	as	doutrinas	e	os	princípios	
contidos.	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	descrição	dos	princípios	do	evangelho,	com-
partilhados	por	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	
“Princípios	são	verdades	concentradas,	prontas	para	serem	utilizadas	em	uma	grande	
variedade	de	circunstâncias”	(“Como	Obter	Conhecimento	Espiritual”,	A Liahona, janeiro 
de	1994,	p.	93).
Explique	que	as	doutrinas	e	os	princípios	são	eternos,	verdades	imutáveis	do	evangelho	
de	Jesus	Cristo	que	orientam	nossa	vida.	São	lições	que	os	profetas	antigos	queriam	que	
aprendêssemos	com	os	acontecimentos,	as	histórias	e	os	sermões	que	eles	registraram	nas	
escrituras.	Observe	que	alguns	dos	escritores	das	escrituras	usaram	frases	como	“e	assim	
podemos	ver”	(ver	Helamã	3:27–29)	ou	palavras	como	portanto	(ver	Alma	32:16)	para	
referir-se	diretamente	às	doutrinas	e	aos	princípios.	Muitas	doutrinas	e	muitos	princípios,	
contudo,	não	estão	declarados	tão	claramente	nas	escrituras.	Em	vez	disso,	essas	verdades	
estão	implícitas	e	retratadas	ao	longo	da	vida	dos	personagens	das	escrituras.	
Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	as	doutrinas	e	os	princípios	que	não	estão	apresentados	
claramente,	sugira	que	enquanto	estiverem	fazendo	a	leitura	eles	tenham	em	mente	as	
seguintes	perguntas:	Qual	é	a	mensagem	da	história?	O	que	o	escritor	queria	que	apren-
dêssemos	com	a	história?	Que	verdades	são	ensinadas	nesta	passagem	de	escritura?	Você	
pode alistar as respostas no quadro. 
Para	ajudar	os	alunos	a	praticarem	como	identificar	as	doutrinas	e	os	princípios,	peça	que	
eles	voltem	para	3 Néfi	17:1–10.	Pergunte-lhes:
•	 O	que	aprendemos	dos	ensinamentos	do	Salvador	em	3 Néfi	17:2–3	sobre	compreender	

Suas	palavras?	
•	 Que	verdades	sobre	o	Salvador	aprendemos	em	3 Néfi	17:5–7?
•	 Em	resposta	à	grande	demonstração	de	fé	das	pessoas,	o	Salvador	ofereceu-Se	para	

curá-las.	Em	3 Néfi	17:8–9,	que	princípios	você	vê	sobre	buscar	as	bênçãos	do	Senhor?	
(Um	princípio	que	pode	ser	identificado	pelos	alunos	é	que	o	Senhor	responde	nosso	
desejo	sincero	de	aproximar-nos	Dele.)

Se	houver	tempo	de	praticar	mais	como	identificar	as	doutrinas	e	os	princípios,	convide-os	
a	encontrar	cada	um	sua	história	favorita	das	escrituras.	Peça	a	eles	que	identifiquem	prin-
cípios	que	aprenderam	com	essas	histórias.	Depois	os	convide	a	compartilhar	as	histórias	e	
os	princípios	que	aprenderam.

Aplicar as doutrinas e os princípios
O	Presidente	Boyd	K.	Packer,	Presidente	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	ensinou:
“A	verdadeira	doutrina,	quando	compreendida,	modifica	as	atitudes	e	o	comportamento.	
O	estudo	das	doutrinas	do	evangelho	melhora	o	comportamento	com	mais	rapidez	do	que	
um	estudo	sobre	comportamento.	(…)	É	por	isso	que	enfatizamos	tão	fortemente	o	estudo	
das	doutrinas	do	evangelho”	(“Little	Children”,	Ensign,	novembro	de	1986,	p.	17).
Explique	que	ao	entendermos	uma	doutrina	ou	um	princípio,	sabemos	mais	do	que	a	defi-
nição	das	palavras.	Sabemos	o	que	a	doutrina	ou	o	princípio	significa	em	nossa	vida.	Ao	
identificarmos	uma	doutrina	ou	um	princípio	e	passarmos	a	entendê-lo,	seremos	capazes	
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de	aplicá-los	em	nossa	vida.	Explique	que	a	aplicação	acontece	quando	fazemos	algo	rela-
cionado	aos	princípios	que	aprendemos.	Os	alunos	que	agem	de	acordo	com	os	princípios	
que	aprendem	têm	mais	oportunidades	de	sentir	o	Espírito	Santo	confirmar	a	veracidade	
dos	princípios	(ver	2 Néfi	32:5;	Morôni	10:5).	Esse	é	o	real	valor	do	conhecimento	obtido	
por	meio	do	estudo	das	escrituras.	Ajude	os	alunos	a	ver	que	sempre	que	eles	estudam	as	
escrituras	—	seja	em	casa,	na	igreja,	no	seminário,	trabalhando	com	as	metas	do	Progresso	
Pessoal ou Dever para com Deus, ou em qualquer outra ocasião — uma de suas metas 
principais deve ser melhorar seus esforços em viver o evangelho e aproximar-se de Deus. 
Para	ajudar	os	alunos	a	entender	e	aplicar	os	princípios	que	eles	encontram	nas	escrituras,	
incentive-os	a	orar	pedindo	a	ajuda	do	Espírito	Santo	em	seu	estudo	pessoal.	Incentive-os	
também	a	fazer,	enquanto	estiverem	estudando,	perguntas	como	as	seguintes:	O	que	o	
Senhor	quer	que	eu	faça	com	este	conhecimento?	Que	diferença	isso	pode	fazer	em	minha	
vida?	O	que	posso	começar	a	fazer	ou	parar	de	fazer	agora	para	viver	minha	vida	de	modo	
melhor?	Em	que	minha	vida	vai	melhorar	se	eu	fizer	isso?	(Você	pode	escrever	algumas	des-
sas	perguntas	ou	todas	elas	no	quadro.	Você	também	pode	sugerir	aos	alunos	que	escrevam	
essas	perguntas	no	diário	de	estudo	das	escrituras	para	que	eles	as	tenham	sempre	à	mão.)
Para encerrar, separe os alunos em pares. Peça-lhes que compartilhem uns com os outros 
os	princípios	que	aprenderam	em	3 Néfi	17:1–10.	Incentive-os	a	falar	sobre	o	que	eles	
fazem	para	aumentar	a	compreensão	desses	princípios	e	o	que	eles	farão	para	aplicar	o	
que	aprenderam	e	sentiram.	Peça-lhes	que	falem	sobre	como	a	aplicação	desses	princípios	
pode	fazer	a	diferença	na	vida	deles.

Ideias Adicionais de Ensino 
Técnicas e métodos de estudo das escrituras 
As seguintes técnicas vão ajudar os alunos em seu 
estudo das escrituras. Elas aparecem como lembretes ao 
longo do manual.

Definição das Palavras: Algumas das palavras que os pro-
fetas usavam, não soam familiares para nós. O Guia para 
Estudo das Escrituras, as notas de rodapé nas escrituras 
e um dicionário normal podem ajudar-nos a aprender 
a definição das palavras e a reconhecer os sinônimos. 
Exemplo: A palavra Messias em 1 Néfi 10:4–17.

Substituição de nome: Para que você mesmo consiga apli-
car as escrituras em sua vida, coloque seu nome no lugar 
de um nome das escrituras. Exemplo: 1 Néfi 1:1.

Cruzar referências: Ligue uma passagem de escritura a 
outra para esclarecer o significado e compreender o que 
não estiver entendendo. Exemplo: Na margem ao lado 
de 3 Néfi 12:28, você pode escrever uma observação 
para ver Doutrina e Convênios 42:23.

Causa e efeito: Procure as relações: se … então e porque 
… portanto. Exemplo: 2 Néfi 1:9.

Palavras-Chave: As palavras e frases como Eis que, por-
tanto, pois, entretanto, ou e assim vemos são convites 
para pararmos e procurarmos mensagens específicas. 
Exemplo: Helamã 6:35–36.

Lista de Escrituras: Os profetas normalmente enviam listas 
de alertas e desafios. Quando encontrar essas listas, 
numere cada elemento. Exemplo: Alma 26:22.

Cenário: Nos relatos das escrituras, encontre quem está 
falando, a pessoa ou as pessoas para quem ele está 
falando, sobre o que ele está falando, e onde e quando 
o evento está acontecendo. Exemplo: O cenário para 
Alma 32:21–43 encontra-se em Alma 31:1, 6–11 e 32:1–6.

Contrastes: Os escritos dos profetas geralmente mostram 
o contraste entre ideias, acontecimentos e pessoas. Esses 
contrastes enfatizam princípios do evangelho. Procure 
contrastes em versículos, capítulos únicos, capítulos e 
livros. Exemplo: 2 Néfi 2:27; Alma 48:1–17.

Visualização: Procure os detalhes descritivos que podem 
ajudá-lo a criar uma imagem mental enquanto lê. Ima-
gine estar presente em certos acontecimentos. Exemplo: 
Enos 1:1–8.

Símbolos: Palavras como assim, como, ou semelhante a 
ajudam a identificar os símbolos. Veja além do símbolo 
ao explorar sua natureza e ponderar seus atributos. As 
notas de rodapé e o Guia para Estudo das Escrituras 
podem ajudar com a interpretação de alguns símbolos. 
Exemplo: Helamã 8:14–15, inclusive as notas de rodapé 
dos versículos.

Ponderar: Ponderar inclui pensar, meditar, fazer pergun-
tas e avaliar o que você sabe e o que aprendeu. Ponde-
rar geralmente ajuda-nos a entender o que precisamos 
fazer para aplicar os princípios do evangelho.
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O Plano de Salvação no Livro de Mórmon
Explique	que	no	mundo	espiritual	pré-mortal,	aprendemos	sobre	o	plano	de	nosso	Pai	
Celestial	para	nossa	salvação	(ver	Moisés	4:1–2;	Abraão	3:22–28).	Por	meio	desse	plano,	
poderíamos	tornar-nos	como	Ele	e	habitar	em	Sua	presença	para	sempre.	
No	quadro,	escreva	O Plano de Salvação inclui …
Peça	aos	alunos	que	completem	a	frase	em	seu	diário	de	estudo	ou	no	caderno.
Depois de dar aos alunos algum tempo para escrever, compartilhe a seguinte definição do 
plano	de	salvação.	Você	pode	escrever	no	quadro	ou	em	um	cartaz	antes	de	começar	a	aula.
O	plano	de	salvação	é	“a	plenitude	do	evangelho	de	Jesus	Cristo,	cujo	propósito	é	propor-
cionar	a	imortalidade	e	a	vida	eterna.	Inclui	a	Criação,	a	Queda	e	a	Expiação,	juntamente	
com	todas	as	leis,	ordenanças	e	doutrinas	reveladas.	Esse	plano	torna	possível	que	toda	
humanidade	seja	exaltada	e	viva	para	sempre	com	Deus”	(Guia para Estudo das Escrituras, 
“Plano	de	Redenção”,	scriptures.LDS.org).
Peça aos alunos que levantem a mão se as palavras que eles escreveram estão relaciona-
das de alguma maneira a essa definição. Depois faça as seguintes perguntas a alguns dos 
alunos que levantaram a mão:
•	 O	que	sua	definição	tem	em	comum	com	essa?	Por	que	você	incluiu	essa	questão	em	sua	

definição?
Peça	aos	alunos	que	trabalhem	em	duplas.	Peça	a	um	aluno	de	cada	dupla	que	leia	Alma	
22:12–14	e	ao	outro	que	leia	2 Néfi	2:25–28.	(Você	pode	escrever	essas	referências	no	
quadro.)	Peça	aos	alunos	que	procurem	as	partes	do	plano	de	salvação	mencionadas	nas	
passagens a eles designadas. Depois de dar tempo para os alunos lerem, peça às duplas 
que	se	revezem	para	compartilhar	o	que	encontraram.	
Escreva as seguintes referências de escrituras no quadro: 2 Néfi 9:6; 2 Néfi 11:5; Alma 12:25; 
Alma 24:14; Alma 42:8; Alma 42:15.	(Você	pode	escrevê-las	no	quadro	antes	de	começar	a	
aula.)

Introdução
O Presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Após-
tolos, instruiu os professores do seminário a apresen-
tarem uma rápida visão geral do plano de salvação no 
início de todo ano letivo:

“Uma breve visão geral do ‘plano de felicidade’ (…) é 
dada bem no começo e revisada ocasionalmente, será de 
grande valia para nossos alunos. (…)

Os jovens perguntam-se ‘por que’ — por que nos é orde-
nado que façamos algumas coisas e por que é nos orde-
nado que não façamos outras coisas? O conhecimento 
do plano de felicidade, mesmo que em forma de esboço, 
pode colocar ‘por quês’ na cabeça dos jovens. (…)

(…) Dar uma ideia geral do plano todo, mesmo com 
alguns detalhes. (…) Permitir que eles saibam do que se 
trata, e depois eles perguntarão ‘por que’. (…)

Se você está tentando fazer com que eles pensem em ‘por 
quês’, siga este padrão: ‘Deus deu a eles mandamentos, 
depois de apresentar-lhes um plano de redenção’. [Alma 
12:32; grifo do autor]. (“The Great Plan of Happiness” 
[Simpósio do SEI sobre Doutrina e Convênios/História da 
Igreja, 10 de agosto de 1993], si.LDS.org).

Em resposta ao conselho do Presidente Packer, esta lição 
fornece uma breve visão geral do plano de salvação con-
forme ensinado nas escrituras. A lição está centralizada na 
Expiação de Jesus Cristo, que é “o fato crucial, o alicerce 
e a doutrina principal do grande e eterno plano de 
salvação” (Jeffrey R. Holland, “Missionary Work and the 
Atonement”, Ensign, março de 2001, p. 8). À medida que 
os alunos compreendem o plano de salvação, a fé deles no 
Pai Celestial e em Jesus Cristo aumentará. A determinação 
deles de guardar os mandamentos, receber as ordenanças 
de salvação e ser fiéis aos mandamentos aumentará.

Breve Visão Geral
Quando o Presidente 
Packer aconselhou os 
professores a dar uma 
aula sobre o plano de sal-
vação, ele também deu a 
eles uma designação pes-
soal de “preparar uma 
breve sinopse ou uma 
visão geral do plano de 
felicidade” como parte 
de seu estudo das escritu-
ras. Ele aconselhou: “Faça 
disso uma base para 
que seus alunos possam 
organizar as verdades 
que você vai compar-
tilhar com eles” (“The 
Great Plan of Happiness” 
[Simpósio do SEI sobre 
Doutrina e Convênios/
História da Igreja, 10 de 
agosto de 1993], si.LDS.
org). Use esse conselho 
como guia ao preparar-se 
para ensinar essa lição. 
Você não deve tentar 
ensinar todas as verdades 
do evangelho, mesmo 
que todas elas estejam 
incluídas no plano.

LIÇÃO 3

O Plano de Salvação
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Explique	que	os	profetas	no	Livro	de	Mórmon	usam	vários	títulos	para	referir-se	ao	plano	
do	Pai	Celestial.	Convide	os	alunos	a	abrirem	novamente	em	2 Néfi	9:6,	e	peça	a	um	aluno	
que	leia	o	versículo	em	voz	alta.
•	 Nesse	versículo,	que	frase	se	refere	ao	plano	de	Deus?	(“O	plano	misericordioso	do	

grande	Criador”.)	Escreva	a	frase	no	quadro	perto	de	2 Néfi	9:6.)
Peça aos alunos que leiam em silêncio as outras passagens de escritura alistadas no quadro, 
procurando	frases	que	se	referem	ao	plano	do	Pai	Celestial.	Quando	um	aluno	encontrar	
uma	frase	que	se	refira	ao	plano	do	Pai	Celestial,	peça	a	ele	que	a	escreva	no	quadro	perto	
da	referência	de	escritura	onde	ela	foi	encontrada.	A	lista	completa	no	quadro	deve	ficar	
mais ou menos assim:

2 Néfi 9:6 — O misericordioso plano do grande Criador
2 Néfi 11:5 — O grande e eterno plano de libertação da morte 
Alma 12:25 — O plano de redenção
Alma 24:14 — O plano de salvação
Alma 42:8 — O grande plano de felicidade
Alma 42:15 — O plano de misericórdia

(Para	ajudar	os	alunos	a	aumentar	o	apreço	pelos	ensinamentos	do	Livro	de	Mórmon,	você	
pode	salientar	que	frases	tais	como	“plano	de	salvação”,	“plano	de	felicidade”	e	“plano	de	
redenção”	são	mencionadas	várias	vezes	no	Livro	de	Mórmon,	mas	não	na	Bíblia.)
•	 O	que	esses	títulos	revelam	sobre	o	plano	do	Pai	Celestial?	(Certifique-se	de	que	os	

alunos entendam que o plano do Pai Celestial foi feito para trazer salvação eterna e 
felicidade a Seus filhos.)

Testifique	que	não	podemos	voltar	à	presença	de	Deus	e	receber	salvação	eterna	sem	ajuda	
divina.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Mosias	3:17	individualmente,	procurando	a	figura	central	
no plano de salvação. Depois de relatarem o que encontraram, peça a um aluno que leia 
2 Néfi	2:8	em	voz	alta.	Saliente	que	Jesus Cristo é a figura central no plano de salvação, 
e Sua Expiação é o que faz o plano funcionar para todos os filhos de Deus. Peça a um 
aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Profeta	Joseph	Smith:

“Os	princípios	fundamentais	de	nossa	religião	são	o	testemunho	dos	
Apóstolos	e	Profetas	a	respeito	de	Jesus	Cristo,	que	Ele	morreu,	foi	sepul-
tado,	ressuscitou	no	terceiro	dia	e	ascendeu	ao	céu;	todas	as	outras	coisas	de	
nossa	religião	são	meros	apêndices	disso”	(Ensinamentos do Profeta Joseph 
Smith,	p.	118;	ver	também	Ensinamentos	dos	Presidentes	da	Igreja:	Joseph	
Smith,	pp.	52–53).	

Você	pode	explicar	que	a	palavra	apêndice	refere-se	a	um	objeto	ou	um	conceito	ligado	a	
algo	de	grande	importância,	assim	como	um	ramo	faz	parte	de	uma	árvore.	Uma	árvore	
pode viver sem um ramo, mas um ramo não pode viver separado de sua fonte e do tronco 
de	uma	árvore.	O	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	ensinou	que	
a	doutrina	da	Expiação	de	Jesus	Cristo	é	“a	própria	raiz	da	doutrina	cristã.	Podemos	saber	
muito do evangelho, de suas ramificações, mas se tudo o que conhecermos forem os ramos 
e	esses	ramos	não	estiverem	ligados	à	raiz,	se	tiverem	sido	cortados,	separados,	dessa	
verdade,	neles	não	haverá	vida,	nem	substância,	nem	redenção”	(“The	Mediator”,	Ensign, 
maio	de	1977,	p.	56).
Explique	que	o	plano	do	Pai	Celestial	geralmente	é	chamado	de	plano	de	salvação	porque	
ele	envolve	salvar-nos.	Por	ser	a	pessoa	que	tornou	nossa	salvação	possível	por	meio	da	
Expiação,	Jesus	Cristo	é	chamado	de	nosso	Salvador.	
No	quadro,	escreva	Precisamos ser salvos de …
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	9:6–10	em	voz	alta,	e	depois	peça	a	outro	aluno	que	leia	
3 Néfi	9:21–22	em	voz	alta.	Convide	os	outros	alunos	a	acompanharem	a	leitura,	pro-
curando	maneiras	de	completar	a	declaração	no	quadro.	Você	pode	sugerir	que	eles	mar-
quem o que encontrarem nas escrituras. 
Peça aos alunos que compartilhem o que encontrarem e escreva as respostas no quadro. 
Certifique-se	de	que	eles	entendam	que	por	meio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo,	todas	as	
pessoas	serão	salvas	da	morte	física.	Também	esclareça	que	por	meio	da	Expiação,	podemos	
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ser	salvos	de	nossos	pecados,	que	de	outra	maneira	nos	impossibilitaria	de	habitar	na	
presença de Deus.
Leia	as	seguintes	palavras	do	profeta	Jacó:	“Oh!	Quão	grande	é	a	bondade	de	nosso	Deus”	
(2 Néfi	9:10).	“Oh!	Quão	grande	é	o	plano	de	nosso	Deus!”	(2 Néfi	9:13).
•	 Como	as	palavras	de	Jacó	2 Néfi	9:6–10	ajudam	você	a	entender	por	que	ele	faria	essas	

declarações?
•	 De	acordo	com	2 Néfi	9:7,	9,	o	que	aconteceria	se	não	houvesse	Expiação?	(Nosso	corpo	

morreria	e	não	nos	levantaríamos	mais,	e	nosso	espírito	tornar-se-ia	sujeito	ao	diabo.)	
Mencione	a	última	frase	da	definição	de	plano	de	salvação	que	você	compartilhou	mais	
cedo	na	aula:	“Esse	plano	torna	possível	que	toda	humanidade	seja	exaltada	e	viva	para	
sempre com Deus”. 
•	 Por	que	é	importante	entender	que	o	plano	torna	nossa	exaltação	possível, mas não 

certa?	(À	medida	que	os	alunos	respondem	a	essa	pergunta,	certifique-se	de	que	eles	
entendam	que	temos	o	arbítrio,	a	capacidade	de	escolher	e	agir	por	nós	mesmos.	Nossa	
exaltação	depende	em	parte	de	como	agimos	com	relação	às	bênçãos	que	Deus	nos	
oferece.)

Escreva as seguintes referências de escrituras no quadro: 2 Néfi 2:25–28; 2 Néfi 31:17–20; 
Alma 34:15–16. Peça aos alunos que estudem essas passagens em silêncio e escrevam em 
seu	diário	de	estudo	das	escrituras	as	coisas	que	essas	escrituras	dizem	que	devemos	fazer	
para	receber	tudo	o	que	Deus	oferece	por	meio	de	Seu	plano	de	salvação.
Quando os alunos tiverem tido tempo suficiente para terminar a designação, convide-os 
a	compartilhar	suas	respostas	uns	com	os	outros.	Ao	fazerem	isso,	mencione	exemplos	de	
obediência	às	“leis,	ordenanças	e	doutrinas	reveladas”	mencionadas	na	definição	que	você	
compartilhou	anteriormente.	(Os	exemplos	desses	versículos	incluem	exercer	fé	para	o	
arrependimento,	ser	batizado	e	receber	o	Espírito	Santo.)	Depois	que	os	alunos	relatarem,	
considere	a	possibilidade	de	fazer	as	seguintes	perguntas:
•	 Como	nossas	atitudes	influenciam	nossa	capacidade	de	receber	a	bênção	da	Expiação?	

(Enquanto	os	alunos	respondem,	procure	oportunidades	de	testificar	que	ao escolher-
mos viver o evangelho de Jesus Cristo e seguir o plano de Deus, preparamo-nos 
para receber a vida eterna por meio da Expiação do Salvador.

•	 Como	a	compreensão	do	plano	de	salvação	ajuda-nos	a	guardar	os	mandamentos?
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	2:25	em	voz	alta.
•	 De	que	maneiras	o	fato	de	seguir	o	plano	de	salvação	já	trouxe	alegria	a	você?
Para	encerrar	a	lição,	explique	que	à	medida	que	os	alunos	estudarem	o	Livro	de	Mórmon,	
aprenderão	muito	mais	doutrinas	relacionadas	ao	plano	de	salvação;	essa	aula	apresentou	
apenas	uma	breve	visão	geral.	Incentive	os	alunos,	enquanto	estudam,	a	perceber	tudo	o	
que	Deus	fez	para	eles	como	parte	de	Seu	plano	de	salvação	e	tudo	o	que	eles	precisam	
fazer	para	receber	a	plenitude	das	bênçãos	que	Deus	preparou	para	eles.	Preste	seu	teste-
munho	das	verdades	que	foram	debatidas	na	aula.	
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LIÇÃO 4

Página de rosto, introdução e o 
depoimento das testemunhas

Sugestões Didáticas
As	sugestões	para	ensinar	esta	lição	podem	levar	mais	tempo	para	ensinar	do	que	o	tempo	
da	aula	permite.	Pense,	em	espírito	de	oração,	de	que	partes	da	lição	sua	classe	mais	precisa.

Página de Rosto
Peça	aos	alunos	que	abram	na	página	de	rosto	do	Livro	de	Mórmon.	Essa	página	começa	
com	as	palavras	“O	Livro	de	Mórmon,	relato	escrito	pela	mão	de	Mórmon	em	placas	
extraído	das	placas	de	Néfi”.	O	Profeta	Joseph	Smith	explicou	a	origem	da	página	de	rosto:
“A	página	de	rosto	do	Livro	de	Mórmon	é	uma	tradução,	tirada	da	última	folha	do	lado	
esquerdo	do	(…)	livro	de	placas,	que	continha	o	registro	que	foi	traduzido,	(…)	e	(…)	essa	
página	de	rosto	não	é,	em	hipótese	alguma,	uma	composição	moderna,	nem	minha	nem	
de	qualquer	outro	homem	que	já	viveu	nesta	geração”	(History of the Church,	vol.	1,	p.	71).
Peça	aos	alunos	que	leiam	a	página	de	rosto	do	Livro	de	Mórmon	em	silêncio.	Peça-lhes	
que	procurem	frases	que	declaram	os	propósitos	do	Livro	de	Mórmon.	(Você	pode	dar	aos	
alunos	a	dica	de	que	esses	propósitos	são	declarados	como	coisas	que	o	Livro	de	Mórmon	
vai	“mostrar”	àqueles	que	o	lerem.)	Peça	a	vários	alunos	que	escrevam	suas	respostas	no	
quadro.	Quando	terminarem,	peça	que	leiam	novamente	o	segundo	parágrafo	para	eles	
mesmos,	colocando	seu	próprio	nome	no	lugar	de	“os	remanescentes	da	Casa	de	Israel”.	
•	 Ao	ler	o	Livro	de	Mórmon,	quais	desses	propósitos	já	se	cumpriram	em	sua	vida?	Como	

eles	se	cumpriram?	
•	 Como	isso	ajuda	você	a	saber	que	os	que	fazem	convênios	com	o	Senhor	não	serão	

“rejeitados	para	sempre”?
Diga	aos	alunos	que	haverá	tempos	em	que	eles	se	sentirão	sozinhos	ou	que	foram	
“rejeitados”.	
•	 Por	que	é	importante	saber	durante	esses	períodos	que	você	não	foi	“rejeitado	para	

sempre”?	
•	 Como	essa	promessa	é	uma	expressão	do	amor	de	Deus	por	você?	
Para	ajudar	os	alunos	a	apreciarem	o	propósito	principal	do	Livro	de	Mórmon,	peça-lhes	
que	leiam	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Presidente	Ezra	Taft	Benson:

“A	missão	principal	do	Livro	de	Mórmon,	conforme	registrado	na	página	de	
rosto,	é	‘convencer	os	judeus	e	os	gentios	de	que	Jesus	é	o	Cristo,	o	Deus	
eterno,	que	Se	manifesta	a	todas	as	nações’.
Aquele	que	busca	honestamente	a	verdade	pode	obter	um	testemunho	de	
que	Jesus	é	o	Cristo	ao	ponderar	em	espírito	de	oração	as	palavras	inspiradas	
do	Livro	de	Mórmon.

Mais	da	metade	de	todos	os	versículos	do	Livro	de	Mórmon	fala	de	nosso	Senhor.	Alguns	
dos	nomes	de	Cristo	são	mencionados	com	mais	frequência	por	versículo	no	Livro	de	Mór-
mon	do	que	até	mesmo	no	Novo	Testamento.	

Introdução
Ao ensinar o Livro de Mórmon, você ajudará os alunos 
a encontrar verdades que farão com que eles se apro-
ximem mais de Deus. Desde o início do livro, está claro 
que os escritores do Livro de Mórmon desejam que ele 
testifique que Jesus é o Cristo. O livro também reafirma 
os convênios de Deus com a casa de Israel e demonstra 

a necessidade que todos os filhos de Deus têm de fazer 
e guardar convênios sagrados. Ao estudarem o Livro de 
Mórmon, os alunos receberão um testemunho maior do 
evangelho de Jesus Cristo e da Restauração de Sua Igreja 
nos últimos dias. Eles também aprenderão a exercer 
mais fé em Jesus Cristo e em Sua Expiação.

Substituição de nome
Convidar os alunos a 
substituírem os nomes 
que aparecem em um 
versículo de escritura 
pelo nome deles ajuda a 
tornar os ensinamentos 
das escrituras mais pes-
soais. Quando os alunos 
leem seu próprio nome 
como parte das escritu-
ras, conseguem entender 
mais facilmente como as 
doutrinas ou os princí-
pios dos versículos se 
aplicam a eles. 
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LiçãO 4

Ele	tem	mais	de	100	nomes	diferentes	no	Livro	de	Mórmon.	Esses	nomes	têm	um	sig-
nificado	particular	na	descrição	de	Sua	natureza	divina”	(“Come	unto	Christ”,	Ensign, 
novembro	de	1987,	p.	83).
Compartilhe	seu	testemunho	de	que	o	Livro de Mórmon é uma testemunha de que 
Jesus é o Cristo. 

Introdução ao Livro de Mórmon
Faça	no	quadro	um	desenho	de	um	arco	(ver	a	ilustração	que	acompanha),	ou	faça	o	molde	
de um arco de madeira ou de outro material.

Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	declaração	feita	por	Joseph	Smith	na	introdução	do	
Livro	de	Mórmon	(ver	parágrafo	seis).	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	declara-
ção nas escrituras deles.
•	 Qual	é	o	propósito	da	pedra	angular?
Explique que a pedra angular é a pedra central que fica no topo do arco. Quando um arco 
é	construído,	os	dois	lados	são	construídos	com	apoios	que	os	sustêm.	O	espaço	no	topo	
do	arco	é	medido	cuidadosamente	e	a	pedra	angular	é	cortada	para	caber	perfeitamente.	
Quando a pedra angular é colocada no lugar, o arco fica em pé sem apoios.
•	 O	que	acontece	com	o	arco	se	a	pedra	angular	for	removida?	(Se	você	estiver	usando	um	

molde,	demonstre	removendo	a	pedra	angular.)
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	funciona	como	uma	pedra	angular	em	relação	ao	evangelho	

restaurado?
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Presidente	Ezra	Taft	
Benson.	(Você	pode	preparar	a	declaração	para	entregar	aos	alunos,	para	que	eles	colo-
quem	nas	escrituras.	Como	alternativa,	você	pode	convidar	os	alunos	a	escrever	nas	escri-
turas	a	declaração	do	Presidente	Benson	na	parte	de	cima	ou	na	parte	de	baixo	da	primeira	
página	da	introdução.)
“O	Livro	de	Mórmon	é	a	pedra	angular	de	nossa	religião	em	três	aspectos:	é	a	pedra	que	
sustém	nosso	testemunho	de	Cristo;	a	pedra	que	sustém	nossa	doutrina.	É	a	pedra	angular	
do	testemunho”	(ver	“O	Livro	de	Mórmon	—	Pedra	Angular	de	Nossa	Religião”,	A Liahona, 
janeiro	de	1987,	p.	3).
Para	ajudar	os	alunos	a	entenderem	como	o	Livro	de	Mórmon	é	a	pedra	angular	do	teste-
munho,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Presidente	Benson:
“O	Livro	de	Mórmon	é	a	pedra	angular	do	testemunho.	Assim	como	as	paredes	desmo-
ronam	se	a	pedra	angular	for	removida,	também	toda	a	Igreja	permanece	de	pé	ou	vem	
abaixo	em	função	da	veracidade	do	Livro	de	Mórmon.	(…)	Se	o	Livro	de	Mórmon	é	verda-
deiro	(…)	então	uma	pessoa	deve	aceitar	o	que	prega	a	restauração	e	tudo	o	que	a	acom-
panha”	(“O	Livro	de	Mórmon	—	Pedra	Angular	de	Nossa	Religião”,	p.	3).
•	 Como	seu	testemunho	do	Livro	de	Mórmon	influenciou	seu	testemunho	das	doutrinas	e	

dos	princípios	do	evangelho?
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	aproximou	você	de	Deus?
Você	pode	falar	sobre	como	seu	estudo	do	Livro	de	Mórmon	fortaleceu	seu	testemunho	e	o	
aproximou de Deus.
Convide	os	alunos	a	participarem	de	uma	encenação.	Peça	que	eles	imaginem	que	estão	
dando	um	exemplar	do	Livro	de	Mórmon	a	alguém	que	não	é	membro	da	Igreja.	Ajude-os	

Pedra  
Angular

Encenação 
A encenação ajuda os 
alunos a praticar como 
aplicar as soluções do 
evangelho em situações 
da vida real. A encena-
ção terá mais sucesso se 
você der aos participan-
tes tempo e informa-
ções suficientes para a 
preparação. Enquanto 
os alunos encenam, pro-
vavelmente cometerão 
erros. Esteja atento aos 
sentimentos e às atitu-
des, e tome cuidado ao 
criticar os erros deles. Ao 
final da encenação, pode 
ser útil perguntar aos 
alunos que a assistiram 
se há outras ideias que 
eles mencionariam se 
estivessem participando.
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a prepararem-se para a encenação dividindo-os em dois grupos. Peça ao primeiro grupo 
que	leia	os	parágrafos	de	2–4	da	introdução	do	Livro	de	Mórmon.	Peça	ao	segundo	grupo	
que	leia	os	parágrafos	de	5–8.	Peça	aos	dois	grupos	que	procurem	as	informações	que	sen-
tem	ser	importantes	para	compartilhar	ao	ensinar	sobre	o	Livro	de	Mórmon.
Depois de dar tempo aos alunos de estudar e preparar-se, convide um deles a vir à frente 
da	classe	fazer	o	papel	de	alguém	que	não	é	membro	da	Igreja.	Peça	também	a	um	aluno	
de cada grupo que venha à frente da classe. Explique que esses dois alunos farão o papel 
de	uma	dupla	de	missionários.	Eles	usarão	o	material	encontrado	pelo	grupo	na	introdução	
para	ensinar	ao	primeiro	aluno	sobre	o	Livro	de	Mórmon.
Quando os alunos terminarem de representar, você pode perguntar ao restante da classe se 
há	mais	alguma	coisa	na	introdução	que	eles	diriam	se	estivessem	encenando.	
Você	pode	salientar	que	o	Livro	de	Mórmon	não	professa	conter	a	história	de	todos	os	
povos que viveram antigamente no hemisfério ocidental. Ele é um registro apenas dos 
descendentes	de	Leí	(dos	nefitas	e	lamanitas)	e	do	povo	de	Jarede.	Pode	ter	havido	outros	
povos que viveram nos continentes do hemisfério ocidental antes, durante e depois dos 
acontecimentos	registrados	no	Livro	de	Mórmon.
Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	Morôni	10:3–5.
•	 De	acordo	com	Morôni,	como	podemos	saber	que	o	Livro	de	Mórmon	é	verdadeiro?
Peça	aos	os	alunos	que	leiam	os	parágrafos	de	8–9	na	introdução	do	Livro	de	Mórmon.	
Peça	a	eles	que	identifiquem	mais	três	verdades	das	quais	obterão	testemunho	se	aceitarem	
o	convite	de	Morôni.
Testifique	aos	alunos	que	ao ler o Livro de Mórmon e ponderar e orar sobre ele, o Espí-
rito Santo vai testificar que ele é verdadeiro, que Jesus é o Cristo, que Joseph Smith 
foi um profeta de Deus e que A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é 
o reino do Senhor na Terra. 

Depoimentos de Três Testemunhas e de Oito Testemunhas
Peça	aos	alunos	que	imaginem	terem	testemunhado	alguém	pegar	um	objeto	de	valor	da	
casa	de	seu	vizinho.	
•	 Por	que	é	importante	ter	testemunhas	para	resolver	um	crime?
•	 Por	que	seria	importante	ter	mais	de	uma	testemunha?	
Peça	aos	alunos	que	leiam	o	“Depoimento	de	Três	Testemunhas”	em	silêncio.	Convide-os	
a	procurarem	as	frases	que	têm	significado	especial	para	eles.	Você	pode	sugerir	que	eles	
marquem essas frases. 
•	 Quais	frases	você	marcou?	Por	que	elas	são	significativas	para	você?	(Você	pode	salientar	

que	a	voz	de	Deus	declarou	às	Três	Testemunhas	que	as	placas	foram	traduzidas	pelo	
dom	e	poder	de	Deus.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	o	“Depoimento	de	Três	Testemunhas”	em	voz	alta.	Peça	ao	
restante da classe que ouça as diferenças entre os depoimentos das três testemunhas e das 
oito testemunhas. 
•	 Que	diferenças	você	notou?
Convide	os	alunos	a	escrever	seu	próprio	depoimento	ou	seus	sentimentos	sobre	o	Livro	
de	Mórmon.	Eles	podem	escrever	no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	em	uma	das	folhas	
em	branco	das	escrituras.	Alguns	alunos	podem	sentir	que	ainda	não	sabem	que	o	Livro	de	
Mórmon	é	verdadeiro.	Incentive-os	a	procurar	obter	um	testemunho	este	ano.

Ajudar os alunos a 
obter um testemunho
Uma maneira de ajudar 
os alunos a obter um 
testemunho é incentivá-
los a compartilhar seus 
sentimentos sobre o 
evangelho com outras 
pessoas, inclusive com os 
membros da família e os 
amigos, fora da sala de 
aula. O Presidente Boyd 
K. Packer, Presidente 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou: “Oh! 
Quisera ensinar a vocês 
apenas este princípio. O 
testemunho, é prestando 
que se adquire ! (…)
Uma coisa é receber 
um testemunho do 
que lemos ou do que 
outra pessoa disse; esse 
é um começo necessá-
rio. Outra coisa bem 
diferente é quando o 
Espírito confirma em 
nosso coração que o 
que nós testificamos é 
verdade” (“A Lâmpada 
do Senhor”, A Liahona, 
outubro de 1983, p. 26).
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Sugestões Didáticas

O Testemunho do Profeta Joseph Smith 
Antes	da	aula,	coloque	um	Livro	de	Mórmon	em	uma	caixa	e	embrulhe-o	para	presente.	
Deixe o presente à mostra em uma mesa na frente da classe e diga aos alunos que é um 
presente valioso. 
•	 Quais	são	alguns	dos	presentes	mais	valiosos	que	você	já	recebeu?
•	 O	que	torna	um	presente	valioso?
•	 Como	você	se	sente	ao	dar	um	presente	que	considera	valioso	e	a	pessoa	que	o	recebe	

aceita	com	alegria?
Peça	a	um	aluno	que	abra	o	embrulho	e	mostre	aos	outros	alunos	o	que	ele	continha.
•	 Quem	nos	deu	este	presente?
•	 Por	que	você	considera	este	presente	valioso?
Mostre	a	gravura	Morôni	Aparece	a	Joseph	Smith	em	Seu	Quarto	(62492;	Livro de Gravuras 
do Evangelho,	2009,	nº 91).
•	 Que	evento	está	sendo	retratado	aqui?
•	 Como	esse	evento	contribuiu	para	a	restauração	do	evangelho?
Explique	aos	alunos	que	eles	vão	ler	agora	as	próprias	palavras	do	Profeta	Joseph	Smith	
sobre	o	surgimento	do	Livro	de	Mórmon.	Diga	a	eles	que	o	testemunho	do	Profeta	Joseph	
Smith	que	aparece	no	início	do	Livro	de	Mórmon	é	extraído	de	Joseph	Smith—História	em	
A	Pérola	de	Grande	Valor.	Enquanto	os	alunos	completam	a	seguinte	atividade,	peça	que	
eles	leiam	em	A	Pérola	de	Grande	Valor.
Peça	aos	alunos	que	trabalhem	em	duplas.	Peça	a	um	aluno	de	cada	dupla	que	leia	Joseph	
Smith—História	1:30,	32–35,	42	em	silêncio.	Peça	ao	outro	aluno	da	dupla	que	leia	Joseph	
Smith—História	1:51–54,	59–60	em	silêncio.	Explique	que	quando	eles	terminarem	de	ler,	
cada um deve falar ao outro o que leu. 
Depois de dar aos alunos tempo suficiente para ler, pergunte: 
•	 Como	você	acha	que	isso	ajudou	Joseph	Smith	a	esperar	quatro	anos	antes	de	levar	as	

placas	para	casa?	(Durante	esse	tempo	Joseph	recebeu	instrução	de	Morôni	e	amadure-
ceu	de	várias	formas.	Ver	Joseph	Smith—História	1:54.)

•	 No	relato	de	Joseph	Smith,	que	prova	você	vê	de	que	o Senhor preservou o Livro de 
Mórmon para vir à luz nos últimos dias?

•	 No	relato	de	Joseph	Smith,	que	prova	você	vê	de	que	o Livro de Mórmon veio à luz 
pelo poder de Deus?

Breve Explicação sobre o Livro de Mórmon
Para	ajudar	os	alunos	a	entenderem	como	o	Livro	de	Mórmon	foi	compilado,	peça	que	
abram	na	“Breve	Explicação	sobre	o	Livro	de	Mórmon”	nas	páginas	introdutórias	do	
Livro	de	Mórmon.	Peça	a	quatro	alunos	que	se	revezem	lendo	os	itens	de	1–4	em	voz	
alta.	Enquanto	eles	fazem	a	leitura,	peça	aos	outros	alunos	que	prestem	atenção	nas	
maneiras	como	cada	um	dos	conjuntos	de	placas	foi	importante	para	o	Livro	de	Mórmon.	

Introdução
Esta lição dá uma visão geral do Livro de Mórmon. 
Os alunos estudarão o testemunho de Joseph Smith 
sobre o surgimento do Livro de Mórmon. Eles também 
aprenderão como o livro foi compilado e resumido sob 

orientação divina. Os escritores do Livro de Mórmon 
viram os últimos dias e incluíram os relatos e ensinamen-
tos que julgaram ser de maior proveito para nós. 

Dar uma visão geral
O Presidente Boyd 
K. Packer, Presidente 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou: “Há 
muito valor em apre-
sentar uma visão geral 
breve, porém muito 
cuidadosamente orga-
nizada de todo o curso 
bem no início. (…)
“(…) [Os alunos] conse-
guem reter muito mais 
quando sabem como 
encaixar todas as peças, 
e a luz do aprendizado 
brilha com mais inten-
sidade. A apresentação 
forma uma moldura, e o 
tempo e trabalho inves-
tidos nela valem muito a 
pena” (“The Great Plan 
of Happiness” [Simpósio 
do SEI sobre Doutrina e 
Convênios/História da 
Igreja, 10 de agosto de 
1993], si.LDS.org).

LIÇÃO 5

visão geral do Livro de mórmon
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O apêndice	deste	manual	inclui	uma	ilustração	chamada	“As	placas	e	sua	relação	com	
o	Livro	de	Mórmon	publicado”.	Essa	ilustração	pode	ajudar	os	alunos	a	visualizarem	as	
placas	mencionadas	na	“Breve	Explicação	sobre	o	Livro	de	Mórmon”.	(Se	você	sentir	que	
seria	útil	como	parte	do	debate,	dê	ênfase	ao	último	parágrafo	da	breve	explicação,	a	partir	
da	frase	“Com	respeito	a	esta	edição”.	Explique	que	em	cada	edição	do	Livro	de	Mórmon	
foram	incluídas	pequenas	correções	de	erros	de	ortografia	e	gramática.)
Mostre	a	figura	Mórmon	Resumindo	as	Placas	(62520;	Livro de Gravuras do Evangelho, 
nº 73).	Explique	que	muitas	pessoas	preservaram	os	registros	que	mais	tarde	tornaram-se	
o	Livro	de	Mórmon.	Anote	estas	referências	de	escritura	no	quadro.	Peça	aos	alunos	que	
estudem	em	silêncio,	procurando	alguns	dos	princípios	que	ajudaram	os	escritores	do	
Livro	de	Mórmon	a	determinar	o	que	incluir	no	registro.	Convide-os	a	compartilhar	o	que	
encontraram.	(Você	pode	escrever	essas	referências	no	quadro.)	

1 Néfi 1:20
1 Néfi 6:4–6
2 Néfi 4:15
2 Néfi 25:23, 26

2 Néfi 29:11–13
Palavras de Mórmon 1:4–8
3 Néfi 16:4
Morôni 1:4

•	 Como	o	fato	de	entender	esses	princípios	orientadores	ajuda	você	a	estudar	o	Livro	de	
Mórmon?

Compartilhe	seu	testemunho	de	que	os escritores do Livro de Mórmon viram nossos 
dias e escreveram o que mais nos ajudaria. Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	8:35–38	
em	voz	alta.
•	 Que	problemas	Morôni	viu	entre	as	pessoas	dos	nossos	dias?	
•	 Por	que	é	importante	saber	que	Morôni	e	outros	escritores	do	Livro	de	Mórmon	estavam	

cientes	dos	problemas	que	enfrentaríamos?	
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Presidente	Ezra	Taft	
Benson	sobre	como	estudar	o	Livro	de	Mórmon:

“Se	[os	autores	do	Livro	de	Mórmon]	viram	nossos	dias	e	escolheram	as	
coisas que nos seriam de maior valor, não seria essa a maneira pela qual 
deveríamos	estudar	o	Livro	de	Mórmon?	Devemos	perguntar-nos	constante-
mente:	‘Por	que	o	Senhor	inspirou	Mórmon	(ou	Morôni	ou	Alma)	a	incluir	
isso	em	seu	registro?	Que	lição	posso	aprender	com	isso	que	me	ajudará	a	
viver	na	época	atual?’”	(Ver	“O	Livro	de	Mórmon	—	Pedra	Angular	de	

Nossa	Religião”,	A Liahona,	janeiro	de	1987,	p.	3.)
Diga	aos	alunos	que	os	povos	sobre	os	quais	se	escreveu	no	Livro	de	Mórmon	enfren-
taram	problemas	muito	parecidos	com	os	nossos.	Embora	o	Livro	de	Mórmon	seja	um	
documento	antigo,	suas	doutrinas,	histórias	e	seus	relatos	são	de	grande	valor	hoje	em	dia.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Presidente	Ezra	Taft	
Benson.	(Você	pode	entregar	uma	cópia	da	declaração	a	cada	aluno.)	Peça	à	classe	que	
preste	atenção	nas	bênçãos	que	o	Presidente	Benson	prometeu	àqueles	que	iniciarem	um	
estudo	sério	do	Livro	de	Mórmon.
“O	Livro	de	Mórmon	não	apenas	nos	ensina	a	verdade,	embora	de	fato	o	faça.	O	Livro	
de	Mórmon	não	só	presta	testemunho	de	Cristo,	embora	também	de	fato	o	faça.	Há	algo	
mais. Existe um poder no livro que começa a fluir para nossa vida no momento em que 
iniciamos	um	estudo	sério	de	seu	conteúdo.	Acharemos	mais	forças	para	resistir	à	tentação.	
Estaremos mais aptos a evitar ciladas. Encontraremos forças para permanecer no caminho 
estreito	e	apertado.	As	escrituras	são	chamadas	de	‘palavras	de	vida’	(ver	D&C	84:85)	e	em	
nenhum	lugar	isso	é	mais	verdade	do	que	no	Livro	de	Mórmon.	Quando	você	começar	a	
ter	fome	e	sede	dessas	palavras,	você	encontrará	vida	em	cada	vez	mais	abundância”	(ver	
“O	Livro	de	Mórmon	—	Pedra	Angular	de	Nossa	Religião”).
•	 Quando	você	vivenciou	bênçãos	por	ter	estudado	o	Livro	de	Mórmon?
Compartilhe	seu	testemunho	de	que	o Livro de Mórmon dá um grande poder para 
resistir à tentação, evitar decepção e permanecer no caminho estreito e apertado. 
Conte	aos	alunos	sobre	a	época	em	que	você	vivenciou	essas	bênçãos	como	resultado	do	
estudo	do	livro	de	Mórmon.
Antes	da	aula,	escreva	a	seguinte	lista	de	perguntas	e	escrituras	no	quadro:	

Antes de a aula 
começar
Se possível, separe um 
tempo para arrumar a 
classe antes de a aula 
começar. Coloque as 
referências de escrituras, 
perguntas e outras ati-
vidades no quadro. Isso 
vai ajudar você a poupar 
muito tempo de instru-
ção e eliminar distrações 
que podem interromper 
o processo de ensino e 
de aprendizado.
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Existe um Deus? (Ver Alma 30:37–44.) Posso conhecer Deus? (Ver Alma 22:18.) Será que 
Deus Se importa comigo? (Ver 3 Néfi 13:26–32.)
Posso resistir à tentação e ao pecado? (Ver Helamã 5:12.)
Qual é o propósito da vida? (Ver Alma 34:32–34.)
Existe vida após a morte? (Ver Alma 40:11–12, 21–23.)
Como posso encontrar paz, felicidade e ser feliz? (Ver Mosias 2:41; 4:2–3; Alma 41:10.)
Como minha família pode ser feliz e mais unida? (Ver Mosias 4:14–15.)
Como posso discernir entre o certo e o errado? (Ver Morôni 7:16–17.)
Por que Deus permite que exista dor e sofrimento? (Ver 2 Néfi 2:1–2, 11–16, 22–27;  
Alma 14:9–11; 60:13.)

Explique	que	além	das	bênçãos	já	mencionadas,	o Livro de Mórmon contém respostas 
para as perguntas mais importantes da vida.	Convide	os	alunos	para	escolherem	indivi-
dualmente uma ou duas perguntas e procurar as passagens de escritura que acompanham 
as	respostas.	Dê	a	eles	alguns	minutos	para	encontrar	respostas.	Você	pode	andar	pela	sala	
para	ajudar,	se	necessário.	
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	responde	as	perguntas	que	você	escolheu?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	
Quando	fez	essa	declaração,	ele	falava	aos	professores	do	seminário	e	do	instituto	sobre	o	
poder das escrituras para responder as perguntas mais significativas da vida. 
“Se	seus	alunos	estiverem	familiarizados	com	as	revelações,	não	há	pergunta	—	pessoal,	
social,	política	ou	profissional	—	que	fique	sem	resposta.	Nelas	reside	a	plenitude	do	evange-
lho	eterno.	Nelas	encontramos	os	princípios	da	verdade	que	solucionarão	todos	os	problemas	
e	as	dificuldades	que	se	apresentem	à	família	humana	ou	a	cada	um	de	seus	integrantes”	
(“Teach	the	Scriptures”	[discurso	a	educadores	do	SEI,	14	de	outubro	de	1977],	si.LDS.org).
Compartilhe	como	o	Livro	de	Mórmon	abençoou	sua	vida.	Relembre	aos	alunos	de	sua	
meta	de	ler	o	Livro	de	Mórmon	diariamente	e	de	ler	todo	o	Livro	de	Mórmon	pelo	menos	
uma	vez	este	ano.

Comentários e Informações Básicas
Breve Explicação sobre o Livro de Mórmon. 
“Com respeito a esta edição”
Há dois manuscritos do Livro de Mórmon: o manuscrito 
original e o manuscrito impresso. Uma pequena porção 
datilografada para a edição de 1830 do Livro de Mór-
mon tinha como base o manuscrito original e o restante 
teve como base a versão impressa, que era uma cópia do 
manuscrito original. Quando Joseph Smith preparou a 
edição de 1840 do Livro de Mórmon, ele usou o manus-
crito original para corrigir erros acidentais e exclusões 
que aconteceram na edição de 1830. Para a edição de 
1981, o manuscrito original foi consultado novamente 
para restaurar palavras originais em aproximadamente 
20 lugares. Quaisquer falhas no Livro de Mórmon 
são falhas dos homens e as alterações são feitas para 
restaurar o Livro de Mórmon ao conteúdo e significado 
originais. (Ver Book of Mormon Reference Companion, 
ed. Dennis Largey, 2003, pp. 124–125.)

O Presidente Joseph Fielding Smith escreveu: 

“Era inevitável haver alguns erros tipográficos na pri-
meira edição [do Livro de Mórmon], e talvez a omissão 

de algumas palavras. Mesmo quem publica livros em 
circunstâncias mais favoráveis e com o maior cuidado 
encontra, para seu próprio espanto, erros tipográficos e 
mecânicos, alguns dos quais surgidos depois da revisão 
final da última prova.

(…) Um estudo meticuloso da lista de alterações (…) mos-
tra que não há nenhuma mudança ou adição que não 
esteja em total harmonia com o texto original. Foram fei-
tas modificações na pontuação e em alguns outros pou-
cos aspectos que precisavam de correção, mas jamais uma 
alteração ou acréscimo mudou um único pensamento ori-
ginal. Conforme observamos, as modificações (…) visaram 
a tornar o texto mais claro e indicam que houve omissões. 
Tenho certeza de que os erros e as omissões da primeira 
edição foram, em grande parte, culpa do tipógrafo e ou 
do impressor. Muitos desses erros das primeiras provas 
foram detectados pelo próprio Profeta Joseph Smith e ele 
fez as correções” (Answers to Gospel Questions, compi-
lado por Joseph Fielding Smith Jr., 5 volumes. 1957–1966, 
vol. 2, pp. 199–200; grifo original).
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Lição de Estudo no Lar 
Estudar as Escrituras–Visão Geral do Livro de Mórmon (Unidade 1)

Material de Preparação 
para o Estudo no Lar
Resumo das Lições do Estudo Diário no Lar 
A seguir encontra-se um resumo dos acontecimentos, das 
doutrinas e dos princípios que os alunos aprenderam ao rea-
lizar as lições de quatro horas de estudo do aluno para a uni-
dade 1. Saber o que os alunos estão estudando vai ajudá-lo 
a preparar-se para sua aula. O resumo não faz parte da lição 
e não é para ser compartilhado com os alunos. Pelo fato de 
a lição que você ensina para a unidade 1 concentrar-se em 
apenas algumas das doutrinas e dos princípios, você pode às 
vezes receber a inspiração de revisar ou debater outras, de 
acordo com os sussurros do Espírito e com as necessidades 
dos alunos.

Dia 1 (Estudar as Escrituras)
Os alunos aprenderam técnicas para ajudá-los a entender o 
histórico e o contexto das escrituras, a estudar e identificar 
as verdades do evangelho e como aplicar as doutrinas e os 
princípios em sua vida. 

Dia 2 (O Plano de Salvação)
Essa lição foi uma breve visão geral do plano de salvação. 
O Livro de Mórmon ensina que o plano do Pai Celestial foi 
feito para trazer salvação eterna e felicidade a Seus filhos. 
Jesus Cristo é a figura central no plano de salvação, e Sua 
Expiação é o que faz o plano funcionar para todos os filhos 
de Deus. Ao escolhermos seguir o plano de Deus, prepara-
mo-nos para receber a vida eterna.

Dia 3 (Página de Rosto, Introdução 
e Depoimentos das Testemunhas)
Os materiais de introdução ao Livro de Mórmon ajudam a 
estabelecer seu propósito e explicar sua veracidade e origem 
divina. A página de rosto ensina que o Livro de Mórmon é 
uma testemunha de que Jesus é o Cristo. Ao ler o Livro de 
Mórmon e ponderar e orar sobre ele, o Espírito Santo vai tes-
tificar que ele é verdadeiro, que Jesus é o Cristo, que Joseph 
Smith foi um profeta de Deus, e que A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor na Terra.

Dia 4 (Visão Geral do 
Livro de Mórmon)
O testemunho do Profeta Joseph Smith ajudou os alunos a 
fortalecer seu testemunho de que o Livro de Mórmon veio à 
luz pelo dom e poder de Deus. O Senhor preservou o Livro 
de Mórmon para vir à luz nos últimos dias. Os escritores do 
Livro de Mórmon viram nossos dias e escreveram o que seria 
de maior proveito para nós. Os alunos foram incentivados a 
pensar em perguntas que têm e a procurar as respostas ao 
estudarem o Livro de Mórmon.

Introdução
A lição desta semana enfatiza a responsabilidade que cada aluno 
tem de aprender o evangelho. Ela também enfatiza o papel 
central do Livro de Mórmon em ajudar os alunos a edificar o 
testemunho de Jesus Cristo e de Sua Igreja. Ao ensinar, ajude os 
alunos a entenderem a importância de estudar diligentemente 
esse livro sagrado de escrituras e as bênçãos que encherão sua 
vida se eles assim o fizerem.

Sugestões Didáticas

O Estudo das Escrituras
Você pode começar fazendo aos alunos as seguintes perguntas:

•	 Qual	é	a	diferença	entre	alguém	que	lê	o	Livro	de	Mórmon	e	
ganha um testemunho e alguém que lê e não ganha? (Algu-
mas pessoas simplesmente leem as palavras; outras leem com 
fé, real intenção e com o coração aberto ao Espírito Santo.)

•	 Como	alguém	aprende	verdades	espirituais?	(Considere	
escrever as respostas dos alunos no quadro. Mencione a 
lista novamente depois de ler a declaração do Élder David A. 
 Bednar abaixo.)

Escreva a seguinte declaração no quadro, deixando as palavras 
sublinhadas de fora: “Procurai conhecimento, sim pelo estudo e 
também pela fé”.

Revise o que os alunos aprenderam esta semana ao convidá-los 
a preencher os espaços em branco. Se precisarem de ajuda, diga 
para consultarem Doutrina e Convênios 88:118. Pergunte-lhes 
o que significa procurar aprender pelo estudo e pela fé. Ao 
debater esse assunto, certifique-se de que eles entenderam que 
é necessário esforço individual para aprender pelo estudo 
e pela fé. 

Para ajudar os alunos a entenderem por que é necessário 
esforço e trabalho para aprender o evangelho, peça a um aluno 
que leia a seguinte explicação dada pelo Élder David A. Bednar, 
do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	aos	alunos	que	prestem	
atenção no que acontece quando colocamos esforço no apren-
dizado espiritual. 

“Um aprendiz que exerce seu arbítrio agindo de acordo com 
princípios corretos, abre seu coração ao Espírito Santo e con-
vida-O a ensinar, a testificar com poder e a confirmar o teste-
munho. O aprendizado pela fé exige esforço físico, mental e 
espiritual e não apenas uma receptividade passiva” (“Aprender 
pela Fé”, A Liahona, setembro de 2007, p. 16).

Pergunte aos alunos: O que o Élder Bednar disse que acontece-
ria a um aprendiz que se esforçasse no aprendizado espiritual?

Convide os alunos a compartilharem experiências que tiveram 
quando fizeram um esforço espiritual especial e sentiram como 
consequência o aumento da companhia do Espírito Santo. Você 
pode acrescentar seu testemunho de que nossos esforços para 
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estudar o evangelho em espírito de oração vão convidar o 
Espírito Santo a fazer parte do processo de aprendizado. 

Pergunte	aos	alunos:	Que	coisas	específicas	você	pode	fazer	este	
ano para “procurar conhecimento (…) pelo estudo e também 
pela fé”?

O Plano de Salvação
Revise os diferentes nomes do plano de salvação pedindo aos 
alunos que escrevam no quadro os nomes que eles escreveram 
no diário de estudo das escrituras como a designação 1 do 
segundo dia de aula. Se eles precisarem de ajuda, peça que 
abram a página correspondente do diário de estudo. 

Você pode perguntar: O que esses nomes ensinam a vocês sobre 
o propósito do plano de salvação? (O plano do Pai Celestial foi 
feito para trazer salvação eterna e felicidade a Seus filhos.)

Explique que haverá muitas oportunidades ao longo do ano de 
aprender como as verdades que aprendemos com o Livro de 
Mórmon encaixam-se no plano de felicidade do Pai Celestial. 
Você pode pedir aos alunos que procurem e marquem nas escri-
turas os princípios relacionados ao plano de salvação enquanto 
estudam este ano. Considere providenciar alguns exemplos do 
que eles encontrarão enquanto estudam. Incentive os alunos a 
compartilharem o que encontraram com a classe durante o ano. 

Página de Rosto, Introdução e Depoimento das 
Testemunhas
Convide os alunos a participarem de uma encenação imagi-
nando que estão entregando um exemplar do Livro de Mórmon 
a alguém que não é membro da Igreja.

Divida a classe em dois grupos e peça a cada grupo que se 
prepare para a encenação ao debater as perguntas designadas a 
cada grupo. Pode ser útil escrever as perguntas no quadro antes 
de começar a aula ou dar a cada aluno um papel com as per-
guntas. Incentive os alunos a procurar as informações que eles 
sentem ser importantes para se compartilhar ao ensinar sobre o 
Livro de Mórmon.

Perguntas para o Grupo 1:
 1. O que é o Livro de Mórmon? (Ver introdução, parágrafos 

1–3.)
	2.	Qual	é	o	propósito	do	Livro	de	Mórmon?	(Ver	a	página	de	

rosto, parágrafo 2.)
	3.	Que	bênçãos	recebemos	por	viver	pelos	preceitos	ou	

princípios ensinados no Livro de Mórmon? (Ver introdução, 
parágrafo 6.)

Perguntas para o Grupo 2:
 1. Como o Livro de Mórmon veio à luz? (Ver introdução, pará-

grafos 4–5.)
 2. Como podemos saber se o Livro de Mórmon é verdadeiro? 

(Ver introdução, parágrafo 8.)
 3. O que mais podemos saber pelo poder do Espírito Santo? 

(Ver introdução, último parágrafo.)

Depois de dar tempo para os alunos se prepararem, escolha um 
aluno para representar uma pessoa que não é membro da Igreja. 
Peça a um voluntário de cada grupo que apresente um exemplar 
do Livro de Mórmon àquela pessoa. Incentive os alunos a usa-
rem as respostas para as perguntas que seus grupos estudaram 
para ensinar o primeiro aluno sobre o Livro de Mórmon.

Ao terminarem de encenar, pense em perguntar aos outros alu-
nos que informações adicionais eles compartilhariam se fossem 
presentear alguém com um exemplar do Livro de Mórmon. Você 
também pode perguntar: O que você aprendeu ou lembrou 
sobre o Livro de Mórmon durante essa atividade?

Enquanto os alunos respondem, certifique-se de que enten-
deram que o Livro de Mórmon é uma testemunha de que 
Jesus é o Cristo. Saliente a importância de prestar atenção em 
como o Livro de Mórmon testifica de Jesus Cristo. Também expli-
que que estudar o Livro de Mórmon vai ajudá-los a entender a 
doutrina e os princípios do evangelho de Jesus Cristo e fortale-
cer seu testemunho sobre Sua Igreja.

Lembre aos alunos de que os escritores do Livro de Mórmon 
viram nossos dias e escreveram o que seria de maior pro-
veito para nós (ver Mórmon 8:35).

Pergunte aos alunos: O que aprenderam esta semana que 
mudará o modo como você estuda o Livro de Mórmon?

Convide vários alunos a compartilharem como eles planejam 
colocar em prática a responsabilidade de ler o Livro de Mórmon 
durante o ano letivo. Encerre compartilhando seus sentimentos 
e seu testemunho sobre o Livro de Mórmon e sobre como estu-
dá-lo influencia sua vida. 

Próxima Unidade (1 Néfi 1–6, 9)
Pergunte aos alunos se eles já souberam que algo era certo, mas 
parecia difícil ou impossível de se fazer. Explique que durante a 
próxima semana eles descobrirão que Néfi enfrentou esse tipo 
de desafio e vão aprender como ele confiou no Senhor para 
realizar o que parecia ser impossível. 
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Primeiro Livro de Néfi
Por que estudar esse livro?
Ao estudarem 1 Néfi, os alunos desco-
brirão que “as ternas misericórdias do 
Senhor estão sobre todos aqueles que 
ele escolheu por causa de sua fé, para 
torná-los fortes” (1 Néfi 1:20). Também 
descobrirão que Deus deseja abençoar 
Seus filhos. Leí e seu povo provaram da 
misericórdia e das bênçãos de Deus ao 
seguirem Seus mandamentos. Leí e Néfi 
buscaram orientação de Deus e recebe-
ram-na por meio de sonhos, de visões, da 
Liahona e da orientação do Espírito Santo. 
Néfi recebeu e registrou uma visão pano-
râmica da história da Terra, que lhe mos-
trou a onipresença de Deus; o batismo, 
ministério e a crucificação de Jesus Cristo; 
a destruição dos nefitas e os últimos dias. 
Deus ajudou Néfi e seus irmãos a obterem 
as placas de latão para que tivessem as 
escrituras. Ele também salvou Leí e seu 
povo da fome no deserto e da destruição 
no oceano, levando-os em segurança 
à terra da promissão. Ao estudarem as 
experiências de Néfi e Leí nesse livro, os 
alunos aprenderão como buscar e receber 
as bênçãos dos céus.

Quem escreveu esse livro?
O filho de Leí, Néfi, escreveu esse livro em 
resposta ao mandamento do Senhor de 
manter um registro de seu povo. É prová-
vel que Néfi tenha nascido em Jerusalém 
ou próximo dali. Ele viveu lá durante o 
ministério do profeta Jeremias e o reinado 
do rei Zedequias. Néfi buscou seu próprio 
testemunho sobre as palavras de seu pai 
referentes à destruição de Jerusalém e 
à necessidade de sua família partir. Ao 
buscar e seguir os conselhos do Senhor, 
Néfi tornou-se instrumento nas mãos de 
Deus. Ele obedientemente retornou a 
Jerusalém com seus irmãos duas vezes — 
primeiro para obter as placas de latão e 
depois para persuadir a família de Ismael 
a unir-se à família de Leí no deserto. Com 
a ajuda do Senhor, Néfi construiu um 
navio que atravessou o oceano e levou 
sua família e outras pessoas à terra da 
promissão. Quando Leí morreu, o Senhor 
escolheu Néfi para ser o líder de seu povo.

Para quem o livro foi escrito 
e por quê?
Néfi escreveu tendo em mente três públi-
cos: os descendentes de seu pai, o povo 
do convênio do Senhor nos últimos dias 
e todas as pessoas do mundo (ver 2 Néfi 
33:3, 13). Ele escreveu para persuadir 
todos a virem a Jesus Cristo e serem salvos 
(ver 1 Néfi 6:4).

Quando e onde foi escrito?
Néfi escreveu o relato que se tornou 
1 Néfi em aproximadamente 570 a.C 
— 30 anos após ele e sua família terem 
deixado Jerusalém (ver 2 Néfi 5:30). Ele o 
escreveu quando estava na terra de Néfi.

Quais são alguns dos recursos 
característicos desse livro?
1 Néfi contém alguns relatos de mani-
festações celestiais em sonhos, visões e 
revelações diretas. Essas manifestações 
mostram que Deus instrui, orienta e pro-
tege aqueles que O buscam:

•	 Enquanto	Leí	ora,	surge	uma	coluna	de	
fogo e ele vê e ouve muitas coisas que 
o fazem tremer (ver 1 Néfi 1:6–7).

•	 Leí	tem	uma	visão	na	qual	vê	Deus	e	lê	
um livro que profetiza a destruição de 
Jerusalém e o cativeiro de seus habitan-
tes (ver 1 Néfi 1:8–14).

•	 O	Senhor	ordena	que	Leí	parta	com	
sua família para o deserto (ver 1 Néfi 
2:1–2).

•	 O	Senhor	orienta	Leí	a	enviar	seus	filhos	
de volta a Jerusalém a fim de buscar as 
placas de latão (ver 1 Néfi 3:2–4).

•	 Um	anjo	intervém	quando	Lamã	e	
Lemuel agridem Néfi e Sam (ver 1 Néfi 
3:29).

•	 O	Senhor	ordena	que	Néfi	e	seus	
irmãos retornem a Jerusalém para 
trazerem Ismael e sua família (ver 1 Néfi 
7:1–2).

•	 Leí	e	Néfi	recebem	visões	que	incluem	a	
árvore da vida; o nascimento, ministério 
e a Expiação de Jesus Cristo; a história 
da terra da promissão; a Restauração 

do evangelho e o conflito entre as 
forças do mal e a Igreja do Cordeiro de 
Deus (ver 1 Néfi 8; 11–14).

•	 É	mostrado	a	Néfi	como	construir	o	
navio que vai levar seu povo à terra da 
promissão (ver 1 Néfi 18:1).

1 Néfi contém um relato direto de um 
povo que fez a jornada rumo à terra da 
promissão. O Livro de Mórmon depois 
menciona outros dois grupos que viajaram 
para a terra da promissão: os mulequitas 
(ver Ômni 1:14–17) e os jareditas (ver Éter 
6:4–12).
O livro de 1 Néfi também apresenta dois 
itens importantes: a espada de Labão e 
uma bússola, ou guia, chamada Liahona 
(ver 1 Néfi 18:12; Alma 37:38). Por meio 
da Liahona, o Senhor guiou a família 
de Leí no deserto e ao atravessarem o 
oceano. A espada de Labão foi passada 
de geração em geração até o fim da 
civilização Nefita. A Liahona e a espada de 
Labão foram enterradas com as placas de 
ouro e foram mostradas a Joseph Smith e 
a Três Testemunhas (ver D&C 17:1–2).

Esboço
1 Néfi 1–7 Leí conduz sua família 
ao deserto. Seus filhos atendem 
à ordem do Senhor de voltar a 
Jerusalém para obter as placas de 
latão, e de retornar para persua-
dir Ismael e sua família a unir-se a 
eles no deserto.

1 Néfi 8–15 Leí e Néfi recebem 
a visão da árvore da vida. Néfi 
relata sua visão do ministério do 
Salvador e de eventos históricos 
que levaram à Restauração do 
evangelho nos últimos dias.

1 Néfi 16–18 O Senhor conduz 
Leí e sua família na jornada pelo 
deserto e na travessia do oceano 
até a terra da promissão.

1 Néfi 19–22 Néfi profetiza sobre 
Jesus Cristo e sobre a dispersão e 
a coligação de Israel.
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1 Néfi 1

Sugestões Didáticas

1 Néfi 1:1–3
Néfi inicia seu registro
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de 1 Néfi 1:1–3. Peça-lhes que identifiquem 
por que Néfi escreveu esse registro.
•	 Quais	razões	Néfi	dá	para	fazer	um	registro	de	suas	experiências?
•	 Por	que	você	acha	que	Néfi	sentia	que	era	“altamente	favorecido	pelo	Senhor”	apesar	de	

ter	passado	por	“muitas	aflições”?

1 Néfi 1:4–20
Leí tem uma visão e alerta o povo que Jerusalém será destruída
Peça aos alunos que pensem em uma situação em que os pais deles os alertaram sobre o 
perigo.
•	 Por	que	seus	pais	alertaram	sobre	o	perigo?
•	 De	que	maneira	o	Pai	Celestial	alerta	Seus	filhos?
Explique	que	o	primeiro	relato	do	Livro	de	Mórmon	começa	em	uma	época	em	que	muitas	
pessoas em Jerusalém eram iníquas. Peça a alguém que leia 1 Néfi 1:4. Peça à classe que 
procure	a	maneira	como	o	Senhor	alertou	o	povo	de	Jerusalém.
Explique	que	o	pai	de	Néfi,	Leí,	uniu-se	aos	“muitos	profetas”	mencionados	nesse	versí-
culo. Ele alertou o povo que precisava se arrepender. Para ajudar os alunos a descobrir os 
alertas	e	ensinamentos	de	Leí,	organize-os	em	pares	e	peça	a	cada	dupla	que	leia	1 Néfi	
1:5–13.	Peça-lhes	que	identifiquem	o	que	Leí	viu	em	sua	visão,	marcando	as	escrituras	ou	
fazendo	uma	lista	em	um	papel.	Dê-lhes	alguns	minutos	para	debaterem	a	seguinte	per-
gunta.	(Você	pode	escrever	esta	pergunta	no	quadro.)
•	 O	que	você	sentiria	se	tivesse	uma	visão	de	que	sua	cidade	seria	destruída?
Prosseguindo	com	a	atividade,	peça	aos	alunos	que	procurem	em	1 Néfi	1:15	os	sentimen-
tos	de	Leí	após	ter	tido	essa	visão.	
•	 Qual	foi	a	reação	de	Leí	às	coisas	que	ele	viu?
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	1 Néfi	1:14–15.	Incentive	a	classe	a	procurar	motivos	
pelos	quais	Leí	se	regozijou.	(Talvez	você	precise	explicar	que	apesar	de	Leí	saber	que	Jeru-
salém	seria	destruída,	ele	viu	que	aqueles	que	confiavam	em	Deus	não	pereceriam.)	
•	 Quando	você	louvou	a	Deus	mesmo	em	épocas	difíceis	de	sua	vida?
•	 Quais	são	algumas	bênçãos	que	recebemos	ao	reconhecer	a	“bondade	e	misericórdia”	

do	Senhor	durante	tempos	difíceis?

Introdução
O Livro de Mórmon começa com Leí cumprindo 
diligentemente seu papel como profeta. Leí foi um 
dos “muitos profetas, (…) profetizando ao povo que 
todos deveriam arrepender-se” (1 Néfi 1:4). Quando 
profetizou sobre a destruição de Jerusalém e testificou 
da redenção por meio do Messias, muitos zombaram 
dele e quiseram matá-lo. Entretanto, Leí regozijou-se 

na misericórdia do Senhor e no poder de libertação. 
Quando os alunos aprenderem sobre o ministério de 
Leí, aumentarão o conhecimento sobre o papel dos pro-
fetas hoje. Ao buscarem evidências sobre a misericórdia 
do Senhor e sobre o interesse de Deus na vida deles,  
o relacionamento com Ele se intensificará.

Estudo diário 
das escrituras
Você pode ajudar os 
alunos a cumprirem seu 
papel no processo de 
aprendizado incentivan-
do-os a estudar o Livro 
de Mórmon diariamente. 
Ao longo do ano pense, 
em espírito de oração, 
em maneiras de ajudá-
los a desenvolver o 
hábito do estudo diário 
das escrituras. De tem-
pos em tempos, você tal-
vez queira compartilhar 
seu testemunho sobre as 
bênçãos do estudo diário 
do Livro de Mórmon.
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1 NéfI  1

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	citação	a	seguir	em	voz	alta:
“Como	os	profetas	antigos,	os	profetas	de	hoje	testificam	de	Jesus	Cristo	e	ensinam	o	Seu	
evangelho.	Eles	revelam	a	vontade	e	a	verdadeira	personalidade	de	Deus.	Falam	com	cora-
gem	e	clareza	denunciando	o	pecado	e	alertando	sobre	as	suas	consequências.	Às	vezes	
eles	podem	ser	inspirados	a	profetizar	sobre	eventos	futuros	em	nosso	benefício”	(Sempre 
Fiéis: Tópicos do Evangelho,	2004,	p.	140).
Enfatize	que	Leí	é	um	exemplo	da	verdade	de	que	profetas nos alertam contra o pecado 
e ensinam a salvação por meio de Jesus Cristo.	(Você	pode	escrever	essa	verdade	no	
quadro.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	1:19–20.
•	 O	que	Leí	ensina?
•	 Como	as	pessoas	reagiram	aos	ensinamentos	de	Leí?
•	 Por	que	algumas	pessoas	em	nossos	dias	rejeitam	mensagens	dos	profetas	do	Senhor?
•	 Quando	você	foi	abençoado	ou	protegido	por	ter	seguido	o	profeta?

1 Néfi 1:20
Néfi testifica das ternas misericórdias do Senhor
Explique	que	na	segunda	frase	de	1 Néfi	1:20,	Néfi	interrompe	sua	narrativa	para	comparti-
lhar uma mensagem com aqueles que leem suas palavras. Peça aos alunos que leiam 1 Néfi 
1:20	individualmente,	procurando	a	mensagem	que	Néfi	quer	que	vejamos.	Se	necessário,	
direcione	a	atenção	deles	para	a	frase	que	Néfi	usa	para	introduzir	a	mensagem	(“Eu,	Néfi,	
vos	mostrarei”).
•	 Como	o	fato	de	prestar	bastante	atenção	a	esse	tipo	de	frase	o	ajuda	em	seu	estudo	indi-

vidual	do	Livro	de	Mórmon?
•	 O	que	Néfi	queria	nos	mostrar?
Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	1:20	em	voz	alta.	Peça	a	outro	aluno	que	leia	Morôni	10:3.	
Peça à classe que procure coisas em comum nos dois versículos.
•	 Qual	é	a	ideia	semelhante	que	Néfi	e	Morôni	querem	que	os	leitores	do	Livro	de	Mór-

mon	percebam?
Ajude os alunos a identificar este princípio: As ternas misericórdias do Senhor são dadas 
àqueles que exercem fé Nele.	(Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)
Para	ajudar	os	alunos	a	entender	o	que	são	as	ternas	misericórdias	do	Senhor	e	como	
reconhecê-la	em	nossa	vida,	compartilhe	a	seguinte	declaração	do	Élder	David A.	Bednar,	
do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“As	ternas	misericórdias	do	Senhor	são	bênçãos	muito	pessoais	e	individuais.	
Elas	são:	força,	proteção,	segurança,	orientação,	ternura,	consolo,	apoio	e	
dons	espirituais	que	recebemos	do	Senhor	Jesus	Cristo,	por	causa	Dele	e	por	
Seu	intermédio. (…)
 As	ternas	misericórdias	do	Senhor	não	ocorrem	ao	acaso	ou	por	mera	coin-
cidência.	A	fidelidade	e	a	obediência	permitem	que	recebamos	esses	dons	

importantes	e,	com	frequência,	o	sincronismo	do	Senhor	ajuda-nos	a	reconhecê-los.
Não	devemos	subestimar	nem	deixar	as	ternas	misericórdias	do	Senhor	passar	em	branco”	
(“As	Ternas	Misericórdias	do	Senhor”,	A Liahona,	maio	de	2005,	p.	99).
•	 Como	o	Élder	Bednar	explica	a	expressão	“ternas	misericórdias	do	Senhor”?	
•	 Que	exemplos	das	ternas	misericórdias	do	Senhor	foram	recebidos	por	você	ou	por	

alguém	que	você	conhece?
Depois	de	dar	tempo	para	os	alunos	responderem	as	perguntas,	convide-os	a	pensar	em	
como	reconhecer	melhor	as	ternas	misericórdias	do	Senhor	na	vida	deles.	Incentive-os	a	
terem	mais	consciência	das	ternas	misericórdias	que	o	Senhor	lhes	dá.	Talvez	você	queira	
sugerir	que	eles	registrem	as	experiências	sobre	o	assunto	no	diário.	Pense	em	dar-lhes	
tempo	para	escrever	no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	a	respeito	de	uma	
ou	duas	maneiras	pelas	quais	o	Senhor	os	abençoou	com	Suas	ternas	misericórdias	
recentemente. 

Procure frases-chave
Uma maneira de ajudar 
os alunos a ter uma 
experiência melhor com 
a leitura diária individual 
das escrituras é ensiná-los 
a procurar frases-chave. 
Os autores do Livro de 
Mórmon normalmente 
usam frases-chave para 
enfatizar as lições que 
estão tentando nos trans-
mitir ou para resumir 
os princípios ensinados 
— frases como “Eu vos 
mostrarei”, “E eis que 
vemos” e “Falo-vos”. 
Incentive os alunos a 
prestarem atenção a 
essas lições que acompa-
nham tais frases.
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Encerre	repetindo	o	testemunho	de	Néfi	em	1 Néfi	1:20	sobre	as	ternas	misericórdias	do	
Senhor.	Compartilhe	seu	testemunho	sobre	a	realidade	das	bênçãos	e	do	cuidado	indi-
vidual	do	Senhor.	Incentive	os	alunos	a	procurar	exemplos	das	ternas	misericórdias	do	
Senhor	na	vida	deles	e	no	Livro	de	Mórmon.

Comentários e Informações Históricas
1 Néfi 1:2. “A Língua dos Egípcios”
Néfi disse que fez seu registro na “língua dos egípcios” 
(1 Néfi 1:2). Aproximadamente 470 anos depois, o rei 
Benjamin ensinou a seus filhos “o idioma dos egípcios” 
(Mosias 1:1–4). O termo “egípcio reformado” aparece 
em Mórmon 9:32. Morôni indicou que naquela época, 
aproximadamente 1.000 anos depois da época de Leí 
e Néfi, o egípcio e o hebreu que Leí e Néfi usaram 
haviam sido alterados.

1 Néfi 1:4. “Muitos profetas”
Néfi disse que “muitos profetas” foram ao povo de 
Jerusalém. Sabemos que Jeremias, Obadias, Naum, 
Habacuque e Sofonias eram profetas contemporâneos 

que testificaram no reino de Judá. Jeremias 35:15 inclui 
um comentário similar sobre os muitos profetas que 
haviam sido enviados pelo Senhor para admoestar o 
povo (ver também II Crônicas 36:15–16).

Jeremias foi um profeta poderoso nos dias de Leí e Néfi 
e é mencionado em 1 Néfi 5:13 e 7:14. Ele ministrou aos 
judeus de 626 a.C. a 586 a.C. Ao contrário de Leí, Jeremias 
permaneceu em Jerusalém e continuou a chamar o povo 
ao arrependimento (ver Guia para Estudo das Escrituras, 
“Jeremias”). Após Leí ter saído de Jerusalém, Jeremias 
foi preso. Enquanto esteve na prisão, escreveu o livro de 
Lamentações, no qual lamentou a destruição de Jerusa-
lém e o fato de o povo não ter se arrependido.

Ideias Adicionais de Ensino 
1 Néfi 1:2–3, 20. Registrar as ternas misericórdias 
de nossa vida
•	 Qual	é	o	valor	de	registrar	suas	experiências	em	um	

diário?

Néfi testificou sobre as ternas misericórdias de Deus na 
vida dele. Ele ensinou que todos aqueles que tiverem 
fé em Jesus Cristo poderão receber tais bênçãos. O 
Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, des-
creveu uma época em que foi inspirado a escrever evi-
dências da bondade de Deus em relação à sua família:

“Eu voltava para casa tarde, após uma designação 
da Igreja. Já estava escuro e eu me dirigia à porta 
da frente, quando, surpreso, avistei meu sogro, que 
morava perto de nós. Ele carregava nos ombros um 
feixe de canos e andava a passos largos, com roupas 
de trabalho. Eu sabia que ele estava construindo um 
sistema para bombear água de um riacho perto de casa 
até a nossa propriedade.

Ele sorriu, cumprimentou-me em voz baixa e, apressado 
seguiu caminho no escuro para continuar o trabalho. 
Andei em direção a nossa casa, pensando no que ele 
estava fazendo por nós e, assim que cheguei à porta, 
ouvi na mente as seguintes palavras: ‘Essas experiências 
não são só para você. Anote-as’.

Entrei. Não fui me deitar, embora estivesse cansado. 
Peguei algumas folhas e comecei a escrever. Ao fazê-lo, 

compreendi a mensagem que ouvira na mente. Eu devia 
escrever para que meus filhos lessem no futuro como eu 
vira a mão de Deus abençoar nossa família. (…)

Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. Eu 
não falhei um único dia, por mais cansado que esti-
vesse ou por mais cedo que precisasse acordar no dia 
seguinte. Antes de redigir, refletia sobre a pergunta: ‘Vi 
hoje a mão de Deus se estender sobre nós, nossos filhos 
ou sobre a família?’ Com a continuidade, algo começou 
a acontecer: Ao relembrar o dia, via evidências do que 
Deus fizera por algum de nós e que eu não reconhecera 
nos momentos mais atarefados” (“Oh! Lembrai-vos, 
Lembrai-vos” A Liahona, novembro de 2007, p. 66).

1 Néfi 1:4–20. Paralelos entre Leí e Joseph Smith
Peça aos alunos que leiam 1 Néfi 1:4–20 e procurem 
acontecimentos importantes desse período da vida de 
Leí. Então peça que examinem Joseph Smith—História 
1:1–35 e procurem acontecimentos importantes na vida 
do Profeta Joseph Smith. Peça aos alunos que procurem 
similaridades entre a vida de Leí e a de Joseph Smith. 
(As respostas podem incluir que ambos buscaram Deus 
em oração sincera, viram o Pai e o Filho, contaram aos 
outros sobre as visões que tiveram, foram rejeitados por 
muitas pessoas, sofreram ameaças de morte, tiveram 
que se mudar para novos lugares e colocaram Deus 
acima das posses e da glória deste mundo.)
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1 Néfi 2

Sugestões Didáticas

1 Néfi 2:1–7
Deus ordena que Leí vá para o deserto
Peça aos alunos que imaginem que seus pais tenham lhes dito que a família deve partir 
amanhã,	abandonando	quase	tudo	o	que	possuem.	Eles	vão	andar	pelo	deserto	levando	
somente	as	provisões	necessárias	para	se	manterem	vivos.
•	 Como	você	reagiria?
•	 Sua	reação	mudaria	se	soubesse	que	a	ordem	para	que	se	mudasse	para	o	deserto	tivesse	

vindo	do	Senhor?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	2:1	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	motivos	pelos	
quais	Leí	levou	sua	família	para	o	deserto.
•	 Qual	mandamento	Leí	recebeu	do	Senhor?	(Ver	1 Néfi	2:2.)
•	 O	podemos	aprender	com	as	decisões	de	Leí	sobre	o	que	levar	e	o	que	deixar	para	trás?
Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	2:7	em	voz	alta.
•	 Leí	rendeu	graças	ao	Senhor	após	ter	deixado	seu	lar	e	seus	pertences.	O	que	podemos	

aprender	com	isso?	
•	 O	que	Leí	tem	a	agradecer?
Escreva a seguinte declaração no quadro: Quando somos fiéis e obedientes, o Senhor nos 
ajuda em tempos de provação.
•	 Quando	sentiram	que	o	Senhor	os	ajudou	em	tempos	de	provação?	(Incentive	os	alunos	

a buscar a orientação do Espírito ao responder a essa pergunta. Ajude-os a entender que 
não	precisam	compartilhar	experiências	muito	pessoais	ou	particulares.)

1 Néfi 2:8–15
Lamã e Lemuel murmuram contra o pai deles
Peça	aos	alunos	que	se	perguntem	silenciosamente	se	já	reclamaram,	verbalmente	ou	em	
pensamento,	sobre	um	mandamento	do	Senhor	ou	sobre	um	pedido	feito	por	um	dos	pais	
ou	por	um	líder.	Dê-lhes	um	momento	para	refletir	sobre	as	experiências.
•	 Por	que	às	vezes	reclamamos	quando	recebemos	orientações?
Escreva Rio e Vale	no	quadro.	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	2:8–10	em	voz	alta.
•	 De	que	maneira	Leí	quis	que	Lamã	fosse	como	um	rio?	De	que	maneira	ele	quis	que	

Lemuel	fosse	como	um	vale?	(Você	pode	pedir	que	os	alunos	escrevam	suas	respostas	no	
quadro ao lado das palavras Rio e Vale.)

•	 O	que	Leí	estava	tentando	ensinar	a	Lamã	e	Lemuel?
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	2:11–14.
•	 Quais	são	alguns	dos	motivos	pelos	quais	Lamã	e	Lemuel	murmuraram	contra	o	pai	deles?
•	 Em	1 Néfi	2:11,	a	palavra	obstinação se refere a orgulho ou teimosia. Por que sentimentos 

de	orgulho	às	vezes	levam	as	pessoas	a	murmurar?
•	 Por	que	você	acha	que	às	vezes	as	pessoas	murmuram	quando	não	entendem	os	méto-

dos	de	Deus?

Introdução
O relato em 1 Néfi 2 mostra diferentes respostas aos 
mandamentos do Senhor. Leí obedeceu à ordem 
do Senhor de levar sua família ao deserto. Ao se 

depararem com a dificuldade dessa ordem, Lamã 
e Lemuel rebelaram-se. Entretanto, Néfi buscou 
confirmação.
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Explique	que	um	motivo	pelo	qual	Satanás	quer	que	murmuremos	é	que	isso	nos	impede	
de	seguir	os	profetas	vivos,	outros	líderes	inspirados	e	os	pais.	Como	parte	do	debate,	tal-
vez	você	queira	compartilhar	o	texto	abaixo,	com	base	em	uma	declaração	do	Élder	H. Ross	
Workman,	dos	Setenta:
“O	murmúrio	consiste	de	três	passos,	um	levando	ao	outro	no	caminho	em	direção	à	
desobediência.	Primeiro,	os	servos	começaram	a	questionar.	Primeiro	arrazoaram	em	sua	
própria	mente	e	depois	incitaram	o	questionamento	na	mente	dos	outros.	Segundo,	eles	
começaram	a	racionalizar	e	a	escusar-se	de	seguir	as	instruções	que	haviam	recebido.	(…)	
E	assim,	eles	justificaram	sua	desobediência.	O	terceiro	passo	foi	inevitável:	A	preguiça	de	
seguir	as	ordens	de	seu	Mestre. (…)
Convido-os	a	darem	atenção	especial	ao	mandamento,	dos	profetas	vivos,	que	for	mais	
difícil	para	vocês.	Vocês	questionam	se	o	mandamento	se	aplica	a	vocês?	Encontram	des-
culpas	prontas	para	não	cumprir	o	mandamento	agora?	Sentem-se	frustrados	ou	irritados	
quando	alguém	os	lembra	desse	mandamento?	Vocês	têm	preguiça	de	guardá-lo?	Acau-
telem-se	das	armadilhas	do	adversário.	Acautelem-se	do	murmúrio”	(“Acautelem-se	dos	
Murmúrios”,	A Liahona,	janeiro	de	2002,	p.	98).
Peça	aos	alunos	que	respondam	a	seguinte	pergunta	no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	
no caderno:
•	 O	que	você	pode	fazer	se	estiver	murmurando	sobre	os	profetas	e	os	mandamentos	do	

Senhor?

1 Néfi 2:16–19
Néfi busca entendimento com o Senhor
Peça	aos	alunos	que	leiam	e	reflitam	sobre	1 Néfi	2:16,	19	silenciosamente.
•	 Como	Néfi	reagiu	à	mensagem	de	seu	pai?
•	 Quando	você	recorreu	a	Deus	e	sentiu	seu	coração	abrandar-se?
Dê	aos	alunos	a	oportunidade	de	contar	sobre	ocasiões	em	que	o	Senhor	abrandou	o	cora-
ção	deles	(mas	lembre-os	de	que	não	devem	se	sentir	obrigados	a	compartilhar	experiên-
cias	muito	pessoais	ou	particulares).	Além	disso,	você	pode	querer	contar	sobre	alguma	vez	
em	que	o	Senhor	abrandou	seu	coração.	Garanta	aos	alunos	que	quando recorremos a 
Deus, Ele abranda nosso coração para que acreditemos em Suas palavras.
Leia	1 Néfi	2:19	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	expliquem	com	as	próprias	palavras	o	
significado	de	termos	como	“diligentemente”	e	“humildade	de	coração”.	Incentive-os	a	
buscar	o	Senhor	como	Néfi	fez.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	2:17–18	em	voz	alta.
•	 Quais	princípios	podemos	aprender	com	as	diferentes	reações	de	Néfi,	Sam,	Lamã	e	

Lemuel?
•	 Quando	as	palavras	de	alguém	da	família	ou	de	um	amigo	fortaleceram	sua	fé,	assim	

como	as	palavras	de	Néfi	fortaleceram	a	de	Sam?

1 Néfi 2:20–24
Aqueles que guardarem os mandamentos prosperarão
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	2:20–21.	Convide-os	a	identificar	ou	marcar	a	promessa	
de	que	“se	guardares	meus	mandamentos,	prosperarás”.	Explique	que	ao	estudarem	o	
Livro	de	Mórmon,	eles	vão	ler	sobre	muitos	exemplos	do	cumprimento	dessa	promessa.
Pense	em	compartilhar	a	seguinte	declaração	do	Élder	Bruce R.	McConkie,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:
“A	obediência	é	a	primeira	lei	do	céu.	Todo	progresso,	toda	perfeição,	salvação,	piedade,	
tudo	o	que	é	certo,	justo	e	verdadeiro,	todas	as	boas	coisas	vêm	àqueles	que	vivem	as	leis	
Daquele	que	é	Eterno.	Não	há	nada	em	toda	a	eternidade	que	seja	mais	importante	do	que	
guardar	os	mandamentos	de	Deus”	(“The Promised Messiah: The First Coming of Christ”,	
1978,	p.	126).
Compartilhe	seu	testemunho	de	que	Deus abençoa aqueles que são obedientes e fiéis. 
Como	Néfi,	os	alunos	podem	desenvolver	confiança	em	receber	orientação	do	Senhor.	

Perguntas que 
convidam à 
inspiração
O Presidente Henry B. 
Eyring, da Primeira 
Presidência, ensinou que 
algumas perguntas con-
vidam à inspiração. Ele 
aconselhou os professo-
res a fazerem pergun-
tas “que convidam as 
pessoas a buscar senti-
mentos na memória”. 
Fazer perguntas que 
permitam que os alunos 
reflitam sobre experiên-
cias passadas, em vez de 
simplesmente lem-
brar-se de informações, 
pode prepará-los para 
serem ensinados pelo 
Espírito. O Presidente 
Eyring disse: “Espere um 
momento antes de pedir 
que alguém responda. 
Mesmo os alunos que 
não responderem, 
pensarão em suas expe-
riências espirituais. E 
isso convidará o Espírito 
Santo” (“The Lord Will 
Multiply the Harvest” 
[“O Senhor Multiplicará 
a Colheita”, discurso 
para educadores religio-
sos do SEI, 6 de fevereiro 
de 1998], si.LDS.org).
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Incentive-os	a	se	esforçarem	para	se	tornar	mais	obedientes	e	seguir	a	orientação	que	
receberem	do	Espírito	Santo.

Comentários e Informações Históricas
1 Néfi 2:2–6. Possível rota utilizada pela família 
de Leí
Leí talvez tenha levado sua família ao Mar Vermelho 
através de algum lugar próximo do Golfo de Acaba, 
a aproximadamente 290 quilômetros de Jerusalém. 
Isso exigiria viajar por uma região quente e estéril, 
conhecida por ladrões que ficam à espera de viajantes 
desprevenidos para roubá-los. Após chegar ao Mar 
Vermelho, a família viajou durante mais três dias antes 
de acampar em um vale próximo a um rio. A viagem 
de Jerusalém ao vale pode ter durado 14 dias. Você 
pode lembrar aos alunos dessas distâncias e do tempo 
exigido quando eles lerem sobre a volta de Néfi e seus 
irmãos para Jerusalém.

1 Néfi 2:7. Mostrar gratidão ao Senhor
Leí demonstra gratidão pela orientação e proteção do 
Senhor em 1 Néfi 2:7: “Construiu um altar de pedras e 
fez uma oferta ao Senhor e rendeu graças ao Senhor 
nosso Deus”. Esse é o primeiro de vários exemplos do 
Livro de Mórmon em que seguidores fiéis de Cristo 
ofereceram sacrifícios e holocaustos para expressar 
gratidão a Deus (ver, por exemplo, 1 Néfi 7:22; Mosias 
2:3–4). Expressões sinceras de gratidão e obediência ao 
Pai Celestial são necessárias a todos os filhos Dele, se 
forem para agradá-Lo (ver D&C 59:21).

N
Mar 

Mediterrâneo Mar da Galileia

Mar Morto

Golfo Pérsico

Oceano Índico

Jerusalém

Deserto da Arábia

Mar 
Vermelho

Bountiful (?)

“Pelos limites perto da costa do 
Mar Vermelho” (1 Néfi 2:5)

“Na direção aproximada 
sul-sudeste” (1 Néfi 16:13)

Nos “limites próximos ao Mar 
Vermelho” (1 Néfi 16:14)

“Dali em diante, 
viajamos na 
direção aproxi-
mada do leste” 
(1 Néfi 17:1)

Ismael morre “no 
lugar chamado 
Naom” (1 Néfi 
16:34)

Ideias Adicionais de Ensino
1 Néfi 2:1–3, 16–19. Coração brando e revelação
Lembre aos alunos de que em 1 Néfi 1, Néfi descreve 
uma revelação que Leí recebeu enquanto estava “domi-
nado pelo Espírito” (1 Néfi 1:7). Nessa visão, Leí lê um 
livro contendo profecias e estava “cheio do Espírito” 
(1 Néfi 1:12). Em 1 Néfi 2, o tema revelação continua 
à medida que Néfi conta sobre seu pai recebendo um 
aviso do Senhor em sonho (ver 1 Néfi 2:1–3). Néfi tam-
bém conta sua própria experiência ao receber revelação 
e seguir a voz do Senhor.

Mostre dois objetos: um que seja macio e absorvente 
(como um pedaço de tecido ou uma esponja) e um que 
seja duro (como uma pedra). Peça a alguém que leia 
1 Néfi 2:16–19 em voz alta.

•	 De	que	maneira	o	coração	de	Leí,	Néfi	e	Sam	era	
como este objeto macio?

•	 De	que	maneira	o	coração	de	Lamã	e	Lemuel	era	
como este objeto duro?

•	 Como	a	condição	espiritual	de	nosso	coração	influen-
cia nossa capacidade de receber revelações?

Ajude os alunos a entender que o Senhor revela conhe-
cimento para nós à medida que O buscamos diligentemente. 
Como parte desse debate, talvez você queira dividir os 
alunos em pares e pedir que leiam o verbete “Revela-
ção” no Guia para Estudo das Escrituras. Peça-lhes que 
debatam a seguinte pergunta:

•	 O	que	podemos	fazer	para	nos	preparar	para	receber	
revelações do Senhor?
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1 Néfi 3–4

Sugestões Didáticas

1 Néfi 3:1–9, 19–20
Os filhos de Leí retornaram a Jerusalém para obterem as placas de latão
Escreva	as	seguintes	declarações	no	quadro	antes	do	início	da	aula.	Peça	aos	alunos	que	
selecionem	a	declaração	que	descreve	melhor	como	eles	acreditam	que	o	Senhor	nos	ajuda	
quando Ele pede que façamos coisas difíceis.
Quando você se esforçar para cumprir um mandamento ou uma tarefa difícil dada pelo Senhor, 
Ele vai:

 a. Mudar o mandamento para que seja mais fácil e simples para você cumpri-lo.
 b. Abençoar seu esforço providenciando uma maneira para que você cumpra o mandamento, 

mesmo que ainda assim seja difícil.
 c. Intervir e fazer todo o trabalho por você.
 d. Exigir que você faça tudo sozinho sem ajuda alguma.

Convide	alguns	alunos	para	compartilhar	a	resposta	que	escolheram	e	o	motivo.
Explique	que	existem	várias	maneiras	pelas	quais	o	Senhor	pode	abençoar	aqueles	que	
se	esforçam	para	cumprir	Seus	mandamentos.	Quando	os	alunos	estudarem	o	relato	de	
Néfi	em	1 Néfi	3–4,	convide-os	a	procurar	exemplos	desse	princípio.	Incentive	também	os	
alunos a notar como Néfi e seus irmãos reagiram de forma diferente às dificuldades.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	3:1–9.	Convide	o	restante	
da	classe	para	ouvir	os	motivos	pelos	quais	Néfi	queria	fazer	o	que	seu	pai	havia	pedido.
Lamã	e	Lemuel	sentiram	que	a	ordem	de	voltar	para	Jerusalém	para	buscar	as	placas	de	
latão	foi	“uma	coisa	difícil”	que	Leí	lhes	havia	pedido	(1 Néfi	3:5).	Para	ajudar	os	alunos	
a	entender	alguns	motivos	pelos	quais	Lamã	e	Lemuel	acharam	isso,	talvez	você	queira	
lembrá-los	de	que	eles	já	estavam	bem	distantes	de	Jerusalém.
•	 Por	que	você	acha	que	Néfi	desejava	fazer	o	que	seu	pai	lhe	havia	pedido	sem	

murmurar?
Peça	aos	alunos	que	contem	o	princípio	do	qual	Néfi	testifica	em	1 Néfi	3:7	usando	“se…	
então”	em	suas	afirmações.	Por	exemplo,	os	alunos	talvez	digam	que	se buscarmos fazer 
o que o Senhor nos ordena, Ele vai, então, preparar uma maneira para que consiga-
mos cumprir suas ordens.	Saliente	que	1 Néfi	3:7	é	uma	passagem-chave	do	domínio	das	
escrituras.	Explique	que	os	alunos	vão	se	concentrar	em	25	passagens-chave	de	domínio	
das	escrituras	ao	longo	do	ano	(para	mais	informações,	veja	o	apêndice	deste	manual).	
As	25	referências	de	domínio	das	escrituras	estão	alistadas	na	parte	de	trás	do	marcador	
de	livros	do	seminário.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	as	passagens-chave	do	
domínio	das	escrituras	de	forma	bastante	visível,	para	que	consigam	encontrá-las	com	
facilidade.
•	 Quando	sentiu	que	o	Senhor	havia	“preparado	o	caminho”	para	que	você	guardasse	um	

dos	mandamentos	Dele?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	3:3,	19–20	em	voz	alta.	Peça	ao	restante	da	classe	que	
preste	atenção	para	ouvir	frases	que	dizem	por	que	as	placas	de	latão	eram	tão	valiosas	à	
família	de	Leí	e	seus	descendentes.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essas	frases	

Introdução
O Senhor ordenou que Leí enviasse seus filhos de 
volta para Jerusalém a fim de obter as placas de latão 
de Labão. Lamã e Lemuel não conseguiam enxergar 
como poderiam cumprir esse mandamento, mas Néfi 
tinha fé de que o Senhor iria fornecer um meio pelo 

qual poderiam cumprir o que Ele havia pedido. Apesar 
de enfrentarem muitas dificuldades, Néfi fielmente 
persistiu em fazer o que o Senhor lhe havia pedido. 
Consequentemente, ele foi guiado pelo Espírito Santo 
e obteve as placas com sucesso.

1 Néfi 3:7 é uma 
passagem de domínio 
das escrituras. Consulte 
a ideia de ensino para 
domínio das escrituras ao 
final da lição para ajudar 
os alunos a memorizar 
essa passagem.
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nas	escrituras	deles.)	Após	os	alunos	compartilharem	o	que	encontraram,	explique	que	as	
placas de latão eram um volume de escritura antiga contendo muitos dos mesmos escritos 
e	informações	do	Velho	Testamento.
•	 Por	que	você	acha	que	o	conteúdo	das	placas	de	latão	era	tão	importante	a	ponto	de	Néfi	

e	seus	irmãos	precisarem	voltar	a	Jerusalém	para	buscá-las?
•	 O	que	as	escrituras	contêm	hoje	em	dia	que	é	valioso	para	você?	Por	que	é	importante	

para	você?	

1 Néfi 3:10–31
Labão rouba os bens de Leí e tenta matar Néfi e seus irmãos
Convide	metade	da	classe	para	estudar	a	primeira	tentativa	de	Néfi	e	seus	irmãos	para	
obter	as	placas	de	latão	(ver	1 Néfi	3:10–18).	Convide	a	outra	metade	da	classe	para	estudar	
a	segunda	tentativa	(ver	1 Néfi	3:21–31).	Peça	a	cada	aluno	que	trabalhe	individualmente	e	
responda	as	seguintes	perguntas.	Você	pode	pedir-lhes	que	façam	essa	tarefa	no	diário	de	
estudo	das	escrituras	ou	no	caderno.	Coloque	as	perguntas	no	quadro	ou	prepare-as	em	
uma folha de papel para cada aluno.
	1.	Quem	foi?
	2.	O	que	fizeram?
	3.		Como	reagiram	quando	a	tentativa	falhou?
 4. Para aqueles que estiverem estudando a primeira tentativa: Néfi e seus irmãos estavam 

“grandemente	afligidos”	após	falharem	na	tentativa	de	obter	as	placas	de	latão	(ver	
1 Néfi	3:14).	Como	a	reação	de	Néfi	a	essa	falha	foi	diferente	da	de	seus	irmãos?	(Ver	
1 Néfi	3:15–16.)
Para	aqueles	que	estiverem	estudando	a	segunda	tentativa:	Lamã	e	Lemuel	estavam	
zangados	com	Néfi	depois	que	a	segunda	tentativa	falhou.	Eles	bateram	em	Néfi	e	
falaram	com	ele	rudemente.	Mesmo	após	o	anjo	prometer	que	o	Senhor	entregaria	
Labão	nas	mãos	deles,	continuaram	a	murmurar	e	a	questionar	se	iriam	conseguir.	
Como	a	raiva	de	Lamã	e	Lemuel	pode	ter	prejudicado	a	capacidade	de	exercerem	fé	na	
promessa	do	anjo?	Como	a	raiva,	a	contenda,	o	murmúrio	e	a	descrença	impedem-nos	
de	entender	as	mensagens	de	Deus	para	nós?	(Ver	1 Néfi	3:28–31;	3 Néfi	11:29.)

	5.	O	que	aprenderam	com	os	versículos	que	estudaram?
Após	os	alunos	terem	tido	tempo	suficiente	para	responder	as	questões,	convide	alguns	
deles para compartilhar suas respostas.

1 Néfi 4:1–38
Néfi obtém as placas de latão
Peça	aos	alunos	que	identifiquem	as	perguntas	que	Lamã	e	Lemuel	fizeram	em	1 Néfi	3:31.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	4:1–3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	ouça	as	respostas	de	
Néfi para as perguntas de seus irmãos.
•	 Como	a	história	de	Moisés	se	relaciona	com	as	perguntas	de	Lamã	e	Lemuel?
Se	os	alunos	precisarem	de	ajuda	para	responder	essa	pergunta,	explique	que	Moisés	
enfrentou	um	desafio	similar	quando	lhe	foi	pedido	que	tirasse	os	filhos	de	Israel	do	Egito.	
Apesar	de	várias	tentativas,	Moisés	não	conseguiu	persuadir	o	Faraó	a	libertar	os	filhos	
de	Israel	da	escravidão.	No	entanto,	Moisés	persistiu	em	fazer	o	que	o	Senhor	lhe	havia	
ordenado	e	Deus	proveu	uma	maneira	para	ele	libertar	os	filhos	de	Israel.	Néfi	aplicou	o	
exemplo	de	Moisés	às	circunstâncias	de	sua	família.	Ele	confiava	que	Deus	também	prepa-
raria um meio para eles.
•	 Qual	princípio	você	aprendeu	com	a	resposta	de	Néfi	a	seus	irmãos?
Apesar	de	os	alunos	elaborarem	as	respostas	de	modo	diferente,	eles	devem	dizer	que	se 
persistirmos fielmente em fazer o que o Senhor requer de nós, apesar das dificulda-
des, Ele vai preparar um meio para cumprirmos o que Ele ordena.	(Você	pode	escrever	
esse	princípio	no	quadro.)
Consulte	as	declarações	que	você	colocou	no	quadro	no	início	da	aula.
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•	 Agora	que	você	estudou	a	experiência	de	Néfi,	qual	declaração	você	acha	que	resume	
melhor	o	princípio	que	acabou	de	identificar?

Enquanto	os	alunos	estudam	o	restante	do	relato	de	Néfi,	incentive-os	a	buscar	confirma-
ção desse princípio nos resultados da perseverança de Néfi.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	4:4–6	em	voz	alta.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	mar-
quem	1 Néfi	4:6	nas	escrituras	deles.
Ajude	os	alunos	a	entender	que	o	Senhor	pode	nos	inspirar	a	fazer	algo	sem	revelar	ime-
diatamente	como,	quando	ou	por	que	devemos	fazê-lo.	Néfi	soube	como,	quando	e	por	
que	o	Senhor	o	ajudaria	somente	depois	de	permitir	que	o	Espírito	Santo	o	guiasse	e	depois 
de decidir prosseguir com fé.
Diga	aos	alunos	que	o	Presidente	Harold B.	Lee	observou	que	geralmente	queremos	ver	
“o	fim	desde	o	começo”,	ou	o	resultado,	antes	de	seguirmos	a	orientação	do	Senhor.	Ele	
aconselhou:
“Você	precisa	aprender	a	caminhar	na	penumbra	e	depois	dar	alguns	passos	na	escuri-
dão;	então	a	luz	aparecerá	e	lhe	mostrará	o	caminho	à	sua	frente”	(Lucile C.	Tate,	Boyd K. 
Packer: “A Watchman on the Tower”,	1995,	pp.	137–138).
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	4:7	em	voz	alta.
•	 Em	1 Néfi	4:7,	qual	é	a	importância	da	frase	“não	obstante,	segui	em	frente”?
•	 O	que	a	experiência	de	Néfi	ensina	sobre	o	relacionamento	entre	nosso	desejo	de	“ir	e	

cumprir”	e	nossa	habilidade	de	sermos	guiados	pelo	Senhor?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	4:8–18.
•	 Quais	motivos	o	Espírito	deu	a	Néfi	para	a	ordem	do	Senhor	de	matar	Labão?
Resuma	o	restante	do	relato	de	Néfi	sobre	como	ele	conseguiu	obter	as	placas	(ver	1 Néfi	
4:19–38),	ou	convide	um	aluno	que	esteja	familiarizado	com	essa	parte	da	história	para	
fazê-lo.	Peça	aos	alunos	que	identifiquem	princípios	que	veem	ilustrados	nesse	esforço	
final	para	obter	as	placas.	Após	as	ideias	deles,	acrescente	seu	testemunho	de	que	quando 
exercemos fé em Deus e buscamos fazer o que Ele nos pede, mesmo quando não con-
seguimos enxergar o resultado, Ele vai guiar-nos pela influência do Espírito Santo.
Para	ajudar	a	aprofundar	o	testemunho	dos	alunos	quanto	a	esse	princípio,	convide-os	a	
compartilhar	experiências	de	quando	eles	agiram	com	fé	sem	saber	de	antemão	como	ou	
quando	Deus	iria	ajudá-los.
Peça aos alunos que ponderem uma situação que eles estejam enfrentando atualmente na 
qual	as	exigências	do	Senhor	são	difíceis	para	eles.	Peça-lhes	que	registrem	no	diário	das	
escrituras	o	que	farão	para	mostrar	ao	Senhor	o	desejo	de	“ir	e	cumprir”	o	que	Ele	orde-
nou.	Quando	eles	terminarem	de	escrever,	expresse	sua	confiança	de	que,	ao	demonstrar-
mos	fé,	o	Senhor	vai	ajudar-nos	a	fazer	qualquer	coisa	que	Ele	nos	peça.

Domínio das Escrituras — 1 Néfi 3:7
Escreva no quadro obediência, fé e confiança. Pergunte:
•	 Quais	evidências	da	obediência,	fé	e	confiança	vocês	veem	em	1 Néfi	3?
•	 Como	essas	qualidades	podem	ajudar	alguém	que	foi	chamado	para	servir	uma	missão?
Convide	cada	aluno	a	escrever	uma	carta	para	um	missionário,	perguntando	como	ele	
viu	1 Néfi	3:7	na	prática.	Incentive	os	alunos	a	compartilhar	quaisquer	respostas	que	eles	
receberem.
Observação: Ao final de cada lição que contiver uma passagem-chave de domínio das escri-
turas,	você	encontrará	uma	atividade	complementar	desenvolvida	para	ajudar	os	alunos	a	
memorizar	a	passagem.	Você	pode	usar	essas	atividades	a	qualquer	momento	(para	mais	
informações,	ver	o	apêndice	e	o	manual	Ensinar e Aprender o Evangelho).	Devido	à	natu-
reza	e	ao	tamanho	da	lição	de	hoje,	você	talvez	queira	usar	essa	atividade	em	outro	dia,	
quando tiver mais tempo.

Ler as escrituras 
em classe
Ler as escrituras em classe 
pode ajudar os alunos 
a entender melhor os 
versículos que estão 
estudando. Além disso, 
pode ajudá-los a ganhar 
a confiança de que são 
capazes de ler as escritu-
ras sozinhos. Entretanto, 
o professor nunca deve 
envergonhar os alunos 
forçando-os a ler em voz 
alta se eles não se sentem 
confortáveis em fazê-lo. 
Algumas das maneiras de 
ler as escrituras em classe 
incluem:
 1. Os alunos se reveza-

rem para ler em voz 
alta.

 2. O professor ler em 
voz alta e os alunos 
acompanharem a lei-
tura em suas próprias 
escrituras.

 3.  O professor pedir 
para alunos diferentes 
lerem uma passagem 
de escritura em que 
várias pessoas falam.

 4. Os alunos lerem em 
voz alta uns para os 
outros em pequenos 
grupos ou em duplas.
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LIÇÃO 9

1 Néfi 5

Sugestões Didáticas

1 Néfi 5:1–9
Os filhos de Leí retornaram em segurança à família deles no deserto
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	5:1–3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	motivos	pelos	
quais	Saria	começou	a	reclamar.
•	 Quais	eram	as	reclamações	de	Saria?	(As	respostas	podem	incluir	que	Leí	era	um	visio-

nário,	que	ele	havia	tirado	a	família	de	sua	terra	de	herança,	que	ele	havia	tomado	deci-
sões	que	poderiam	ter	levado	à	perda	de	seus	filhos	e	à	própria	morte	deles	no	deserto.)

Peça aos alunos que pensem em uma época em que reclamaram de uma situação mesmo 
não	tendo	todas	as	informações	a	respeito.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	5:4–6	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	preste	atenção	na	
maneira	como	Leí	reagiu	às	reclamações	de	Saria.
•	 O	que	o	impressiona	sobre	como	Leí	reagiu	às	reclamações	de	Saria?	(Você	pode	res-

saltar	que	Leí	reagiu	prestando	testemunho	do	Senhor	e	confiando	Nele	em	vez	de	ter	
medo	ou	dúvida.	Ele	não	reagiu	com	raiva	ou	impaciência.)

•	 O	que	podemos	aprender	com	a	resposta	de	Leí	a	Saria?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	5:7–9	em	voz	alta.
•	 O	que	Saria	ganhou	com	essa	experiência?

1 Néfi 5:10–22
Leí examina as placas de latão
Peça	aos	alunos	que	pensem	se	existe	alguma	coisa	que,	a	fim	de	conseguirem	obter	ou	
guardar,	os	faria	pensar	em	sacrificar	a	própria	vida.	
Convide	um	aluno	para	resumir	1 Néfi	3–4	e	relatar	os	sacrifícios	que	a	família	de	Leí	fez	
para	obter	as	placas	de	latão.	(Néfi	e	seus	irmãos	arriscaram	a	vida,	sacrificaram	suas	rique-
zas	e	viajaram	uma	longa	distância.)
•	 Por	que	vocês	acham	que	esse	sacrifício	foi	necessário?
Explique	que	após	a	família	ter	oferecido	sacrifícios	e	ter	rendido	graças	ao	Senhor,	Leí	
imediatamente	começou	a	ler	o	conteúdo	das	placas.	Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	
para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	5:11–18.	Peça	à	classe	que	procure	o	que	Leí	descobriu	nas	pla-
cas	de	latão.	Você	pode	alistar	as	respostas	no	quadro.	
Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	5:10.	Peça-lhes	que	procurem	a	
palavra	que	descreve	como	Leí	leu	as	escrituras.	(Ele	“examinou-as”.)	Peça	aos	alunos	que	
se	organizem	em	duplas	para	debater	a	seguinte	pergunta:
•	 Qual	a	diferença	entre	estudar	as	escrituras	e	somente	lê-las?	(Você	pode	incentivar	os	

alunos	a	contar	sobre	ocasiões	em	que	estudaram	as	escrituras.)

Introdução
Enquanto Leí e sua mulher, Saria, esperavam que seus 
filhos retornassem de Jerusalém, ela temia que eles 
tivessem perecido na tentativa de obter as placas de 
latão. Quando retornaram a salvo com as placas, ela 
ganhou um testemunho mais forte de que Deus estava 

conduzindo e preservando sua família. Leí pesquisou as 
placas de latão e descobriu que eram de grande valor 
para sua família. Ao lê-las, ele encheu-se do Espírito 
Santo e profetizou que as escrituras contidas nas placas 
seriam preservadas para sua posteridade.
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Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	D. Todd	Christofferson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Quando	digo	‘estudar’,	quero	dizer	algo	mais	do	que	apenas	ler.	É	bom	às	vezes	ler	um	
livro de escrituras num período determinado de tempo para se ter uma visão geral de sua 
mensagem,	mas	para	a	conversão,	você	precisa	se	preocupar	mais	com	o	tempo	que	passa	
lendo	as	escrituras	do	que	com	o	quanto	lê	nesse	período.	Isso	acontece	quando	você	lê	
alguns	versículos,	pondera	sobre	eles,	lê	com	cuidado	os	versículos	novamente,	e	à	medida	
que	pensa	em	seu	significado,	ora	pedindo	compreensão,	faz	perguntas	em	sua	mente,	
espera receber inspiração e escreve esses sentimentos e ideias que lhe são concedidos para 
poder	lembrar-se	deles	e	aprender	mais.	Estudando	dessa	forma,	talvez	você	não	leia	muitos	
capítulos	ou	versículos	em	meia	hora,	mas	abrirá	espaço	em	seu	coração	para	a	palavra	de	
Deus,	e	Ele	falará	com	você.	Lembre-se	da	descrição	de	Alma	sobre	o	que	sentimos.	‘(…)	
começa	a	dilatar-me	a	alma;	sim,	começa	a	iluminar-me	o	entendimento;	sim	começa	a	
ser-me	deliciosa’	[Alma	32:28]”	(“Quando	Te	Converteres”,	A Liahona,	maio	de	2004,	p.	11).
Dê	aos	alunos	tempo	para	refletir	em	seu	próprio	estudo	das	escrituras.	Peça-lhes	que	
escrevam	no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	sobre	maneiras	significativas	
de	examinarem	as	escrituras.	Após	escreverem,	convide-os	a	pensar	em	como	eles	podem	
melhorar o estudo das escrituras. Peça-lhes que escolham uma maneira de melhorar o 
estudo	pessoal	das	escrituras.	Incentive-os	a	escrever	essa	meta	no	diário	de	estudo	das	
escrituras.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	compartilhem	as	metas	com	alguém	(por	
exemplo,	com	você,	com	um	dos	pais	ou	com	outro	aluno)	que	os	lembrará	da	meta	e	os	
incentivará	a	cumpri-la.
Explique	que	o	Senhor	abençoou	Leí	por	examinar	as	escrituras.	Para	ajudar	os	alunos	a	
descobrir	essas	bênçãos,	convide-os	a	ler	silenciosamente	1 Néfi	5:16–20.
•	 Como	a	busca	pelas	placas	de	latão	influenciou	Leí?
Enfatize	que	quando	Leí	examinou	as	escrituras,	ele	encheu-se	do	Espírito	Santo	e	recebeu	
revelação	“sobre	sua	semente”	(sua	posteridade).	Garanta	aos	alunos	que	quando estu-
damos as escrituras, podemos ficar cheios do Espírito Santo e receber revelações.	Da	
mesma	forma,	quando	sacrificamos	nosso	tempo	e	nossa	energia	para	examinar	as	escritu-
ras	como	Leí	fez,	podemos	receber	força	para	guardar	os	mandamentos	de	Deus.
•	 De	que	maneira	você	foi	abençoado	ao	examinar	as	escrituras?
•	 Quando	você	sentiu	o	Espírito	Santo	enquanto	estudava	as	escrituras?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração,	na	qual	o	Élder	Robert D.	Hales,	do	Quó-
rum	dos	Doze	Apóstolos,	testifica	das	bênçãos	que	recebemos	ao	examinar	as	escrituras.

“Quando	queremos	falar	com	Deus,	oramos;	e	quando	queremos	que	Ele	
fale	conosco,	estudamos	as	escrituras;	pois	Suas	palavras	são	ditas	por	meio	
de	Seus	profetas.	Ele	então	nos	ensinará,	se	ouvirmos	os	sussurros	do	
Espírito	Santo.
Se	não	ouviram	a	voz	Dele	lhes	falar	ultimamente,	voltem-se	com	novos	
olhos	e	novos	ouvidos	às	escrituras.	Elas	são	nosso	cabo	salva-vidas”	(“As	

Santas	Escrituras:	O	Poder	de	Deus	para	Nossa	Salvação”,	A Liahona,	novembro	de	2006,	
p. 24).
Leia	1 Néfi	5:21–22	em	voz	alta	e	peça	aos	alunos	que	acompanhem	a	leitura	nas	escrituras	
deles.	Ao	ler,	dê	ênfase	a	estas	palavras:	“Era,	pois,	sábio	para	o	Senhor	que	os	levássemos	
conosco	enquanto	viajávamos	pelo	deserto	rumo	à	terra	da	promissão”.
•	 Por	que	é	sábio	que	levemos	as	escrituras	conosco	em	nossas	viagens?
•	 De	que	maneira	podemos	levar	as	escrituras	conosco?
Ressalte	que	Leí	e	sua	família	obtiveram	as	placas	de	latão	por	meio	de	grande	sacrifício.	
Sem	as	escrituras,	Leí	e	sua	família	não	teriam	sido	bem-sucedidos	durante	a	viagem.	
Incentive	os	alunos	a	ter	as	escrituras	consigo	em	sua	jornada	pela	mortalidade.
Convide-os	a	refletir	sobre	o	estudo	pessoal	das	escrituras.	Pense	em	convidar	um	aluno	
que	lê	regularmente	as	escrituras	para	que	incentive	e	preste	testemunho	a	seus	cole-
gas.	Incentive	os	alunos	a	terem	o	hábito	de	reservar	tempo	para	examinar	as	escrituras	
diariamente.
Observação: A duração desta lição pode permitir algum tempo para a atividade de domínio 
das escrituras da lição anterior.
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1 NéfI  5

Comentários e Informações Históricas
1 Néfi 5:10–22. O valor das escrituras
Para ensinar sobre como podemos receber orientação 
por meio do estudo das escrituras, o Élder Robert D. 
Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, compartilhou o 
relato de Leí ao examinar as placas de latão:

“Quando Néfi e os irmãos voltaram [de Jerusalém com 
as placas de latão], Leí, seu pai, muito se alegrou. Ele 
começou a examinar as santas escrituras ‘desde o princí-
pio’ e viu que eram ‘de grande valor; sim, de tão grande 
valor que [Leí e sua posteridade] [poderiam] preservar 
os mandamentos do Senhor para [seus] filhos’.

Na verdade, as placas de latão eram um registro dos 
antepassados de Leí e incluíam seu idioma, sua genea-
logia e, o mais importante, o evangelho ensinado pelos 
santos profetas de Deus. Examinando as placas, Leí 
aprendeu o que todos nós aprendemos com o estudo 
das escrituras:

•	Quem	somos.

•	O	que	podemos	vir	a	ser.

•	As	profecias	quanto	a	nós	e	nossa	posteridade.

•	Os	mandamentos,	as	leis,	ordenanças	e	os	convênios	a	
que devemos obedecer para conseguir a vida eterna.

•	E	como	devemos	viver	para	perseverar	até	o	fim	e	
voltar com honra à presença do Pai Celestial.

Essas verdades são tão essenciais que, tanto a Leí como 
a Néfi, o Pai Celestial concedeu visões vívidas que 

representavam a palavra de Deus como uma barra 
de ferro. Tanto o pai como o filho aprenderam que 
se agarrar a esse guia forte, invariável e totalmente 
confiável é a única maneira de permanecer no caminho 
estreito e apertado que conduz ao Salvador” (“As San-
tas Escrituras: O Poder de Deus para Nossa Salvação”, 
A Liahona, novembro de 2006, p. 24).

1 Néfi 5:18–19. As placas de latão
Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Apósto-
los, testificou da importância de a família de Leí obter 
as placas de latão:

“É impossível expressar o valor que as placas de latão 
tinham para os nefitas. Graças a elas, eles conseguiram 
preservar sua linguagem (1 Néfi 3:19), bem como a 
cultura e o conhecimento religioso do povo do qual 
descendiam (1 Néfi 22:30). Vemos o contraste com os 
mulequitas, que saíram de Jerusalém cerca de onze 
anos após a partida de Leí e que não tinham nenhum 
registro equivalente às placas de latão: logo eles caíram 
em apostasia e incredulidade e perderam seu idioma, 
sua cultura e religião (Ômni 14–18).

De profeta em profeta, de geração em geração, as pla-
cas de latão foram passadas e preservadas pelos nefitas 
(Mosias 1:16; 28:20; 3 Néfi 1:2). O Senhor prometera 
que as traria à luz algum dia, no futuro, intocadas pelo 
tempo, em seu brilho original, e que as escrituras nelas 
contidas seriam ‘levadas a todas as nações, tribos, lín-
guas e povos’ (Alma 37:3–5; 1 Néfi 5:18–19)” (Mormon 
Doctrine, 2ª ed., 1966, p. 103).

Ideias Adicionais de Ensino 
1 Néfi 5:21. Estudo das escrituras
Em classe, cantem ou leiam as palavras do hino “Estu-
dando as Escrituras” (Hinos, nº 176). Peça aos alunos 
que procurem frases no hino que descrevam as bênçãos 
advindas do estudo das escrituras. Peça aos alunos que 
identifiquem frases que sejam significativas para eles e 
que digam por que gostam delas.

Você pode ler a seguinte declaração do Presidente 
Marion G. Romney, da Primeira Presidência:

“Tenho a certeza de que, se os pais lerem fervorosa 
e regularmente o Livro de Mórmon em casa, em 

particular ou com os filhos, o espírito desse grande 
livro envolverá o lar e os que nele habitam. Haverá 
mais reverência, respeito e consideração. As discórdias 
desaparecerão. Os pais irão aconselhar os filhos com 
maior amor e sabedoria, e eles serão mais receptivos e 
submissos a esses conselhos. Haverá maior retidão. A fé, 
a esperança e a caridade — o puro amor de Cristo — 
estarão presentes no lar e em nossa vida, trazendo-nos 
paz, alegria e felicidade.” (Conference Report, abril de 
1960, pp.112–113; citado por Ezra Taft Benson, “Clean-
sing the Inner Vessel,” Ensign, maio de 1986, p. 6).
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LIÇÃO 10

1 Néfi 6 e 9

Sugestões Didáticas

1 Néfi 6
Néfi escreve para persuadir todos a virem a Cristo
Mostre	alguns	livros	ou	filmes	apropriados	que	são	populares	entre	os	jovens	de	hoje.	
Pergunte	aos	alunos	qual	acham	que	foi	o	propósito	do	autor	ou	do	criador	de	cada	um	
dos	livros	ou	filmes.	Segure	um	exemplar	do	Livro	de	Mórmon.	Diga	aos	alunos	que	em	
1 Néfi	6,	Néfi	explica	seu	propósito	de	escrever	o	registro,	que	veio	a	tornar-se	o	Livro	de	
Mórmon.
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	6:3–6	e	procurem	palavras	e	frases	que	expressem	o	
objetivo	de	Néfi	ao	manter	esse	registro.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essas	
palavras.)
•	 Por	que	é	importante	que	Néfi	tenha	escrito	coisas	“que	agradam	a	Deus”	e	não	coisas	

“que	agradam	ao	mundo”?
•	 Como	você	diria,	com	suas	próprias	palavras,	qual	era	o	objetivo	de	Néfi.	(Pode	ser	útil	

explicar	que	as	palavras	“o	Deus	de	Abraão	e	o	Deus	de	Isaque	e	o	Deus	de	Jacó”	refe-
rem-se	a	Jesus	Cristo.	Talvez	você	queira	incentivar	os	alunos	a	escrever	Jesus Cristo nas 
escrituras,	ao	lado	de	1 Néfi	6:4.	Você	também	pode	explicar	que	o	nome	Jeová	também	
se	refere	a	Jesus	Cristo.	[Ver	1 Néfi	19:10;	2	Néfi	11:4,	6–7;	ver	também,	“Jesus	Cristo”	no	
Guia para Estudo das Escrituras.])

Para	ajudar	os	alunos	a	apreciarem	o	fato	de	o	Livro	de	Mórmon	ser	outro	testamento	
de	Jesus	Cristo,	convide-os	a	ir	para	o	índice	e	procurar	todos	os	cabeçalhos	associados	a	
Jesus	Cristo.	Peça-lhes	que	identifiquem	algumas	maneiras	pelas	quais	o	Livro	de	Mórmon	
ensina	sobre	a	missão	do	Salvador.
Convide	um	aluno	para	escrever	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Um dos propósitos do 
Livro de Mórmon é persuadir todos a virem a Cristo.
•	 Como	a	compreensão	do	propósito	de	Néfi	para	escrever	o	Livro	de	Mórmon	pode	

influenciar	a	maneira	como	você	planeja	estudá-lo	este	ano?
Conte	como	o	Livro	de	Mórmon	ajudou	você	a	aproximar-se	do	Pai	Celestial	e	do	Salvador.	
Peça	aos	alunos	que	compartilhem	como	o	Livro	de	Mórmon	influenciou	a	vida	deles	e	os	
aproximou	do	Pai	Celestial	e	de	Jesus	Cristo.	Incentive-os	a	compartilharem	os	sentimen-
tos	sobre	o	Livro	de	Mórmon	e	o	testemunho	sobre	Jesus	Cristo	com	um	amigo	ou	com	
um	membro	da	família	nos	próximos	dias.

1 Néfi 9
Néfi mantém dois conjuntos de placas
Mostre	para	a	classe	um	livro	de	história	e	indique	o	período	de	tempo	que	o	livro	abrange.	
Depois	mostre	um	diário	que	abrange	parte	do	mesmo	período.	(Se	for	apropriado,	leia	
uma	experiência	espiritual	do	diário.)

Introdução
Disse Néfi: “Pois tudo o que desejo é persuadir os 
homens a virem ao Deus de Abraão e o Deus de Isa-
que e o Deus de Jacó e serem salvos” (1 Néfi 6:4). Ele 
manteve dois conjuntos de registros: as placas menores 
de Néfi e as placas maiores de Néfi. O Senhor pediu-
lhe que fizesse um resumo do relato de Leí nas placas 

menores (ver 2 Néfi 5:28–31). Mais tarde, Mórmon foi 
inspirado a incluir as placas menores em sua compilação 
do Livro de Mórmon (ver Palavras de Mórmon 1:6–7). 
Nem Néfi nem Mórmon sabiam o porquê, mas ambos 
seguiram a orientação do Senhor.

Explicar, compartilhar 
ou testificar 
fora da classe
Quando os alunos 
compartilham o teste-
munho fora da classe, 
a compreensão deles 
sobre as verdades que 
aprendem em aula vai-se 
aprofundar. Incentive-os 
a buscar oportunidades 
de ensinar os princípios 
do evangelho e testifi-
car sobre eles quando 
estiverem com a família 
e os amigos.
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1 NéfI  6  e  9

•	 Como	os	dois	textos	diferem	na	abordagem	ao	registrarem	a	história?
•	 Um	texto	é	mais	valioso	que	o	outro?	Como?	(Cada	um	deles	é	valioso	por	motivos	

diferentes.)
•	 Como	esses	textos	se	comparam	ao	Livro	de	Mórmon?
Explique	que	em	1 Néfi	9:1–5,	Néfi	conta	sobre	seu	esforço	para	manter	registros	em	dois	
conjuntos de placas.
Em	um	conjunto	de	placas,	que	agora	são	conhecidas	como	placas	maiores	de	Néfi,	ele	
registrou	“a	história	de	[seu]	povo”	(1 Néfi	9:2).	Essa	história	inclui	“relato	do	governo	dos	
reis	e	das	guerras	e	contendas	de	[seu]	povo”	(1 Néfi	9:4).	Foi	o	primeiro	registro	feito	por	
Néfi,	mas	não	está	incluído	no	que	temos	agora	como	Livro	de	Mórmon.
Em	um	conjunto	de	placas,	que	agora	são	conhecidas	como	placas	maiores	de	Néfi,	ele	
registrou	“o	ministério	de	[seu]	povo”	(1 Néfi	9:3).	Você	talvez	precise	explicar	que	a	pala-
vra ministério	se	refere	aos	ensinamentos	e	às	atividades	religiosas.	O	registro	de	Néfi	nas	
placas	menores	agora	se	encontra	nos	livros	de	1 e	2 Néfi.
Para	ajudar	os	alunos	a	diferenciar	as	placas	menores	das	maiores	ao	lerem	1 Néfi	9,	
escreva o seguinte no quadro: “estas placas” = placas menores e “nas outras placas” = placas 
maiores.	(Você	pode	sugerir	aos	alunos	que	escrevam	essas	palavras	nas	escrituras	deles,	ao	
lado	dos	versículos	adequados.)	Em	1 Néfi	9,	as	palavras	“estas	placas”	sempre	se	referem	
às	placas	menores.	As	palavras	“nas	outras	placas”	se	referem	às	placas	maiores.
Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	9:3,	5–6	em	voz	alta.
•	 Quais	razões	Néfi	dá	para	escrever	nas	placas	menores,	além	de	fazê-lo	nas	placas	maio-

res?	Como	essas	explicações	mostram	a	fé	que	Néfi	tinha	no	Senhor?
Explique	que	aproximadamente	1.000	anos	depois,	o	profeta	Mórmon	fez	um	resumo,	ou	
uma	versão	reduzida,	de	todos	os	registros	que	haviam	sido	escritos	por	seu	povo.	Isso	se	
tornou	o	que	conhecemos	hoje	em	dia	como	o	Livro	de	Mórmon.	Ao	fazer	esse	resumo,	ele	
encontrou as placas menores de Néfi e as incluiu em seu registro.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Palavras	de	Mórmon	1:3–7	em	voz	alta.	Explique	que	Mórmon	
escreveu	essas	palavras	por	volta	de	385a.C.,	na	época	da	batalha	final	entre	os	nefitas	e	os	
lamanitas.	À	medida	que	os	alunos	lerem	esses	versículos,	peça-lhes	que	procurem	motivos	
que	Mórmon	deu	para	incluir	as	placas	menores	de	Néfi	em	sua	compilação.
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Marvin J.	Ashton,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Às	vezes	quando	pedem	que	sejamos	obedientes,	não	sabemos	por	que,	
exceto	que	o	Senhor	mandou.	(…)	Néfi	seguiu	as	instruções	mesmo	sem	
entender	completamente	o	sábio	propósito.	Sua	obediência	resultou	em	
bênçãos	à	humanidade	no	mundo	todo”	(“Who	Will	Forfeit	the	
Harvest?”[“Quem	Perderá	a	Colheita?”],	Ensign,	novembro	de	1978,	p.	51).
Ressalte	que	pelos	exemplos	de	Néfi	e	Mórmon,	aprendemos	que	devemos 

obedecer aos mandamentos de Deus e seguir os influxos do Espírito mesmo quando 
não entendemos completamente o motivo.
•	 Por	que	é	importante	obedecer	aos	mandamentos	do	Senhor	e	seguir	os	influxos	do	

Espírito	mesmo	quando	não	entendemos	completamente	o	motivo	de	fazê-lo?
•	 Quando	você	foi	obediente	ao	Senhor	ou	seguiu	uma	impressão	em	particular	sem	

entender	completamente	o	motivo?
•	 Como	podemos	desenvolver	maior	confiança	e	coragem	de	ser	fiéis	às	orientações	do	

Senhor?
Testifique	que	ao	obedecermos	aos	mandamentos	do	Senhor	e	aos	influxos	do	Espírito	
Santo,	nosso	entendimento	dos	propósitos	por	trás	deles	crescerá	e	o	Senhor	nos	aben-
çoará	por	nossa	obediência.
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	explicação	a	seguir	em	voz	alta.	(Você	pode	querer	dar	a	cada	
aluno	uma	pequena	cópia	para	que	acompanhem	a	leitura	e	a	coloquem	nas	escrituras	
para	futura	referência.)
Pelo	menos	parte	do	“sábio	propósito”	(1 Néfi	9:5;	Palavras	de	Mórmon	1:7)	de	fazer	com	
que	Néfi	mantivesse	dois	conjuntos	de	registros	tornou-se	evidente	quando	Joseph	Smith	
traduziu	o	Livro	de	Mórmon.	Joseph	originalmente	traduziu	o	resumo	de	Mórmon	das	
placas	maiores	de	Néfi.	Martin	Harris,	que	estava	ajudando	Joseph,	quis	mostrar	a	tradução	
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LIÇÃO 10

para	sua	esposa	e	família.	Relutantemente,	o	Profeta	permitiu	que	Martin	tomasse	empres-
tadas	as	116	páginas	do	manuscrito	que	havia	sido	feito	até	então.	As	116	páginas	foram	
roubadas	de	Martin	e,	consequentemente,	as	placas,	o	Urim	e	o	Tumim	e	o	dom	de	traduzir	
foram	temporariamente	retirados	de	Joseph	Smith	(ver	D&C	3:14).
Após	Joseph	Smith	ter	passado	por	um	período	de	arrependimento	(ver	D&C	3:10),	o	
Senhor	disse-lhe	para	não	retraduzir	a	parte	perdida	(ver	D&C	10:30).	Em	vez	disso	Ele	
ordenou	a	Joseph	que	traduzisse	as	placas	menores	de	Néfi	(ver	D&C	10:41),	que	cobriam	
o	mesmo	período	de	tempo.	Ele	informou	a	Joseph	que	aqueles	que	tinham	pegado	as	116	
páginas	as	haviam	mudado	e	planejavam	usá-las	para	desacreditar	o	trabalho	(ver	D&C	
10:10–19).	O	Senhor	havia	previsto	esses	acontecimentos	centenas	de	anos	antes	e	deu	o	
segundo	registro	para	frustrar	o	plano	de	Satanás.	(Ver	History of the Church,	volume	1,	pp.	
20–23;	D&C	10:38–46.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	9:6	individualmente.	Peça-lhes	que	identifiquem	a	dou-
trina que Néfi ensina nesse versículo. Peça a um aluno que escreva o seguinte princípio no 
quadro: Deus sabe de todas as coisas e prepara um meio para cumprir toda Sua obra.
•	 Por	que	é	útil	saber	que	“o	Senhor	conhece	todas	as	coisas,	desde	o	começo”?	(1 Néfi	

9:6;	ver	também	2 Néfi	9:20;	Palavras	de	Mórmon	1:7.)
•	 Como	essa	doutrina	influencia	sua	maneira	de	viver?	(À	medida	que	os	alunos	respon-

derem	à	pergunta,	você	pode	compartilhar	seus	pensamentos	sobre	como	essa	doutrina	
aumentou	sua	fé,	esperança	e	confiança	em	Deus.)

•	 Como	essa	doutrina	o	ajuda	quando	enfrenta	provações?	(Uma	resposta	possível	pode	
ser	que	encontramos	consolo	na	segurança	de	que	Deus	pode	ver	o	resultado	de	nossas	
provações	e	de	nossos	desafios,	mesmo	se	não	conseguirmos.	Por	meio	do	Espírito	
Santo,	Ele	pode	dar-nos	força,	consolo	e	orientação	para	sobrepujar	ou	enfrentar	as	difi-
culdades	da	vida.)

Expresse	sua	convicção	de	que	Deus	sabe	de	todas	as	coisas,	inclusive	o	que	é	melhor	para	
cada	um	de	Seus	filhos.	Ajude	os	alunos	a	ver	que	durante	a	vida	eles	vão	se	deparar	com	
mandamentos	e	receber	inspiração	de	Deus	que	não	vão	entender	a	princípio.	A	obediên-
cia	deles	aos	mandamentos	do	Senhor	e	aos	influxos	do	Espírito	Santo	abençoará	a	vida	
deles mesmos e de outras pessoas.

Comentários e Informações Históricas
1 Néfi 6:4. “O Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, 
e o Deus de Jacó”
O Presidente Ezra Taft Benson explicou que quando as 
escrituras se referem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, 
elas se referem a Jesus Cristo: “Devemos ter em mente 
quem Jesus era antes de Ele nascer. Ele foi o Criador 
de todas as coisas, o grande Jeová, o Cordeiro sacrifi-
cado antes da fundação do mundo, o Deus de Abraão, 
Isaque e Jacó. Ele era e é o Santo de Israel” (“Five 
Marks of the Divinity of Jesus Christ” [“Cinco Sinais da 
Divindade de Jesus Cristo”], Ensign, dezembro de 2001, 
p. 10).

1 Néfi 9:6. Deus sabe de todas as coisas desde 
o princípio
Podemos confiar que Deus sabe de todas as coisas. 
“Sem o conhecimento de todas as coisas, Deus não 
poderia salvar nenhuma de Suas criaturas; pois é Seu 
conhecimento de todas as coisas, do início ao fim, que 
Lhe permite proporcionar essa compreensão a Suas 
criaturas por meio da qual elas são partícipes da vida 
eterna; e se não fosse pela ideia existente na mente  
dos homens de que Deus possui todo o conhecimento, 
ser-lhes-ia impossível exercer fé Nele” (Lectures on 
Faith, 1985, pp. 51–52).
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Lição de Estudo no Lar 
1 Néfi 1–6; 9 (Unidade 2)

Material de Preparação 
para o Estudo no Lar
Resumo das Lições do Estudo Diário no Lar 
O seguinte resumo de doutrinas e princípios que os alunos 
aprenderam	à	medida	que	estudaram	1 Néfi	1–6; 9	(Uni-
dade 2) não foi planejado para ser ensinado como parte de 
sua lição. A lição que você ensina concentra-se somente em 
algumas destas doutrinas e destes princípios. Siga os influxos 
do Espírito Santo ao ponderar sobre as necessidades dos 
alunos.

Dia 1 (1 Néfi 1)
Ao estudarem sobre Leí profetizando ao povo e o chamando 
ao arrependimento, os alunos aprenderam que os profetas 
nos advertem para não cometermos pecados e ensinam 
sobre a salvação por meio de Jesus Cristo. Além disso, eles 
aprenderam que as ternas misericórdias do Senhor são 
dadas àqueles que exercem fé Nele.

Dia 2 (1 Néfi 2)
Leí atendeu à ordem do Senhor de sair de Jerusalém. Ele 
exemplificou o princípio de que quando somos fiéis e obe-
dientes, o Senhor nos ajuda em tempos de provação. Néfi 
mostrou um espírito obediente e aprendeu por si mesmo 
que quando rogamos a Deus, Ele abranda nosso coração 
para que acreditemos em Suas palavras. Os alunos aprende-
ram que Deus abençoa aqueles que são obedientes e fiéis.

Dia 3 (1 Néfi 3–4)
Quando Leí disse a Néfi e a seus irmãos sobre a ordem 
de Deus para retornarem a Jerusalém e buscar as placas 
de latão, Néfi reagiu testificando que se fizermos o que o 
Senhor nos ordena, Ele preparará um caminho pelo qual 
podemos cumpri-lo. Néfi e seus irmãos achavam que era 
difícil cumprir a ordem do Senhor. A determinação de Néfi 
de retornar a Jerusalém ajudou os alunos a ver que quando 
exercitamos a fé no Senhor e buscamos fazer o que Ele 
pede, mesmo quando não conseguimos ver o resultado, 
Ele nos guiará pelo Espírito Santo.

Dia 4 (1 Néfi 5–6; 9)
Quando os alunos estudaram sobre a experiência de Leí 
ao examinar as placas de latão, descobriram o seguinte 
princípio: Quando estudamos as escrituras, podemos ficar 
cheios do Espírito Santo e receber revelações. Ao saberem 
do propósito de Néfi em escrever esse registro, os alunos 
também aprenderam que o propósito do Livro de Mórmon 
é de persuadir todos os povos a virem a Cristo.

Introdução
A lição dessa semana dará aos alunos a chance de revisar e 
debater o que aprenderam com o exemplo da família de Leí e 
com seus atos de fé. Ao ensinar a lição, enfatize a obediência 
fiel de Néfi ao seguir os mandamentos do Senhor e sua busca 
diligente para saber a veracidade de “todas as palavras que [seu] 
pai dissera” (1 Néfi 2:16). À medida que os alunos seguirem o 
exemplo de obediência de Néfi, eles vão desenvolver o próprio 
testemunho sobre o evangelho.

Ao ensinar, siga a admoestação do Élder Jeffrey R. Holland, do 
Quórum dos Doze Apóstolos:

“Devemos revitalizar e priorizar o ensino na Igreja, em casa, ao 
púlpito, em nossas reuniões administrativas e, é claro, em classe. 
O ensino inspirado nunca deve se perder na Igreja e devemos 
nos certificar de que nossa busca por ele não se torne uma 
tradição perdida. (…)

“Que possamos edificar o ensino dentro do lar e na Igreja e 
melhorar nosso empenho para edificar e instruir” (“A Teacher 
Come	from	God”	[“Um	Professor	de	Deus”],	Ensign, maio de 
1998, pp. 25, 27).

Sugestões Didáticas

1 Néfi 1
O Senhor concede Suas ternas misericórdias aos fiéis
Escreva o seguinte princípio no quadro: As ternas misericór-
dias do Senhor são dadas àqueles que exercem fé Nele. 
Peça aos alunos que leiam rapidamente 1 Néfi 1 e identifiquem 
o versículo em que essa verdade é ensinada (versículo 20).

Faça as seguintes perguntas para ajudar os alunos a se lembra-
rem e resumirem o que aprenderam ao estudarem 1 Néfi 1–6; 9 
durante a semana:

•	 A	partir	do	que	você	aprendeu	nos	capítulos	que	estudou	esta	
semana, como o Senhor concedeu Suas ternas misericórdias a 
Leí e sua família?

•	 Quais	exemplos	de	obediência	e	fé	Leí	e	sua	família	
mostraram?

•	 Você	já	viu	o	Senhor	conceder	Suas	ternas	misericórdias	a	
você ou a alguém que conhece?

Você	pode	querer	contar	sobre	alguma	vez	em	que	o	Senhor	
concedeu misericórdia a você e a sua família ao agir com fé ou 
ao compartilhar uma experiência que encontrou em publica-
ções da Igreja. Incentive os alunos a procurarem exemplos de 
situações em que o Senhor concedeu Sua terna misericórdia a 
pessoas fiéis ao estudarem o Livro de Mórmon durante o ano.
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1 Néfi 2
O Senhor pode abrandar nosso coração para que acreditemos 
em Suas palavras
Lembre aos alunos de que após Leí ter sido ordenado a deixar 
Jerusalém com sua família, seu filho Néfi fez um esforço pessoal 
para saber e entender a veracidade das revelações de seu Pai. 
Peça a um aluno que leia em voz alta 1 Néfi 2:16, 19.

Pergunte aos alunos: Apesar de Néfi não ter murmurado, qual 
evidência podemos encontrar em 1 Néfi 2:16 de que deixar 
Jerusalém pode ter sido difícil para ele? (Néfi escreveu que 
clamou por compreensão e o Senhor enterneceu seu coração. 
Isso mostra que deixar Jerusalém não foi fácil para ele, então o 
Senhor o ajudou a aceitá-lo.)

Pergunte: Qual evidência mostra que apesar de Leí e sua família 
terem sido obedientes ao Senhor, a vida não era fácil para eles? 
(Ver	1 Néfi	2:4, 11.)

Peça aos alunos que compartilhem pensamentos que têm sobre 
os desejos de Néfi e sobre o que ele fez que o levou a aceitar os 
mandamentos do Senhor dados por meio de seu pai.

Convide alguns alunos a compartilhar o que escreveram no diá-
rio de estudo das escrituras no dia 2, tarefa 4: Compartilhe um 
exemplo de uma época em que, assim como Néfi, você clamou 
ao Pai Celestial e sentiu o coração ser enternecido por meio do 
Espírito ou uma época em que recebeu testemunho de algo que 
o Senhor disse.

Compartilhe seu testemunho de que quando recorremos a 
Deus, Ele abranda nosso coração para que acreditemos em 
Suas palavras.

Peça aos alunos que pensem no que podem fazer para for-
talecer o testemunho e receber confirmação pessoal, como 
aconteceu com Néfi. Dê-lhes a oportunidade de compartilhar 
ideias se assim o desejarem. Incentive-os a agir de acordo com 
os pensamentos e as impressões.

1 Néfi 3–4
O Senhor vai preparar o caminho ao obedecermos fielmente a 
Seus mandamentos
Peça que os alunos trabalhem com um colega. Escreva as 
seguintes referências de escrituras no quadro: 1 Néfi 3:6–7 e 
1 Néfi 4:6–13. Peça aos alunos que leiam as passagens e deba-
tam as seguintes questões com seus colegas:

•	 O	que	você	acha	importante	na	frase	“não	obstante,	segui	
em frente”? (1 Néfi 4:7).

•	 Como	a	fé	que	Néfi	tinha	fez	com	que	ele	obtivesse	as	placas	
de latão?

Depois de os alunos terem debatido suas ideias com os colegas, 
explique que o Senhor pode pedir-nos para fazer algo, como 
Ele pediu a Néfi e a seus irmãos, sem revelar imediatamente 
por que, quando ou como devemos fazê-lo. Néfi soube como, 
quando e por que o Senhor o ajudaria somente depois de permi-
tir que o Espírito Santo o guiasse e depois de decidir prosseguir 
com fé. Compartilhe seu testemunho de que quando exer-
cemos fé em Deus e buscamos fazer o que Ele nos pede, 
mesmo quando não conseguimos enxergar o resultado, 
Ele vai guiar-nos pela influência do Espírito Santo.

Se o tempo permitir, você pode perguntar aos alunos se eles têm 
dúvidas ou desejam compartilhar ideias sobre o estudo do dia 4 
de 1 Néfi 5–6; 9. Por exemplo, você pode convidá-los a contar 
como responderam à designação 4, na qual lhes foi pedido que 
escrevessem sobre uma época em que examinaram as escrituras 
e sentiram o Espírito do Senhor.

Encerre pedindo a um aluno que leia em voz alta (ou fale de cor) 
a passagem de domínio das escrituras 1 Néfi 3:7. Depois, faça as 
seguintes perguntas:

•	 Qual	princípio	1 Néfi	3:7	ensina	em	relação	à	obediência	aos	
mandamentos do Senhor? (Os alunos talvez digam que se 
buscarmos fazer o que o Senhor nos ordena, Ele vai, 
então, preparar um caminho para que consigamos cum-
prir suas ordens).

•	 De	acordo	com	o	que	você	leu	em	1 Néfi	1–6	e 9,	qual	foi	o	
resultado da obediência de Leí e Néfi aos mandamentos do 
Senhor?

•	 Quando	o	Senhor	preparou	um	meio	para	ajudá-lo	a	obede-
cer a um mandamento?

Peça aos alunos que ponderem sobre um aspecto em que 
podem	demonstrar	mais	plenamente	obediência	a	Deus.	Você	
pode terminar a lição testificando sobre as bênçãos que recebeu 
em sua vida por meio do esforço em obedecer aos mandamen-
tos do Senhor.

Próxima Unidade (1 Néfi 7–14)
Na próxima unidade, os alunos estudarão as visões de Leí e Néfi. 
As visões de Leí e Néfi sobre a árvore da vida aplicam-se a nossa 
vida hoje. O relato de Néfi sobre sua visão inclui descrições sobre 
o nascimento, o ministério e a Expiação de Jesus Cristo; a des-
coberta da América e sua colonização pelos gentios; a perda de 
verdades importantes da Bíblia e a restauração dessas verdades 
por meio do Livro de Mórmon. O relato de Néfi sobre sua visão é 
concluído com uma descrição da Restauração do evangelho.



37

Sugestões Didáticas

1 Néfi 7:1–5
O Senhor ordena que Néfi e seus irmãos retornem a Jerusalém para trazerem 
Ismael e sua família
Mostre	uma	gravura	de	um	casal	casado	e	com	filhos.	(Você	pode	usar	uma	gravura	de	sua	
própria	família.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	7:1–2 em	voz	alta.
•	 O	que	o	Senhor	ordenou	que	os	filhos	de	Leí	fizessem?	Qual	verdade	podemos	apren-

der	com	esse	mandamento?	(Certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que	o Senhor 
ordena que nos casemos e tenhamos filhos).

Lembre	aos	alunos	de	que	para	Néfi	e	seus	irmãos	voltarem	a	Jerusalém,	teriam	que	fazer	
uma viagem difícil durante alguns dias pelo deserto.
•	 Por	que	o	casamento	e	a	família	são	tão	importantes	a	ponto	de	Néfi	e	seus	irmãos	terem	

tido	que	viajar	de	volta	para	Jerusalém	a	fim	de	se	encontrarem	com	Ismael	e	sua	família?
Antes	de	continuar,	talvez	queira	dar	a	cada	aluno	uma	cópia	de	“A	Família:	Proclamação	
ao	Mundo”	ou	pedir-lhes	que	consultem	a	cópia	da	proclamação	que	se	encontra	no	diário	
de estudo das escrituras.
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	de	“A	Família:	Proclamação	ao	
Mundo”.	Peça	aos	alunos	que	ouçam	atentamente	e	identifiquem	o	que	os	profetas	dos	
últimos	dias	declararam	sobre	a	importância	do	casamento.
“Nós,	a	Primeira	Presidência	e	o	Conselho	dos	Doze	Apóstolos	de	A	Igreja	de	Jesus	Cristo	
dos	Santos	dos	Últimos	Dias,	solenemente	proclamamos	que	o	casamento	entre	homem	
e	mulher	foi	ordenado	por	Deus	e	que	a	família	é	essencial	ao	plano	do	Criador	para	o	
destino	eterno	de	Seus	filhos”	(“A	Família:	Proclamação	ao	Mundo”,	A Liahona,	novembro	
de	2010,	última	contracapa).
Convide	alguns	alunos	a	compartilhar	o	que	aprenderam	com	essa	declaração.	Certifi-
que-se de que tenham entendido que a família é central para nosso destino eterno no 
plano	do	Criador.	Enfatize	que	esse	foi	o	motivo	pelo	qual	o	Senhor	ordenou	que	Néfi	e	
seus	irmãos	convidassem	a	família	de	Ismael	para	ir	embora	com	eles.	Explique	também	
que	um	dos	motivos	mais	importantes	do	casamento	é	trazer	filhos	ao	mundo.
•	 O	que	você	acha	que	significa	ter	filhos	“para	o	Senhor”?	(1 Néfi	7:1).
Depois	de	os	alunos	terem	respondido	essa	pergunta,	incentive-os	a	ouvir	ideias	adicionais	
enquanto	você	lê	a	seguinte	declaração	da	proclamação	sobre	a	família.	Se	eles	tiverem	a	
própria	cópia	da	proclamação,	você	pode	sugerir	que	eles	marquem	as	palavras	e	frases	que	
lhes são importantes.
“Declaramos	que	o	mandamento	dado	por	Deus	a	Seus	filhos,	de	multiplicarem-se	e	
encherem	a	Terra,	continua	em	vigor. (…)
Os	pais	têm	o	sagrado	dever	de	criar	os	filhos	com	amor	e	retidão,	atender	a	suas	neces-
sidades	físicas	e	espirituais,	ensiná-los	a	amar	e	servir	uns	aos	outros,	guardar	os	manda-
mentos	de	Deus	e	ser	cidadãos	cumpridores	da	lei,	onde	quer	que	morem.	O	marido	e	a	

Introdução
1 Néfi 7 inclui exemplos sobre a dedicação de Néfi a 
Deus. Néfi obedeceu quando o Senhor ordenou que 
ele e seus irmãos retornassem para pedir que Ismael e 
sua família fossem com eles para o deserto para que 

se casassem e tivessem filhos. Mesmo quando Lamã e 
Lemuel se rebelaram contra Néfi e tentaram matá-lo, 
ele permaneceu fiel e tentou ajudá-los a serem fiéis 
também.

Como usar a 
proclamação 
sobre a família
A irmã Julie B. Beck, 
presidente geral da 
Sociedade de Socorro, 
incentivou os professores 
do seminário e do insti-
tuto a ensinarem sobre a 
importância das famílias 
e a usarem a proclama-
ção nas aulas:
“Na Igreja, somos ensi-
nados que a principal 
preocupação é ensinar 
(…) os princípios rela-
cionados à família, os 
princípios que ensinarão 
[os alunos] a formar uma 
família, ensiná-la e pre-
pará-la para as ordenan-
ças e os convênios. (…)
Para que, quando vocês 
os ensinem, possam 
mostrar a conexão entre 
os ensinamentos e a 
declarações e frases-
chave contidas nela. A 
proclamação não é uma 
lição independente” 
(“Teaching the Doctrine 
of the Family” [trans-
missão dos Seminários e 
Institutos de Religião, 4 
de agosto de 2009], p. 5, 
si.LDS.org).
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mulher	—	o	pai	e	a	mãe	—	serão	considerados	responsáveis	perante	Deus	pelo	cumpri-
mento	dessas	obrigações”	(“A	Família:	Proclamação	ao	Mundo”,	A	Liahona,	novembro	de	
2010,	última	contracapa.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	7:3–5	em	voz	alta.
•	 Como	esse	relato	em	1 Néfi	7:3–5	exemplifica	a	verdade	contida	em	1 Néfi	3:7?	(Ajude	

os	alunos	a	perceberem	que	o	Senhor	preparou	um	meio	para	que	Néfi	e	seus	irmãos	
obedecessem	ao	mandamento	de	se	casar	e	ter	filhos.)

•	 Como	os	jovens	podem	se	preparar	agora	para	se	casar	e	“criar”	os	filhos	no	evangelho?

1 Néfi 7:6–15
Ao enfrentar a rebelião de Lamã e Lemuel, Néfi testifica do poder do Senhor de 
levá-los à terra da promissão.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	7:6–7	em	voz	alta.
•	 Por	que	Lamã,	Lemuel	e	alguns	dos	filhos	de	Ismael	rebelaram-se	durante	a	viagem	pelo	

deserto?
Incentive	os	alunos	a	pensar	sobre	o	que	eles	diriam	a	Lamã,	Lemuel	e	aos	filhos	rebeldes	
de	Ismael	para	persuadi-los	a	continuar	a	viagem	para	a	terra	da	promissão.	Então	peça	
aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	7:8–12 em	silêncio	e	identifiquem	as	perguntas	que	Néfi	fez	a	
Lamã	e	Lemuel.
•	 Quais	verdades	Néfi	compartilhou	ao	fazer	essas	perguntas?	(Ele	lembrou	a	seus	irmãos	

das	bênçãos	que	já	haviam	recebido	do	Senhor	e	da	capacidade	do	Senhor	de	continuar	
abençoando-os	de	acordo	com	a	fé	que	eles	tinham.)

•	 Por	que	é	importante	para	nós	lembrar	essas	verdades?
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	7:13–15	e	identificar	as	consequências,	caso	Lamã,	
Lemuel	e	os	filhos	rebeldes	de	Ismael	tivessem	retornado	a	Jerusalém.

1 Néfi 7:16–22
Néfi é livrado pelo Senhor
Explique	que	depois	que	Néfi	lembrou	a	Lamã	e	Lemuel	da	destruição	que	aconteceria	em	
Jerusalém,	eles	zangaram-se	com	ele.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	7:16	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	se	imagine	na	situação	
de Néfi.
•	 Como	você	se	sentiria	se	estivesse	na	situação	de	Néfi?	O	que	você	faria?
Ressalte	que	Néfi	reagiu	a	essa	situação	pedindo	ajuda	em	oração.	Peça	a	alguém	que	leia	a	
oração	de	Néfi	contida	em	1 Néfi	7:17–18	em	voz	alta.
•	 Pelo	que	Néfi	orou?	O	que	você	achou	significativo	na	oração	dele?
Enquanto	os	alunos	respondem,	certifique-se	de	que	saibam	que	Néfi	pediu	para	ser	
livrado	“de	acordo	com	[sua]	fé”.	Ressalte	também	que	quando	pediu	para	ser	livrado	de	
seus	irmãos,	Néfi	pediu	a	Deus	que	o	fortalecesse	para	que	pudesse	lidar	com	o	problema.	
Explique	que	orar	com	fé	significa	orar	confiando	no	Senhor	e	com	vontade	de	agir.	Peça	a	
um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:

“Néfi	é	um	exemplo	de	alguém	que	conhecia,	compreendia	e	confiava	no	
poder	capacitador	do	Salvador.	(…)	Prestem	atenção	à	oração	de	Néfi	no	
versículo	17:	‘Ó	Senhor,	de	acordo	com	minha	fé	em	ti,	livra-me	das	mãos	
de meus	irmãos;	sim,	dá-me forças para romper estas cordas com que estou 
amarrado’	(grifo	do	autor).
(…) Para	mim,	é	particularmente	interessante	ver	que	Néfi	não	orou	para	

que	sua	situação	mudasse.	Em	vez	disso,	orou	para	ter	forças	para	mudar	suas	circunstân-
cias.	Gostaria	de	sugerir	que	ele	orou	desse	modo	precisamente	porque	sabia,	entendia	e	
já	havia	experimentado	o	poder	capacitador	da	Expiação	do	Salvador”	(“In	the	Strength	of	
the	Lord”	[“Com	a	Força	do	Senhor”,	devocional	da	Universidade	Brigham	Young,	23	de	
outubro	de	2001],	speeches.byu.edu).
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Compartilhe	seu	testemunho	de	que	Deus responde as orações de acordo com nossa fé.  
Ressalte	que	nessa	situação,	Deus	respondeu	a	oração	de	Néfi	quase	imediatamente.	Entre-
tanto,	as	orações	nem	sempre	são	respondidas	dessa	forma.	O	Pai	Celestial	responde	as	
orações	em	Seu	próprio	tempo,	de	Seu	próprio	modo	e	de	acordo	com	Sua	vontade.	Dê	aos	
alunos	a	oportunidade	de	testificar	do	poder	da	oração	fazendo	a	seguinte	pergunta:
•	 Quando	você	orou	com	fé	e	recebeu	forças	ou	ajuda	do	Senhor	imediatamente	ou	após	

algum	tempo?	(Você	pode	compartilhar	uma	experiência	que	teve	com	esse	princípio.)
Diga	aos	alunos	que	depois	de	Néfi	ter	sido	livrado	das	cordas,	seus	irmãos	tentaram	ata-
cá-lo	novamente.	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	7:19–20	em	voz	alta.
•	 Quem	convenceu	Lamã	e	Lemuel	a	parar	de	tentar	matar	Néfi?
Ressalte	que	nossas	orações	geralmente	são	respondidas	e	nossas	necessidades	normal-
mente são atendidas por meio de atos fiéis de outras pessoas. Enquanto a classe estuda os 
versículos	restantes	de	1 Néfi	7,	peça	aos	alunos	que	prestem	atenção	em	como	Néfi	reagiu	
a	seus	irmãos	mesmo	após	tudo	o	que	eles	haviam	tentado	fazer	com	ele.	Peça-lhes	que	
pensem consigo mesmos sobre a seguinte pergunta:
•	 Como	você	reagiu	quando	alguém	tentou	machucá-lo?
Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	7:21	em	voz	alta.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	
declaração de Néfi sobre o perdão.
•	 O	que	significa	perdoar	sinceramente?	(Se	os	alunos	não	tiverem	certeza,	explique	que	a	

palavra sinceramente significa honesta e verdadeiramente.
•	 O	que	Néfi	exortou	seus	irmãos	a	fazer?	Por	que	seu	conselho	foi	importante?
Testifique	que	buscar o perdão e perdoar aos outros traz unidade e paz. Peça aos alunos 
que	pensem	sobre	situações	na	família	que	exigiram	perdão.
•	 Por	que	o	perdão	é	especialmente	importante	na	família?
•	 Pense	em	alguma	situação	em	que	você	perdoou	um	membro	da	família	ou	que	um	

membro	da	família	o	perdoou.	Como	isso	influenciou	seu	relacionamento	e	o	espírito	em	
sua	casa?

Encerre	lembrando	aos	alunos	de	que	o	Senhor	ordenou	que	Néfi	e	seus	irmãos	se	casas-
sem	e	tivessem	família	e	que	Ele	exige	o	mesmo	hoje	em	dia.	Também	testifique	que	o	
Senhor	responde	nossas	orações	e	nos	dá	forças	para	sobrepujar	nossas	dificuldades	de	
acordo com nossa fé Nele. Peça aos alunos que pensem sobre como aplicariam um dos 
princípios da lição de hoje para ajudar a família.

Revisão do Domínio das Escrituras
Observação:	As	revisões	do	domínio	das	escrituras	são	encontradas	ao	longo	deste	material.	
Elas	apresentam	diversos	métodos	que	você	pode	usar	para	ajudar	os	alunos	a	reverem	os	
versículos de domínio das escrituras regularmente.
A duração desta lição pode permitir algum tempo para a seguinte atividade de revisão do 
domínio	das	escrituras.	Você	pode	conduzir	a	atividade	no	início	da	aula,	como	um	inter-
valo	entre	as	seções	da	lição	ou	ao	final	da	aula.	Certifique-se	de	ser	breve	para	que	sobre	
tempo	para	a	lição.	Para	outras	atividades	de	revisão,	veja	o	apêndice.
Quando	os	alunos	conseguem	localizar	as	passagens-chave	do	domínio	das	escrituras	com	
facilidade	e	entendem	seu	significado,	conteúdo	e	sua	aplicação,	eles	vão	tornar-se	mais	
confiantes	no	estudo	pessoal,	na	capacidade	de	aplicar	os	princípios	do	evangelho	e	nas	
oportunidades	de	ensinar	a	partir	das	escrituras.	Leve	em	consideração	a	seguinte	decla-
ração	do	Presidente	Howard W.	Hunter:	“Esperamos	que	nenhum	de	seus	alunos	saia	da	
classe	com	medo,	envergonhado	ou	humilhado	por	não	ter	conseguido	encontrar	a	ajuda	
de	que	precisava,	por	não	saber	as	escrituras	bem	o	suficiente	para	encontrar	as	passagens	
corretas”	(“Eternal	Investments”	[discurso	para	os	educadores	religiosos	do	SEI,	10	de	
fevereiro	de	1989],	si.LDS.org).
Para	ajudar	os	alunos	a	familiarizarem-se	com	a	localização	das	passagens-chave	das	
escrituras,	convide-os	a	consultar	o	marcador	de	livros	de	domínio	das	escrituras,	encontrar	
cinco	passagens-chave	nas	próprias	escrituras	e	as	ler.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	
marcar	as	passagens-chave	do	domínio	das	escrituras	de	forma	bastante	visível,	para	que	
consigam	encontrá-las	com	facilidade.
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Sugestões Didáticas

1 Néfi 8:1–18
Leí tem uma visão na qual partilha do fruto da árvore da vida e convida sua 
família a fazer o mesmo.
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	ocasiões	em	que	sentiram	o	amor	do	Pai	Celestial	por	
eles.	Peça-lhes	que	pensem	em	silêncio	sobre	como	as	escolhas	que	fazem	influencia	a	
proximidade	de	Deus	e	a	capacidade	de	sentir	Seu	amor.	Após	dar-lhes	tempo	para	refletir,	
compartilhe	seu	testemunho	de	que	o	Pai	Celestial	ama	cada	um	deles.	Enquanto	a	classe	
estuda	1 Néfi	8,	incentive	os	alunos	a	procurar	coisas	que	podem	fazer	e	coisas	que	devem	
evitar,	se	quiserem	aproximar-se	de	Deus	e	sentir	Seu	amor	mais	abundantemente	na	vida.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	8:2	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	o	que	Leí	
sentiu	logo	após	seus	filhos	retornarem	de	Jerusalém	com	as	placas	de	latão.	Peça	a	alguns	
alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	8:5–12.
•	 Quais	coisas	tiveram	ênfase	na	visão	de	Leí?	(A	árvore	da	vida	e	seus	frutos.)
•	 Quais	palavras	e	frases	Leí	usa	para	descrever	o	fruto?	(Ver	1 Néfi	8:10–11;	você	pode	

pedir	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	11:8–9	para	ver	como	Néfi	descreve	a	árvore.)
Explique	que	o	Senhor	geralmente	usa	coisas	com	as	quais	estamos	familiarizados,	como	
símbolos,	para	nos	ajudar	a	entender	verdades	eternas.	Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	
o	que	a	árvore	da	vida	e	o	fruto	representam	no	sonho	de	Leí,	peça	a	um	aluno	que	leia	
a	seguinte	declaração	do	Élder	Neal A.	Maxwell,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	
classe	que	ouça	com	atenção	e	identifique	o	que	a	árvore	e	o	fruto	simbolizam.

“A	árvore	da	vida	(…)	é	o	amor	de	Deus	(ver	1 Néfi.	11:25).	O	amor	de	Deus	
por	Seus	filhos	é	mais	profundamente	expresso	ao	nos	dar	Jesus	como	nosso	
Salvador:	‘Deus	amou	o	mundo	de	tal	maneira	que	deu	o	seu	Filho	unigê-
nito’	(João	3:16).	Partilhar	do	amor	de	Deus	é	partilhar	da	Expiação	de	Jesus	
e	da	emancipação	e	alegria	que	ela	pode	trazer”	(“Lessons	from	Laman	and	
Lemuel,”[“Lições	de	Lamã	e	Lemuel”],	Ensign,	novembro	de	1999,	p.	8).	

•	 De	acordo	com	o	Élder	Maxwell,	a	árvore	da	vida	representa	o	amor	de	Deus	demons-
trado	para	nós	especialmente	por	qual	dom?	(Ajude	os	alunos	a	entender	que	a	Expia-
ção	de	Jesus	Cristo	é	a	maior	expressão	do	amor	de	Deus	por	Seus	filhos.)	Quando	as	
pessoas	na	visão	de	Leí	partilharam	do	fruto	da	árvore	da	vida,	isso	significa	que	elas	
estavam	partilhando	das	bênçãos	da	Expiação.)

•	 Emancipação	significa	libertação	ou	liberação.	Como	a	Expiação	de	Jesus	Cristo	nos	
liberta	do	cativeiro	e	nos	traz	alegria?

Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	um	dos	princípios	ilustrados	em	1 Néfi	8:10–12,	peça-
lhes	que	identifiquem	em	1 Néfi	8:11	as	palavras	que	descrevem	o	que	Leí	fez	(“me	
aproximei	e	comi	de	seu	fruto”).	Então	lhes	peça	que	procurem	os	resultados	dessa	atitude	
em	1 Néfi	8:12	(“ele	encheu-me	a	alma	de	imensa	alegria”).	Você	também	pode	ressaltar	
aos	alunos	que,	em	1 Néfi	8:10,	Leí	descreve	o	fruto	como	“desejável	para	fazer	uma	pessoa	
feliz”.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essas	frases	nas	escrituras	deles.)

Introdução
Em 1 Néfi 8, Leí conta sua visão da árvore da vida. Na 
visão, Leí partilha do fruto da árvore, que representa 
o amor de Deus e as bênçãos que podemos receber 
por meio da Expiação de Jesus Cristo. São mostrados a 
Leí diversos grupos de pessoas. Alguns se perderam e 
não chegaram até a árvore. Outros se envergonharam 

depois de partilhar do fruto da árvore, foram por cami-
nhos proibidos e se perderam. Outros seguraram firme 
a barra de ferro, partilharam do fruto e permaneceram 
verdadeiros e fiéis. Outro grupo escolheu não buscar o 
caminho da árvore da vida de maneira alguma.

LIÇÃO 12
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•	 Quais	sentimentos	Leí	teve	após	partilhar	do	fruto?
•	 Como	podemos	“partilhar”	da	Expiação?	(Por	meio	do	processo	de	arrependimento.)
•	 Por	que	partilhar	da	Expiação	enche	nossa	alma	de	“imensa	alegria”?
Compartilhe	seu	testemunho	de	que	vir a Jesus Cristo e partilhar da Expiação traz feli-
cidade e alegria.	(Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)
•	 Quando	a	Expiação	do	Salvador	trouxe	felicidade	e	alegria	para	sua	vida?	(Lembre	aos	

alunos	de	que	não	precisam	compartilhar	experiências	muito	pessoais	ou	particulares.)

1 Néfi 8:19–35
Em sua visão, Leí vê diversos grupos de pessoas e seu sucesso ou fracasso para 
chegar a arvore da vida.
Mostre	a	gravura	O	Sonho	de	Leí	(62620;	Livro de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº 69)	e	
ressalte	os	símbolos	sobre	os	quais	a	classe	já	debateu:	a	árvore	e	o	fruto.	Explique	que	
nessa	visão,	o	Senhor	também	usou	outros	símbolos	para	ensinar	a	Leí	como	vir	a	Cristo	
e	partilhar	de	Sua	Expiação.	Pergunte	aos	alunos	quais	outros	símbolos	eles	conseguem	
ver	na	gravura.	(As	respostas	podem	incluir	o	rio,	a	barra	de	ferro,	a	névoa	de	escuridão	e	o	
grande	e	espaçoso	edifício.)
Lembre	aos	alunos	de	que	o	Senhor	mostrou	a	mesma	visão	a	Néfi.	Néfi	mais	tarde	regis-
trou	o	significado	dos	diversos	símbolos	e	imagens	da	visão	(ver	1 Néfi	11,	12	e	15).
Prepare	o	seguinte	gráfico	em	folhas	para	entregar	ou	mostre-o	no	quadro	antes	do	início	
da	aula.	(Deixe	a	coluna	da	direita	em	branco,	salvo	pelas	referências	de	escrituras.)	Peça	
aos	alunos	que	usem	as	escrituras	cruzadas	fornecidas	a	fim	de	identificar	a	interpreta-
ção	de	cada	elemento	da	visão	de	Leí.	Examine	o	primeiro	símbolo,	a	árvore	com	o	fruto	
branco,	juntos	em	classe.	Dê	aos	alunos	alguns	minutos	para	identificarem	individual-
mente	o	significado	dos	quatro	símbolos	restantes.	(Você	pode	queira	sugerir	que	eles	
registrem	as	respostas	nas	escrituras	ao	lado	dos	versículos	correspondentes	em	1 Néfi 8.)

símbolos na Visão de Leí Interpretação Dada por Néfi

1 Néfi 8:10–12 — A árvore com o fruto branco 1 Néfi 11:21–25 (O amor de Deus, as bênçãos 
da expiação de Cristo)

1 Néfi 8:13 — O rio de água suja 1 Néfi 12:16; 15:26–29 (Imundície;  
as profundezas do inferno)

1 Néfi 8:19 — A barra de ferro 1 Néfi 11:25 (A palavra de Deus)

1 Néfi 8:23 — A névoa de escuridão 1 Néfi 12:17 (As tentações do diabo)

1 Néfi 8:26 — O grande e espaçoso edifício 1 Néfi 11:35–36; 12:18 (As vãs fantasias e  
o orgulho do mundo)

Peça	aos	alunos	que	compartilhem	as	interpretações	que	descobriram.	Para	ajudá-los	a	ver	
a	relevância	de	1 Néfi	8	na	vida	deles,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	
Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	que	a	classe	encontre	um	
motivo	pelo	qual	é	importante	para	eles	estudar	a	visão	de	Leí.
“Talvez	vocês	achem	que	o	sonho	ou	a	visão	de	Leí	não	tem	um	significado	especial	para	
vocês,	mas	tem.	Vocês	estão	nele;	todos	nós	estamos. (…)
O	sonho	ou	a	visão	de	Leí	(…)	aborda	todos	os	aspectos	necessários	para	que	um	mem-
bro	da	Igreja	compreenda	o	teste	da	vida.	(“Identificar-nos	no	Sonho	de	Leí”,	A Liahona,	
agosto	de	2010,	p.	26).	
Enquanto	os	alunos	estudam	o	restante	da	visão,	incentive-os	a	procurar	pessoas	na	visão	
que	os	representem.	Garanta-lhes	que	não	importa	onde	eles	se	vejam	na	visão,	cada	um	
deles	tem	o	poder	e	a	capacidade	de	fazer	escolhas	que	os	qualificam	para	as	bênçãos	da	
Expiação.
Separe	os	alunos	em	dois	grupos.	Explique	que	cada	grupo	vai	procurar	por	coisas	diferen-
tes	enquanto	a	classe	lê	junta	1 Néfi	8:21–33.

Marcar as escrituras 
e fazer anotações.
Os alunos podem se 
beneficiar ao escrever 
referências cruzadas, 
interpretação de símbo-
los e outras informações 
nas margens das escritu-
ras. Eles também podem 
se beneficiar grifando 
as referências cruzadas 
no rodapé. Tais anota-
ções podem servir de 
lembrete para ajudá-los 
a entender as escrituras 
e a ensinar a partir delas 
no futuro. Essas ano-
tações podem ser mais 
acessíveis e duradouras 
do que as informações 
registradas em um diário 
ou em um pedaço de 
papel separado. Entre-
tanto, você sempre deve 
respeitar o arbítrio dos 
alunos e jamais exigir 
que eles escrevam nas 
escrituras. Em vez disso, 
faça sugestões e permi-
ta-lhes decidir o que é 
mais adequado.
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Peça	ao	primeiro	grupo	que	procure	respostas	para	as	seguintes	perguntas.	(Antes	da	aula,	
escreva	estas	perguntas	no	quadro	ou	em	uma	folha	de	papel.)
•	 Quais	obstáculos	as	pessoas	do	sonho	de	Leí	enfrentaram?
•	 O	que	esses	obstáculos	representam?
•	 Qual	forma	esses	obstáculos	tomam	hoje	em	dia?
•	 Quais	princípios	você	vê	nesses	versículos?
Peça	ao	segundo	grupo	que	procure	respostas	para	as	seguintes	perguntas.	(Antes	da	aula,	
escreva	estas	perguntas	no	quadro	ou	em	uma	folha	de	papel.)
•	 O	que	ajudou	as	pessoas	a	chegarem	até	a	árvore	e	partilhar	do	fruto?
•	 De	que	maneira	a	barra	de	ferro	é	como	a	palavra	de	Deus?
•	 Como	a	palavra	de	Deus	nos	ajuda	a	sobrepujar	obstáculos	no	caminho	da	vida	eterna?
•	 Quais	princípios	você	vê	nesses	versículos?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	8:21–33.	Então,	peça	aos	
alunos do primeiro grupo que compartilhem as respostas para suas perguntas. Peça-lhes 
também	que	compartilhem	os	princípios	que	veem	nesses	versículos.	Certifique-se	de	que	
os alunos entendam que o orgulho, o mundanismo e ceder a tentações pode impedir 
que recebamos as bênçãos da Expiação. Peça aos alunos que ponderem sobre como 
esses	obstáculos	podem	impedir	o	progresso	espiritual	deles.
Então,	peça	aos	alunos	do	segundo	grupo	que	compartilhem	as	respostas	para	suas	per-
guntas.	Após	o	debate	de	ideias,	peça	aos	alunos	que	compartilhem	os	princípios	que	eles	
veem	em	1 Néfi	8:21–33.	Os	princípios	por	eles	identificados	podem	incluir:
Permanecer firmes na palavra de Deus vai ajudar-nos a sobrepujar a tentação e as 
influências do mundo.
Permanecer firmes na palavra de Deus ajuda a nos aproximarmos do Senhor e a 
receber as bênçãos da Expiação.
•	 Em	1 Néfi	8:24	e	30,	quais	palavras	descrevem	o	esforço	das	pessoas	para	segurar	a	barra	

de	ferro	e	chegar	até	a	árvore?
•	 O	que	você	acha	que	significa	“avançar	com	esforço”?
•	 O	que	você	acha	que	significa	agarrar-se	à	palavra	de	Deus	e	agarrá-la	continuamente?	

(Você	talvez	precise	explicar	que	em	1 Néfi	8:30,	a	palavra	agarrar significa apegar-se 
com	firmeza.)

•	 Por	que	devemos	estudar	as	escrituras	diariamente?
Após	debater	sobre	essas	perguntas,	você	pode	ressaltar	que	na	visão	algumas	pessoas,	
como	Lamã	e	Lemuel,	não	partilharam	do	fruto	(ver	1 Néfi	8:22–23,	35–38).	Isso	representa	
a	recusa	deles	em	se	arrependerem	e	partilharem	das	bênçãos	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	
Algumas	pessoas	caíram	mesmo	após	terem	partilhado	do	fruto	(ver	1 Néfi	8:25,	28).	Isso	
nos	lembra	de	que	após	começarmos	a	receber	as	bênçãos	da	Expiação,	precisamos	ser	
diligentes	e	fiéis,	arrepender-nos	de	nossos	pecados	e	buscar	guardar	nossos	convênios.	
Incentive	os	alunos	a	seguirem	o	exemplo	das	pessoas	que	partilharam	do	fruto	e	perma-
neceram	junto	à	árvore	(ver	1 Néfi	8:33).
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	como	os	princípios	da	visão	de	Leí	abençoaram	a	vida	deles,	
peça	a	eles	que	respondam	a	uma	das	seguintes	perguntas	no	caderno	ou	no	diário	de	
estudo das escrituras.
•	 Quando	a	palavra	de	Deus	o	guiou	ou	o	ajudou	a	sobrepujar	a	tentação,	o	orgulho	ou	o	

interesse	pelos	assuntos	mundanos?
•	 Quando	sentiu	o	amor	de	Deus	por	você	ao	ler	ou	ouvir	Sua	palavra?
Peça a alguns alunos que compartilhem suas respostas com a classe.
Incentive	os	alunos	a	agir	de	acordo	com	o	que	aprenderam	e	sentiram	enquanto	estuda-
ram	1 Néfi	8	estabelecendo	uma	meta	realista	para	começar	ou	continuar	a	desenvolver	
o	hábito	do	estudo	pessoal	diário	das	escrituras.	Compartilhe	com	os	alunos	as	bênçãos	
recebidas em sua vida por meio do estudo regular das escrituras.

Incentivar o Estudo 
Diário das Escrituras
Poucas coisas têm uma 
influência mais dura-
doura do que ajudar os 
alunos a desenvolver o 
hábito do estudo pessoal 
e diário das escrituras. 
Incentive os alunos a 
reservarem tempo todos 
os dias para estudar as 
escrituras. Dê também 
aos alunos oportunida-
des regulares na aula 
para compartilhar o que 
estão aprendendo e sen-
tindo durante o estudo 
pessoal das escrituras.
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1 Néfi 10–11

Sugestões Didáticas

1 Néfi 10:1–16
Leí profetiza sobre o Messias
Resuma	brevemente	1 Néfi	10:1–16	dizendo	aos	alunos	que	após	relatar	sua	visão	da	
árvore	da	vida,	Leí	também	fez	uma	série	de	profecias.	Elas	incluem	detalhes	sobre	quando	
Jesus	Cristo	viria	à	Terra	(ver	1 Néfi	10:4),	Seu	batismo	por	João	Batista	(ver	1 Néfi	10:7–10),	
Sua	crucificação	e	Ressurreição	(ver	1 Néfi	10:11)	e	a	iminente	dispersão	e	coligação	de	
Israel	(ver	1 Néfi	10:12–14).
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	10:4–6	em	voz	alta.	(Você	pode	explicar	que	Messias é 
“uma	palavra	derivada	do	aramaico	e	do	hebraico,	que	significa	‘o	ungido’.	No	Novo	
Testamento	Jesus	é	chamado	de	Cristo,	que	é	o	equivalente	em	grego	de	Messias.	Significa	
o	Profeta	Ungido,	Sacerdote,	Rei	e	Libertador	ungido,	cuja	vinda	os	judeus	ansiosamente	
esperavam”	[Guia para Estudo das Escrituras,	“Messias”,	scriptures.LDS.org].)
•	 De	acordo	com	a	profecia	de	Leí,	quando	o	Salvador	viria?	(Ver	1 Néfi	10:4.)
•	 O	que	aconteceria	à	humanidade	se	não	confiasse	no	Salvador?	(Ver	1 Néfi	10:6.)

1 Néfi 10:17–22; 11:1–6
Néfi busca ver, ouvir e saber as verdades que seu pai ensinou
Peça	aos	alunos	que	pensem	no	seguinte	exemplo:	Três	rapazes	participam	da	mesma	
reunião	da	Igreja.	Após	voltarem	para	a	casa,	um	rapaz	sente	que	a	reunião	foi	chata	e	uma	
perda	de	tempo.	Outro	acha	que	a	reunião	foi	boa,	mas	não	foi	tocante	para	ele.	O	terceiro	
volta	para	casa	elevado	pelo	Espírito	Santo	e	recebe	inspiração	e	orientação	para	sua	vida,	
muito além do que foi ensinado na reunião.
•	 Como	é	possível	que	três	rapazes	participem	da	mesma	reunião	e	tenham	experiências	

tão	diferentes?
Explique	que	esse	exemplo	é	similar	à	experiência	de	Lamã,	Lemuel	e	Néfi	quando	ouvi-
ram	as	profecias	do	pai	deles	e	o	relato	de	sua	visão.	Lamã	e	Lemuel	não	entenderam	as	
palavras	do	pai	e	discutiram	entre	si	sobre	o	que	ouviram	(ver	1 Néfi	15:2).	Néfi,	por	outro	
lado,	voltou-se	ao	Senhor	para	buscar	entendimento.	Ele	deu	um	exemplo	excelente	sobre	
como buscar e receber revelação.
Diga	aos	alunos	que	ao	estudarem	a	experiência	de	Néfi,	encontrarão	princípios	que	irão	
ajudá-los	a	buscar	e	a	receber	revelação	por	eles	mesmos.	Incentive-os	a	reparar	no	que	
Néfi	fez	que	lhe	permitiu	receber	uma	revelação	similar	à	que	Leí	recebera.
Divida	a	classe	em	três	grupos.	Designe	a	cada	grupo	uma	das	categorias	e	conjuntos	de	
questões	do	quadro	a	seguir.	(Você	pode	exibi-lo	no	quadro	antes	do	início	da	aula.)	Peça	
aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	10:17	e	11:1–6	silenciosamente	e	preparem	respostas	para	as	
perguntas que lhes foram designadas.

Introdução
Depois de ouvir o relato de seu pai, Leí, sobre a visão, 
Néfi desejou ver, ouvir e saber por si mesmo as coi-
sas que Leí havia visto e ouvido (ver 1 Néfi 10:17). 
Enquanto estava ponderando os ensinamentos de seu 
pai, Néfi foi “arrebatado pelo Espírito do Senhor” 
(1 Néfi 11:1) e recebeu sua própria visão. Essa visão é 

relatada em 1 Néfi 11–14. Em 1 Néfi 11 lemos sobre a 
árvore da vida, a barra de ferro e o grande e espaçoso 
edifício, bem como o nascimento, batismo, ministério e 
a crucificação do Salvador. À medida que Néfi testemu-
nhou essas coisas, ele reconheceu o amor que Deus tem 
por Seus filhos.

Compartilhar 
anonimamente
Você pode convidar os 
alunos para relatar ano-
nimamente escrevendo 
sobre a experiência que 
estão tendo durante o 
estudo diário das escritu-
ras. Recolha as respostas 
e leia algumas para a 
classe. Ouvir o testemu-
nho dos colegas pode 
incentivar outros alunos 
no estudo pessoal. 
Alguns alunos hesitam 
em compartilhar o teste-
munho e as experiências 
espirituais abertamente 
porque não querem 
parecer orgulhosos ou 
temem que os outros 
vão julgá-los ou tratar 
suas experiências com 
leviandade. Relatos 
anônimos permitem que 
os alunos compartilhem 
experiências espirituais 
sem esse medo.
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Desejar O que Néfi desejava ver, ouvir e saber?
Como nossos desejos prejudicam nossa capacidade de receber revelação?
O que eu desejo saber do senhor?

Acreditar em que Néfi diz acreditar ao buscar revelação?
Como essas crenças podem influenciar nossa capacidade de receber 
revelação?
Como posso aumentar meu testemunho e minha crença em Jesus Cristo?

Meditar, ponderar O que aconteceu quando Néfi ponderou?
Por que ponderar leva à revelação?
O que posso fazer para ponderar mais diligentemente sobre as palavras dos 
profetas?

Peça a alguns alunos de cada grupo que compartilhem as respostas para suas primeiras 
duas	perguntas.	(Você	também	pode	pedir	aos	alunos	que	respondam	a	terceira	questão,	
mas garanta-lhes que não precisam compartilhar as respostas que são muito pessoais ou 
particulares.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	10:19	em	voz	alta.
•	 Quem	pode	conhecer	os	mistérios	de	Deus?
•	 Por	qual	poder	os	mistérios	de	Deus	são	revelados?
•	 O	que	devemos	fazer	para	receber	revelação	por	meio	do	poder	do	Espírito	Santo?
•	 O	que	você	acha	que	significa	buscar	diligentemente?
•	 O	que	Néfi	fez	que	demonstrou	que	estava	buscando	diligentemente	ver,	ouvir	e	saber	

as	coisas	que	seu	pai	lhe	havia	ensinado?
Escreva a seguinte declaração no quadro:
Deus revela a verdade para …
Peça	aos	alunos	que	resumam	o	que	aprenderam	com	a	experiência	de	Néfi	completando	a	
declaração	que	está	no	quadro.	Apesar	de	os	alunos	poderem	escolher	palavras	diferentes,	
as respostas deles devem conter a verdade que Deus revela a verdade a todos aqueles 
que O buscam diligentemente.	(Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)
Incentive	os	alunos	a	pensar	em	uma	ocasião	em	que	buscar	a	Deus	diligentemente	os	
levou	a	sentir	Seu	Espírito	e	a	receber	revelação.	(Pode	ser	útil	mencionar	que	a	revelação	
pode	incluir	receber	orientação	ao	tomar	uma	decisão,	receber	mais	entendimento,	ser	
consolado	ou	receber	a	certeza	de	que	algo	é	verdadeiro.)	Peça	aos	alunos	que	comparti-
lhem	experiências	com	o	restante	da	classe.	Você	também	pode	testificar	sobre	suas	expe-
riências	ao	esforçar-se	para	buscar	o	Senhor	diligentemente.

1 Néfi 11:7–36
Néfi testemunha a condescendência de Deus
Explique	aos	alunos	que	Néfi	continuou	a	ponderar	e	a	buscar	orientação	divina	durante	
sua	visão.	Quando	Néfi	pediu	para	saber	sobre	a	interpretação	da	árvore	que	ele	e	seu	pai	
haviam	visto,	um	anjo	apareceu	para	ajudá-lo.	O	anjo	perguntou:	“Sabes	o	significado	da	
árvore	que	teu	pai	viu?”	(1 Néfi	11:21).	Examine	o	significado	da	árvore	pedindo	para	três	
alunos	revezarem-se	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	11:18–23.
•	 O	que	Néfi	disse	ser	o	significado	da	árvore?	(Depois	de	os	alunos	responderem,	você	

pode	ressaltar	que	Néfi	viu	Maria	carregando	Jesus	nos	braços	e	o	anjo	identificou	o	
bebê	como	“o	Filho	do	Pai	Eterno”).	O	anjo	então	perguntou	a	Néfi	o	significado	da	
árvore	para	ajudá-lo	a	ver	que	ela	representava	Jesus	Cristo.	Quando	Néfi	respondeu	
que	representava	o	“amor	de	Deus”,	ele	referia-se	ao	amor	de	Deus	expresso	por	meio	
do	dom	de	Seu	Filho.	Sentimos	o	amor	de	Deus	partilhando	das	bênçãos	da	Expiação	de	
Jesus	Cristo.)

•	 Como	Néfi	e	o	anjo	descrevem	o	amor	de	Deus?
Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	11:16.	(Explique	que	condescendência significa voluntaria-
mente	renunciar	à	própria	superioridade	ou	dignidade.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	
escrever	essa	explicação	nas	escrituras	ao	lado	de	1 Néfi	11:16.)



45

1 NéfI  10 –11

Peça	aos	alunos	que	identifiquem	a	resposta	de	Néfi	à	pergunta	do	anjo	lendo	1 Néfi	11:17	
em	voz	alta.
•	 O	que	Néfi	sabia?
•	 O	que	ele	não	sabia?
Depois	de	Néfi	ter	respondido,	o	anjo	mostrou-lhe	alguns	exemplos	da	condescendência	
de	Deus	para	ajudar	a	aprofundar	seu	conhecimento	sobre	o	amor	do	Senhor.	Explique	
aos	alunos	que	a	“condescendência	de	Deus”	se	refere	tanto	a	Deus,	o	Pai,	quanto	a	Jesus	
Cristo.
Compartilhe	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Élder	Bruce R.	McConkie,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos,	que	explica	a	condescendência	de	Deus,	nosso	Pai	Celestial:
“A	condescendência	de	Deus	repousa	sobre	o	fato	de	que	Ele,	um	Ser	exaltado,	desce	de	
Seu	trono	eterno	para	Se	tornar	o	Pai	de	um	Filho	mortal”	(The Mortal Messiah,	1979,	
volume	1,	p.	314).
Para	ajudar	os	alunos	a	entender	como	“a	condescendência	de	Deus”	também	se	refere	a	
Jesus	Cristo,	mostre	a	gravura	O	Nascimento	de	Jesus	(62116;	Livro de Gravuras do Evange-
lho,	2009,	nº 30).	Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	11:13–21	em	voz	alta.	Convide	outro	aluno	
para	identificar	o	que	esses	versículos	têm	a	ver	com	a	gravura.	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	
seguinte	declaração	feita	pelo	Élder	Gerald N.	Lund,	que	foi	membro	dos	Setenta.	Convide	
a	classe	para	ouvir	as	maneiras	pelas	quais	o	Salvador	demonstrou	Seu	amor	por	nós.
“Aqui	estava	Jesus	—	membro	da	Trindade,	o	Primogênito	do	Pai,	o	Criador,	o	Jeová	do	
Velho	Testamento	—	deixando	Seu	lugar	divino	e	sagrado,	despojando-Se	de	toda	a	glória	
e	majestade	e	entrando	no	corpo	de	um	pequeno	bebê,	indefeso,	completamente	depen-
dente	de	Sua	mãe	e	de	Seu	pai	terreno.	É	surpreendente	o	fato	de	que	Ele	não	viria	ao	
melhor	dos	lugares	da	Terra	para	ser	(…)	coberto	de	joias,	mas	veio	em	um	humilde	está-
bulo.	Não	é	de	se	espantar	que	o	anjo	diria	a	Néfi:	‘Vê	a	condescendência	de	Deus!’”	(Jesus 
Christ, Key to the Plan of Salvation,	1991,	p.	16).
•	 Como	o	nascimento	do	Salvador	mostra	Seu	amor	por	nós?
Certifique-se	de	que	fique	claro	que	o	desejo	do	Salvador	de	viver	uma	vida	mortal	mostra	
Seu	amor	por	nós.
Mostre	as	gravuras	Jesus	Abençoa	a	Filha	de	Jairo	(62231;	Livro de Gravuras do Evangelho,	
nº 41)	e	Jesus	Cura	um	Enfermo	em	Betesda	(Livro de Gravuras do Evangelho,	nº 42).	Peça	
a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	11:28	e	31	em	voz	alta.	Incentive	a	classe	a	identificar	a	seme-
lhança entre as gravuras e os versículos.
•	 A	quem	Néfi	viu	o	Salvador	ministrando	e	curando?
•	 Como	as	atitudes	do	Salvador	mostram	Seu	amor?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	11:32–33	em	voz	alta.	Convide	a	classe	para	ouvir	o	exem-
plo	máximo	do	amor	do	Salvador.
Depois	de	os	alunos	terem	falado	o	que	identificaram,	mostre	a	gravura	A	Crucificação	
(62505;	Livro de Gravuras do Evangelho,	nº 57).
Testifique	que	a condescendência de Jesus Cristo demonstra o amor de Deus por nós. 
O	Salvador	foi	condescendente	ao	viver	uma	vida	mortal,	ministrar	aos	doentes	e	aflitos,	
curá-los	e	morrer	por	todos	os	nossos	pecados	para	que	possamos	voltar	ao	nosso	lar	e	à	
presença	do	Pai	Celestial.
•	 Como	saber	sobre	a	condescendência	e	o	amor	do	Salvador	influencia	seus	sentimentos	

sobre	Ele?
Encerre	convidando	os	alunos	a	contar	como	o	amor	de	Deus	é	o	“mais	desejável”	e	a	
“maior	alegria”	para	eles	(ver	1 Néfi	11:22–23).	Testifique	que	ao	seguirmos	o	exemplo	de	
Néfi	e	buscarmos	Deus	diligentemente,	sentiremos	Seu	amor	e	experimentaremos	a	alegria	
de	partilhar	das	bênçãos	que	a	Expiação	de	Cristo	nos	tornou	possíveis.
Peça	aos	alunos	que	sigam	o	exemplo	de	Néfi	ao	empenharem-se	para	buscar	revelação.	
Lembre-os	do	papel	que	desempenham	como	alunos	do	seminário	e	que	a	fé	e	o	empenho	
que	colocam	no	estudo	pessoal	diário	das	escrituras	e	na	participação	em	classe	aumentam	
a capacidade deles de aprender pelo Espírito.
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1 Néfi 12
Néfi vê o futuro das nações nefita e lamanita
Resuma	1 Néfi	12	explicando	que	esse	capítulo	é	uma	continuação	da	visão	de	Néfi.	Nele,	
o	anjo	mostra	a	Néfi	como	os	símbolos	da	visão	da	árvore	da	vida	se	aplicam	a	sua	posteri-
dade.	Foi-lhe	mostrado	que	alguns	descendentes	receberiam	todas	as	bênçãos	da	Expiação.	
Entretanto,	Néfi	também	viu	que	seus	descendentes	por	fim	seriam	destruídos	pela	poste-
ridade	de	seus	irmãos	(os	lamanitas).	Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	12:16–19.	Peça-lhes	
que	procurem	motivos	pelos	quais	os	nefitas	seriam	destruídos	(ver	1 Néfi	12:19).	Lembre	
aos	alunos	de	que	ao	exercerem	fé	em	Jesus	Cristo,	eles	poderão	sobrepujar	o	orgulho	e	a	
tentação.

1 Néfi 13:1–9
Néfi vê a grande e abominável igreja
Peça aos alunos que levantem a mão se eles praticam algum esporte. Peça a alguns deles 
que	digam	qual	esporte	praticam.	Explique	que	nos	esportes,	os	times	normalmente	se	
preparam para os jogos estudando os jogos anteriores e as estratégias dos oponentes.
•	 Por	que	é	útil	para	um	time	estudar	as	estratégias	do	oponente	antes	de	competir?
Explique	que	Néfi	recebeu	uma	visão	sobre	os	desejos	e	as	estratégias	daqueles	que	se	
oporiam	à	Igreja	de	Jesus	Cristo	nos	últimos	dias.	Incentive	os	alunos	a	procurar	essas	
estratégias	ao	estudarem	esse	capítulo,	para	que	estejam	preparados	para	reconhecê-las	e	
não serem enganados por elas.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	13:1–4,	6.	Peça	a	um	aluno	
que	identifique	o	grupo	que	Néfi	viu	se	formar	entre	os	gentios	nos	últimos	dias.
Para	ajudar	os	alunos	a	entender	o	conteúdo	desses	versículos,	leia	o	seguinte	comentário	
feito	pelo	Élder	Bruce R.	McConkie,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	aos	alunos	que	
ouçam	atentamente	e	identifiquem	uma	definição	sobre	a	grande	e	abominável	igreja.
“Os	títulos	igreja do diabo e grande e abominável igreja são usados para identificar todas as 
(…)	organizações	de	qualquer	nome	ou	natureza	—	seja	política,	filosófica,	educacional,	
econômica,	social,	fraternal,	civil	ou	religiosa	—	que	tenham	sido	criadas	para	levarem	
os	homens	para	longe	de	Deus	e	de	Suas	leis	e,	portanto,	da	salvação	no	reino	de	Deus”	
(Mormon Doctrine,	2ª	edição,	1966,	pp.	137–138).

Introdução
Após Néfi ter visto o ministério mortal do Salvador e 
Sua Expiação em visão, viu que depois de quatro gera-
ções de retidão, sua posteridade se tornaria orgulhosa, 
sucumbiria às tentações do diabo e seria destruída. 
Também lhe foi mostrada a iniquidade daqueles que 
seguem Satanás na grande e abominável igreja. Ele 
viu que eles removeriam verdades claras e preciosas da 
Bíblia, fazendo com que muitos tropeçassem espiritual-
mente. Apesar dessas cenas desoladoras, a visão de Néfi 
também lhe deu motivo para grande esperança. Ele viu 
que Deus prepararia o caminho para a Restauração do 

evangelho nos últimos dias. Ele também testemunhou 
que o registro de seu povo (o Livro de Mórmon) surgiria 
nos últimos dias para restaurar as verdades claras e pre-
ciosas que haviam sido perdidas para o mundo.

Observação: Talvez você não vá ter tempo suficiente 
para cobrir todo o material desta lição. Durante a pre-
paração, busque orientação do Espírito Santo para saber 
quais partes da lição são mais importantes e se aplicam 
mais a seus alunos. Talvez você precise resumir algumas 
partes da lição para ter tempo suficiente para ensinar as 
doutrinas e os princípios mais importantes com eficácia.

Resumir
Você não terá tempo 
para ensinar todo o 
conteúdo de um volume 
de escrituras com a 
mesma ênfase. De vez 
em quando, talvez seja 
necessário resumir a 
história ou os ensina-
mentos de uma parte do 
volume de escrituras a 
fim de permitir tempo 
suficiente para cobrir 
conteúdo, doutrinas ou 
princípios mais impor-
tantes de outra parte do 
volume. Resumindo, em 
vez de omitir partes de 
um volume de escri-
tura, ajude os alunos a 
entender melhor a his-
tória como um todo e a 
mensagem que o volume 
transmite.

LIÇÃO 14

1 Néfi 12–13
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1 NéfI  12–13

Esclareça	que	a	frase	“grande	e	abominável	igreja”	não	se	refere	a	uma	denominação	ou	
igreja	em	particular.	Refere-se	a	quaisquer	e	todas	as	organizações	que	foram	criadas	para	
afastarem	as	pessoas	de	Deus	e	de	Suas	leis.
Você	pode	incentivar	os	alunos	a	escrever	a	frase	todas as organizações que foram criadas 
para afastarem as pessoas de Deus e de Suas leis	na	margem	ao	lado	de	1 Néfi	13:6.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	é	importante	saber	que	Satanás	organiza	suas	forças	para	afas-

tar-nos	de	Deus	e	de	Suas	leis?
Explique	que	Néfi	descreveu	a	grande	e	abominável	igreja.	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	
13:5–9	em	voz	alta.
•	 O	que	as	pessoas	da	grande	e	abominável	igreja	desejam?	(Ver	1 Néfi	13:7–8.)
•	 De	acordo	com	1 Néfi	13:5,	9,	quais	são	os	desejos	dessa	grande	e	abominável	igreja?	

Por quê?	(Você	pode	escrever	esta	verdade	no	quadro:	Satanás e seus seguidores 
 desejam destruir os santos de Deus e os escravizar.)

•	 Como	o	fato	de	saber	quais	são	os	desejos	e	as	intenções	de	Satanás	e	seus	seguidores	
ajudam-nos	a	combatê-los?

Informe	aos	alunos	que	mais	adiante	nesse	capítulo	eles	aprenderão	sobre	uma	das	manei-
ras	pelas	quais	a	grande	e	abominável	igreja	tenta	destruir	aqueles	que	buscam	a	Deus.

1 Néfi 13:10–19
Néfi vê a mão de Deus na fundação de uma terra livre onde o evangelho seria restaurado
Testifique	que	o	Senhor	garantiu	que	Seu	trabalho	seguiria	adiante	apesar	do	esforço	da	
grande	e	abominável	igreja	de	fazer	com	que	as	pessoas	tropeçassem	espiritualmente.	Ele	o	
fez	preparando	o	caminho	para	a	Restauração	de	Seu	evangelho.
As	declarações	alistadas	abaixo	resumem	acontecimentos	significativos	que	Néfi	viu	em	
sua	visão.	Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	13:10–19	e	façam	a	correspondência	entre	as	
referências	de	escritura	alistadas	abaixo	com	os	acontecimentos	que	elas	descrevem.	(Você	
pode	expor	as	referências	de	escrituras	e	as	declarações	no	quadro	antes	do	início	da	aula	
ou	pode	colocar	as	referências	e	as	declarações	em	uma	folha.	Abaixo,	as	referências	já	
estão	com	as	declarações	corretas.	Para	essa	atividade	ser	bem-sucedida,	você	precisará	
mudar	a	ordem	das	declarações	quando	for	colocá-las	no	quadro	ou	na	folha.)

1 Néfi 13:12  Colombo viaja para a América
1 Néfi 13:13  Os peregrinos viajam para a América buscando liberdade religiosa
1 Néfi 13:14  Os povos nativos americanos são dispersos de suas terras
1 Néfi 13:15  Os gentios prosperam na América
1 Néfi 13:16–19  Apesar de serem minoria, os exércitos revolucionários do povo da América 

sai vitorioso.

À	medida	que	os	alunos	compartilham	as	respostas,	você	pode	incentivá-los	a	escrever	
uma	palavra-chave	ou	frase	nas	escrituras,	ao	lado	de	cada	passagem.	Por	exemplo,	eles	
podem escrever Colombo	ao	lado	de	1 Néfi	13:12.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	13:12,	por	que	Cristóvão	Colombo	navegou	para	o	continente	

americano?
•	 De	acordo	com	1 Néfi	13:13,	por	que	os	peregrinos	migraram	para	a	América	do	Norte?
•	 De	acordo	com	1 Néfi	13:15–19,	por	que	os	gentios	prosperaram	e	conquistaram	a	inde-

pendência	de	“todas	as	outras	nações”?
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Joseph F.	Smith:
“O	Todo	Poderoso	criou	esta	grande	nação	americana	pelo	poder	de	Sua	mão	onipotente	
para	que	fosse	possível	estabelecer	o	reino	de	Deus	na	Terra	nos	últimos	dias.	Se	o	Senhor	
não	tivesse	preparado	o	caminho	estabelecendo	o	alicerce	desta	gloriosa	nação,	teria	
sido	impossível	(sob	as	leis	severas	e	o	fanatismo	dos	governos	monárquicos	do	mundo)	
estabelecer	o	alicerce	para	o	surgimento	de	Seu	grande	reino.	O	Senhor	fez	isso”	(Gospel 
Doctrine,	5ª	edição,	1939,	p.	409).
Testifique	que	o Senhor preparou o caminho para a Restauração estabelecendo um 
país	com	liberdade	religiosa	onde	Ele	poderia	restaurar	Sua	Igreja.	Testifique	que	o	Senhor	
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preparou	e	continuará	a	preparar	um	caminho	para	que	Seu	evangelho	restaurado	entre	
em	todas	as	nações.
Se	você	estiver	dando	esta	aula	em	um	país	que	não	seja	os	Estados	Unidos,	pergunte:
•	 Como	o	Senhor	preparou	o	caminho	para	a	pregação	do	evangelho	restaurado	em	

nosso país?

1 Néfi 13:20–42
Néfi vê os futuros gentios com a Bíblia, o Livro de Mórmon e as escrituras modernas
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	13:20–24.	Peça-lhe	que	identifique	o	objeto	que	Néfi	viu	
os	antigos	colonizadores	da	América	“leva[ndo]	entre	eles”.	Segure	uma	cópia	da	Bíblia	e	
explique	que	esse	é	o	livro	da	visão	de	Néfi.	Talvez	você	queira	convidar	os	alunos	a	escre-
ver A Bíblia	na	margem	ao	lado	de	1 Néfi	13:20.
Explique	que	o	anjo	ensinou	a	Néfi	que	a	Bíblia	é	um	registro	“de	grande	valor”	(1 Néfi	
13:23).	Quando	as	revelações	da	Bíblia	foram	originalmente	registradas,	elas	“continha[m]	
a	plenitude	do	evangelho	do	Senhor”	(1 Néfi	13:24).	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	
13:26–27	em	voz	alta.
•	 O	que	a	grande	e	abominável	igreja	removeu	da	Bíblia?	Por	que	essas	coisas	foram	

removidas?
Peça	a	outro	aluno	que	leia	1 Néfi	13:29	em	voz	alta.
•	 Qual	foi	a	consequência	de	coisas	claras	e	preciosas	e	de	muitos	convênios	do	Senhor	

terem	sido	removidos	da	Bíblia?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	13:34–36,	39.	Peça	à	classe	
que	procure	o	que	o	Senhor	faria	para	ajudar	as	pessoas	a	superar	os	esforços	da	grande	e	
abominável	igreja.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	13:34,	o	que	o	Senhor	trará	devido	a	Sua	misericórdia?
•	 De	acordo	com	1 Néfi	13:35–36,	o	que	seria	escondido	para	ser	revelado	aos	gentios?	

(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	escrevam	ao	lado	de	1 Néfi	13:35	que	“estas	coisas”	
referem-se	ao	Livro	de	Mórmon.)

•	 De	acordo	com	1 Néfi	13:39,	o	que	mais	o	Senhor	traria	nestes	últimos	dias,	além	do	
Livro	de	Mórmon?	Quais	“outros	livros”	o	Senhor	trouxe	à	luz	como	parte	da	Restaura-
ção?	(Doutrina	e	Convênios,	a	Pérola	de	Grande	Valor	e	a	Tradução	de	Joseph	Smith	da	
Bíblia.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	13:40–41.	Peça-lhes	que	procurem	a	descrição	do	que	as	
escrituras	da	Restauração	divulgarão	a	todas	as	pessoas.	Depois	de	os	alunos	dizerem	o	
que	encontraram,	segure	um	exemplar	da	Bíblia	e	dê	seu	testemunho	sobre	a	veracidade	
dela.	Segure	um	exemplar	do	Livro	de	Mórmon	e	coloque-o	junto	com	a	Bíblia.	Testifique	
que o Livro de Mórmon e as escrituras modernas restauram verdades claras e precio-
sas que nos ajudam a saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e como podemos nos 
achegar a Ele.
Peça aos alunos que encontrem uma frase ao final de 1 Néfi 13:41 que descreva o que o 
Senhor	fará	com	o	registro	dos	judeus	(a	Bíblia)	e	com	os	registros	dos	descendentes	de	
Néfi	(o	Livro	de	Mórmon).	Testifique	que	esses	registros	serão	“reunidos	num	só”	(1 Néfi	
13:41)	e	“serão	reunidos”	(2 Néfi	3:12)	para	nos	ajudar	a	saber	claramente	como	nos	ache-
garmos	ao	Salvador.
Para ajudar os alunos a sentirem gratidão pela maneira como a restauração de verda-
des	claras	e	preciosas	influenciou	a	vida	deles,	convide-os	a	ponderar	sobre	a	seguinte	
pergunta: 
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	influenciou	seu	testemunho	de	Jesus	Cristo	e	o	ajudou	a	se	

aproximar	Dele?
Após	dar	algum	tempo	para	os	alunos	ponderarem,	convide	alguns	deles	para	compar-
tilhar	a	resposta.	Você	também	pode	compartilhar	seu	próprio	testemunho	do	Livro	de	
Mórmon	e	como	ele	fortaleceu	seu	testemunho	sobre	Jesus	Cristo	e	o	ajudou	a	saber	como	
se	aproximar	Dele.	Ao	terminar	a	aula,	exorte	os	alunos	a	estudarem	o	Livro	de	Mórmon	
cuidadosamente	ao	longo	do	ano,	procurando	por	ensinamentos	e	relatos	que	fortaleçam	o 	
testemunho	deles	sobre	Jesus	Cristo	e	os	ensine	a	se	aproximar	Dele.
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1 Néfi 14:1–7
Néfi vê as consequências, para as futuras gerações, de obedecer ou desobedecer 
ao Senhor.
Peça	aos	alunos	que	abram	as	escrituras	em	1 Néfi	14.	Explique	que	hoje	eles	continua-
rão a estudar a visão de Néfi. Peça aos alunos que ponderem sobre como completarão as 
seguintes frases:

Se	eu	seguir	ao	Senhor,	então (…)
Se	eu	me	recusar	a	seguir	ao	Senhor,	então (…)

Quando	os	alunos	tiverem	compartilhado	as	respostas,	saliente	que	a	palavra	se sugere 
escolha.	Dependendo	do	que	escolhemos,	teremos	resultados	diferentes.	Explique	que	Néfi	
viu	as	gerações	futuras	e	percebeu	que	se	elas	fossem	dignas,	seriam	abençoadas;	ou	se	
elas	escolhessem	a	iniquidade,	seriam	amaldiçoadas.	Peça	à	classe	que	pense	ao	longo	da	
lição	em	como	escolher	ser	obediente	ao	Senhor	trouxe-lhes	bênçãos.
Faça	o	seguinte	desenho	no	quadro:

Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	14:1–2	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	(1) a	
escolha	que	Néfi	indicou	que	os	gentios	fariam	e	(2) as	bênçãos	que	Néfi	viu	que	os	gentios	
receberiam	se	fizessem	aquela	escolha.	À	medida	que	os	alunos	disserem	o	que	acham,	
preencha as lacunas no quadro para que se pareça com o seguinte:

se  derem ouvidos  
ao Cordeiro de Deus e não  
endurecerem o coração,

então  eles (…)
serão contados com a casa de Israel
serão um povo abençoado para sempre
não serão escravizados

Talvez	seja	necessário	explicar	que	nas	escrituras	a	frase	“pedras	de	tropeço”	(1 Néfi	14:1)	
geralmente	se	refere	a	obstáculos	que	impedem	as	pessoas	de	seguir	ao	Senhor.	Ser	“con-
tados	com	a	casa	de	Israel”	(1 Néfi	14:2)	significa	ser	contado	entre	o	povo	do	convênio	do	
Senhor.
•	 Por	que	é	importante	estar	entre	o	povo	do	convênio	do	Senhor?	(Para	receber	as	bên-

çãos	do	convênio	abraâmico	[ver	D&C	132:30–31].)
•	 O	que	significa	“dar	ouvidos	ao	Cordeiro	de	Deus”?
•	 Das	recompensas	da	obediência	alistadas	no	quadro,	quais	são	as	que	têm	mais	signifi-

cado	para	você?	Por	quê?
•	 Quando	você	deu	ouvidos	ao	Senhor	e	viu	Suas	bênçãos	em	sua	vida?	(Lembre	aos	

alunos	de	que	não	precisam	compartilhar	experiências	muito	pessoais	ou	particulares.)

Introdução
1 Néfi 14 conclui o relato da visão de Néfi. Nessa parte 
da visão, o anjo falou a Néfi sobre as bênçãos pro-
metidas àqueles que se arrependerem e ouvirem ao 
Senhor, e sobre as maldições que virão aos iníquos que 

endurecerem o coração contra Deus. Néfi viu que o 
Senhor ajudaria e protegeria aqueles que vivessem dig-
namente e guardassem os convênios, e que Ele destrui-
ria a grande e abominável igreja do diabo.

Auxílios visuais
A maior parte dos alunos 
vai aprender melhor 
e vai se lembrar por 
mais tempo se você 
usar auxílios visuais 
para apresentar ideias. 
Diagramas simples, como 
o que é mostrado nesta 
ideia didática, podem 
ser desenhados com 
facilidade no quadro. 
Tais diagramas podem 
ajudar os alunos a con-
centrarem-se nas ideias 
principais das escrituras.

se  então 

LIÇÃO 15

1 Néfi 14
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Em	outra	parte	do	quadro,	faça	o	seguinte	diagrama:

Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	14:5–7	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	(1) bên-
çãos	recebidas	por	aqueles	que	se	arrependem	e	(2) consequências	negativas	para	os	que	
endurecem	o	coração.	Complete	o	diagrama,	como	fez	no	exercício	anterior.	(Se	as	pessoas	
se	arrependerem,	“será	bom	para	[elas]”	[1 Néfi	14:5]	e	receberão	“paz	e	a	vida	eterna”	
[1 Néfi	14:7].	Se	as	pessoas	endurecerem	o	coração,	“perecer[ão]”	[1 Néfi	14:5]	e	serão	
“[levadas]	ao	cativeiro”	e	“à	destruição”	[1 Néfi	14:7].)
À	medida	que	os	alunos	responderem,	talvez	seja	necessário	explicar	que	a	“obra	grande	e	
maravilhosa”	mencionada	em	1 Néfi	14:7	se	refere	à	Restauração	do	sacerdócio,	ao	evange-
lho	e	à	Igreja	do	Senhor	nos	últimos	dias.
•	 Como	A	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	Últimos	Dias	é	“grande	e	maravilhosa”	

para	você?	Como	ela	lhe	traz	paz?	Como	ela	lhe	traz	esperança	para	a	vida	eterna?
Pense em dar tempo aos alunos para que ponderem silenciosamente sobre qual caminho 
ilustrado	no	quadro	eles	estão	buscando.	Testifique	que	obedecer ao Senhor e arrepen-
der-se de nossos pecados proporciona grandes bênçãos.	Você	também	pode	testifi-
car	que	endurecer	o	coração	contra	o	Senhor	e	Sua	Igreja	leva	ao	cativeiro	espiritual	e	à	
destruição.

1 Néfi 14:8–17
Néfi vê a batalha entre a Igreja do Cordeiro de Deus e a grande e abominável igreja
Peça aos alunos que imaginem que acabaram de ser alistados para combater em uma 
guerra.
•	 O	que	você	faria	para	preparar-se	para	a	batalha?
Explique	que	o	anjo	ensinou	Néfi	sobre	uma	grande	batalha	que	aconteceria	nestes	últimos	
dias.
Peça	a	três	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	14:9–11.	Peça	ao	restante	da	
classe	que	identifique	os	dois	grupos	em	conflito.	(Você	pode	lembrar	aos	alunos	de	que	
a	grande	e	abominável	igreja	significa	qualquer	pessoa	ou	grupo	que	leva	as	pessoas	para	
longe	de	Deus	e	de	Suas	leis.)
•	 Quais	palavras	e	frases	são	usadas	para	descrever	a	“grande	e	abominável	igreja”?
•	 De	acordo	com	a	visão	de	Néfi,	onde	a	“grande	e	abominável	igreja”	será	encontrada	

nestes	últimos	dias?
Peça	a	mais	três	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	14:12–14.	Peça	à	classe	
que procure motivos pelos quais podemos ter esperança no futuro.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	14:12,	qual	igreja	terá	mais	poder?
•	 Por	que	a	Igreja	do	Cordeiro	terá	menos	pessoas	que	a	grande	e	abominável	igreja?
•	 De	acordo	com	1 Néfi	14:13,	por	que	propósito	a	grande	e	abominável	igreja	reunirá	

multidões?
Testifique	que	estamos	comprometidos	na	guerra	que	Néfi	descreve:	uma	batalha	contra	o	
mal	nos	últimos	dias.	Como	membros	da	Igreja	do	Cordeiro,	estamos	em	menor	número	e	
precisamos de ajuda para vencermos as forças do diabo.
•	 O	que	você	lê	em	1 Néfi	14:14	que	lhe	dá	esperança?
Enfatize	que	as	promessas	dadas	nessas	escrituras	aplicam-se	especificamente	àqueles	que	
fazem	e	guardam	convênios	com	o	Senhor.	Lembre	aos	alunos	de	que	eles	fizeram	um	
convênio	batismal	com	o	Senhor.	Chame	a	atenção	dos	alunos	para	a	frase	“armados	com	
retidão	e	com	o	poder	de	Deus”	em	1 Néfi	14:14.
•	 O	que	a	frase	“armados	com	retidão	e	com	o	poder	de	Deus”	significa	para	você?
•	 De	que	maneiras	estar	“armados	com	retidão	e	com	o	poder	de	Deus”	pode	ser	como	ter	

uma	armadura	e	armas	em	nossa	batalha	contra	o	mal?

Arrepender-se
se

endurecerem o coração
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•	 Quando	você	sentiu	estar	“armado	com	retidão	e	com	o	poder	de	Deus”?	Como	se	
sentiu?

Pergunte	aos	alunos	como	resumiriam	a	mensagem	contida	em	1 Néfi	14:1–14.	Certi-
fique-se de que eles entendam que se vivermos dignamente e guardarmos nossos 
convênios, o poder de Deus vai ajudar-nos a triunfar sobre o mal.
Peça	aos	alunos	que	avaliem	a	vida	e	pensem	no	que	podem	fazer	para	estarem	mais	bem	
armados	com	a	retidão.	Exorte-os	a	agir	de	acordo	com	quaisquer	influxos	que	receberem.	
Garanta-lhes	que	ao	permanecerem	fiéis,	eles	terão	a	oportunidade	de	entrar	nos	templos	
sagrados	e	fazer	mais	convênios	com	o	Senhor.	As	promessas	e	os	convênios	que	fizerem	lá	
trarão grande poder e proteção para a vida deles.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	14:3–4	em	voz	alta.	Peça	a	outro	aluno	que	leia	1 Néfi	
14:15–17	em	voz	alta.
•	 O	que	acontecerá	com	a	grande	e	abominável	igreja?
•	 Qual	será	o	resultado	final	da	batalha	entre	a	Igreja	do	Cordeiro	(o	reino	de	Deus)	e	as	

forças	do	inimigo?
•	 Como	saber	o	resultado	dessa	luta	pode	ajudá-lo?
Leia	para	a	classe	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:
“[Nós,	membros	da	Igreja,]	não	passamos	de	uma	pequena	fração,	em	comparação	com	
os bilhões	de	pessoas	que	há	na	Terra.	Mas	somos	quem	somos,	sabemos	o	que	sabemos,	
e devemos sair para pregar o evangelho.

“O	Livro	de	Mórmon	deixa	bem	claro	que	nunca	seremos	o	maior	grupo,	
mas	temos	o	poder	do	sacerdócio	[ver	1 Néfi	14:14]. (…)
Podemos	e,	no	devido	momento,	sem	dúvida,	iremos	influenciar	toda	a	
humanidade.	Todos	conhecerão	quem	somos	e	por	que	estamos	aqui.	Pode	
parecer	inatingível,	é	imensamente	difícil,	mas	o	fato	de	que	venceremos	
a	batalha	contra	Satanás	é	algo	não	apenas	possível,	mas	também	seguro	

(“O Poder	do	Sacerdócio”,	A Liahona,	maio	de	2010,	p.	6).
Garanta	aos	alunos	que	o reino de Deus triunfará nestes últimos dias.	Expresse	con-
fiança	de	que	eles	podem	confiar	em	Deus	e	que	Seu	poder	vai	superar	todo	o	mal.	Incenti-
ve-os	a	ser	uma	força	para	o	bem	ao	influenciar	os	outros.

1 Néfi 14:18–27
Néfi vê João, o Revelador
Anote estas perguntas no quadro:

Quais dos Doze Apóstolos do Salvador Néfi viu em sua visão?
Sobre o que esse apóstolo escreveu?
Por que foi ordenado a Néfi que não escrevesse o restante de sua visão?

Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	14:18–27.	Então	debata	breve-
mente as respostas para as perguntas do quadro.
Explique	que	esses	versículos	se	referem,	pelo	menos	em	parte,	aos	escritos	de	João	no	livro	
do	Apocalipse.	O	tema	principal	desse	livro	é	que	Deus	triunfará	sobre	as	forças	do	diabo.	
Como	João,	Néfi	também	viu	o	fim	do	mundo,	mas	foi-lhe	ordenado	que	não	registrasse	isso,	
porque	essa	responsabilidade	havia	sido	dada	a	João.	Se	o	tempo	permitir,	você	pode		encerrar	
a	lição	com	um	breve	debate	sobre	como	a	Bíblia	e	o	Livro	de	Mórmon	trabalham	juntos	para	
“[confirmar]	a	verdade”	um	do	outro	e	serem	“reunidos	num	só”	(1 Néfi	13:40–41).
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Lição de Estudo no Lar 
1 Néfi 7–14 (Unidade 3)

Material de Preparação 
para o Estudo no Lar 
Resumo das Lições do Estudo Diário no Lar 
O seguinte resumo de doutrinas e princípios que os alunos 
aprenderam	à	medida	que	estudaram	1 Néfi	7–14	(Unidade 3)	
não foi planejado para ser ensinado como parte de sua lição. 
A lição que você ensina concentra-se somente em algumas 
destas doutrinas e destes princípios. Siga os influxos do Espí-
rito Santo ao ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (1 Néfi 7)
Quando os alunos estudaram como os filhos de Leí retorna-
ram a Jerusalém para levar a família de Ismael com eles para 
a terra prometida, aprenderam que o Senhor ordena que nos 
casemos e criemos filhos para Ele e que Deus responde as 
orações de acordo com nossa fé.

Dia 2 (1 Néfi 8)
Os alunos estudaram a visão de Leí sobre a árvore da vida. 
Aprenderam que vir a Jesus Cristo e partilhar da Expiação 
traz felicidade e alegria. Quando leram sobre os diversos gru-
pos de pessoas no sonho e sobre seus sucessos e fracassos 
para ir à árvore e partilhar do fruto, eles também aprenderam 
os seguintes princípios: O orgulho, o mundanismo e ceder 
a tentações pode impedir que recebamos as bênçãos da 
Expiação. Segurar firme na palavra de Deus vai ajudar-nos a 
sobrepujar a tentação e as influências do mundo. Permanecer 
firmes na palavra de Deus nos ajuda a nos aproximarmos do 
Senhor e a receber as bênçãos da Expiação.

Dia 3 (1 Néfi 10–11)
Os alunos aprenderam o que aconteceu quando Néfi buscou 
“ver e ouvir e conhecer” (1 Néfi 10:17) por si mesmo as 
coisas que seu pai havia visto. Por meio do exemplo de Néfi, 
eles viram que Deus revela a verdade àqueles que O buscam 
diligentemente. Néfi recebeu uma visão que lhe ensinou 
sobre o amor de Deus por nós, expresso pelo dom de Seu 
Filho. Os alunos tiveram a oportunidade de escrever o que 
isso significa para eles.

Dia 4 (1 Néfi 12–14)
No restante de sua visão, Néfi viu como o Senhor preparou o 
caminho para a Restauração. Ele soube que verdades claras 
e preciosas seriam removidas da Bíblia, mas que o Livro de 
Mórmon e as escrituras modernas restaurariam as verdades 
claras e preciosas que nos ajudam a saber que Jesus Cristo 
é o Filho de Deus e como podemos nos achegar a Ele. Néfi 
também viu os últimos dias. Os alunos ponderaram sobre 
o princípio de que ao vivermos dignamente e guardarmos 
os convênios sagrados, o poder de Deus vai ajudar-nos a 
triunfar sobre o mal.

Introdução
O enfoque da lição dessa semana é a visão de Leí em 1 Néfi 8. 
Ao ensinar essa lição, enfatize a alegria que a Expiação de Jesus 
Cristo pode trazer para nossa vida e como podemos provar as 
bênçãos da Expiação vivendo pela palavra de Deus. Os alunos 
vão usar as escrituras, o manual do aluno e o diário de estudo 
das escrituras ao longo desta lição.

Sugestões Didáticas

1 Néfi 7
O Senhor ordena que os filhos de Leí retornem a Jerusalém para 
trazerem Ismael e sua família
Mostre uma gravura de um casal casado com filhos, talvez uma 
fotografia de sua própria família ou da família de um aluno para 
quem você pediu que trouxesse uma foto.

Pergunte aos alunos: Por que as famílias são importantes no 
plano de Deus para nossa salvação?

Peça aos alunos que revisem e resumam 1 Néfi 7:1–5. Pergunte-
lhes quais princípios aprenderam com esses versículos. (Os alunos 
podem compartilhar diversos princípios. O princípio enfatizado 
no manual do aluno foi de que o Senhor ordena que nos 
casemos e criemos filhos para Ele).

Na lição do dia 1, foi designado aos alunos que pedissem a um 
dos pais, a um líder da Igreja ou a um professor três sugestões 
sobre como os jovens de hoje podem se preparar para o casa-
mento e para criar filhos “para o Senhor”. Peça a alguns alunos 
que compartilhem o que aprenderam.

1 Néfi 8
Leí tem uma visão sobre a árvore da vida
Lembre aos alunos de que depois de Néfi e seus irmãos terem 
levado Ismael e sua família para o deserto, Leí teve um sonho. 
Enquanto os alunos leem 1 Néfi 8:10–13 em voz alta, peça a 
outro aluno que desenhe na lousa ou em um papel o que os 
versículos descrevem. Caso sinta que é mais adequado para sua 
classe, você pode mostrar a gravura O Sonho de Leí (62620; Livro 
de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 69) e pedir aos alunos que 
identifiquem as diversas imagens descritas nos versículos.

Pergunte aos alunos: O que na descrição de Leí torna o fruto 
atraente para você?

Lembre-os de que o fruto da árvore simboliza “a maior de todas 
as dádivas de Deus” (1 Néfi 15:36) — as bênçãos da Expiação 
de Jesus Cristo. Se você pediu a um aluno que desenhasse, pode 
escrever o que o fruto representa no desenho.

Pergunte aos alunos: O que aprendemos em 1 Néfi 8:10–13 
sobre receber as bênçãos da Expiação? (Apesar de os alunos 
usarem palavras diferentes para se expressarem, certifique-se de 
que os seguintes princípios estejam claros: Vir a Jesus Cristo e 
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partilhar da Expiação traz felicidade e alegria.	Você	pode	
escrever esse princípio no quadro.)

Na lição do dia 2, foi pedido aos alunos que respondessem 
à pergunta “Quando a Expiação do Salvador trouxe felici-
dade e alegria para sua vida?” Peça aos alunos que peguem 
o diário de estudo das escrituras e leiam o que responderam 
silenciosamente.

Para ajudar os alunos a compartilhar verdades e testemunhos 
significativos uns com os outros, incentive alguns deles a ler o 
que escreveram ou a falar a respeito. Conte sobre uma época 
em que a Expiação trouxe felicidade e alegria para sua vida.

Explique que a visão de Leí não somente ensina que a Expiação 
traz grande alegria, mas também mostra o que precisamos fazer 
para receber as bênçãos dela. Peça aos alunos que examinem 
1 Néfi 8:19–26 e desenhem os outros símbolos da visão de Leí, 
ou peça-lhes que identifiquem os outros símbolos da gravura 
O Sonho de Leí. Ao desenharem ou identificarem os símbolos, 
peça que eles expliquem o que significam. (Se precisarem de 
ajuda, incentive-os a usar o quadro que fizeram no manual do 
aluno.)

Peça aos alunos que leiam 1 Néfi 8:30 em voz alta. Depois, faça 
as seguintes perguntas:

•	 Qual	foi	o	papel	da	barra	de	ferro,	a	palavra	de	Deus,	na	visão	
de Leí?

•	 Ao	estudar	1 Néfi 8,	o	que	você	aprendeu	sobre	a	importância	
da palavra de Deus?

•	 Quais	frases	em	1 Néfi	8:30	indicam	o	que	precisamos	fazer	
para receber as bênçãos da Expiação?

•	 O	que	você	acha	que	significa	“[avançar],	continuamente	
agarrado[s] à barra de ferro”?

Escreva no quadro dois outros princípios do evangelho que eles 
estudaram no manual do aluno: Segurar firme na palavra de 
Deus vai ajudar-nos a sobrepujar a tentação e as influên-
cias do mundo. Permanecer firmes na palavra de Deus nos 
ajuda a nos aproximar do Senhor e a receber as bênçãos 
da Expiação.

Peça aos alunos que imaginem que são missionários e têm a 
oportunidade de testificar sobre a importância de estudar a pala-
vra de Deus e viver de acordo com seus princípios. Peça-lhes que 
compartilhem o que diriam, com base nas próprias experiências. 
Pense em compartilhar seus sentimentos sobre como o poder 
das escrituras e das palavras dos profetas o ajudam a achegar-se 
ao Salvador.

1 Néfi 10–14
Devido à sua fé e diligência, Néfi recebeu revelação pessoal 
sobre as coisas que seu pai ensinou e muitas outras coisas.
Peça a alguém que leia 1 Néfi 10:17, 19 em voz alta. Peça à 
classe que identifique as bênçãos que recebemos quando busca-
mos a orientação do Senhor diligentemente. Peça a um ou dois 
alunos que compartilhem o que acham que significa “buscar 
diligentemente”. (Durante a lição do dia 3, foi pedido a eles que 
escrevessem o que isso significa no manual do aluno.)

Resuma 1 Néfi 11–14 afirmando que Néfi recebeu revelação pes-
soal porque buscou ao Senhor diligentemente. Ele viu o ministé-
rio e a Expiação de Jesus Cristo (1 Néfi 11), a futura destruição 
de seu povo devido ao orgulho e à iniquidade (1 Néfi 12), 
os primeiros colonizadores gentios da terra da promissão e a 
restauração de verdades claras e preciosas (1 Néfi 13), e pessoas 
justas lutando contra as obras da grande e abominável igreja 
nestes últimos dias (1 Néfi 14).

Observação: Para preparar a seguinte atividade, você pode revi-
sar as lições correspondentes deste manual e o material contido 
no manual do aluno para o dia 4 desta unidade.

Peça aos alunos que selecionem um dos capítulos de 1 Néfi 
11–14	e	façam	o	seguinte.	(Você	pode	pedir	a	eles	que	o	façam	
no quadro ou em uma folha separada.)

•	 Escreva	um	resumo	do	capítulo	selecionado.
•	 Escreva	um	dos	princípios	do	evangelho	ensinados	no	capí-

tulo. (Eles podem usar um princípio destacado no manual ou 
identificar um princípio sozinhos.)

•	 Escreva	como	esse	princípio	se	aplica	a	nós	hoje	em	dia.

Após dar-lhes tempo suficiente para se prepararem, peça que 
eles compartilhem o que escreveram. Peça a um ou dois alunos 
que prestem testemunho sobre os princípios que aprenderam ao 
estudarem 1 Néfi 7–14 esta semana.

Antes de liberar a classe, lembre-se de recolher os diários de 
estudo das escrituras e acompanhar quaisquer tarefas que tenha 
pedido.

Próxima Unidade (1 Néfi 15–19)
Na próxima unidade, os alunos estudarão mais sobre as pro-
vações de Leí e de seu povo ao continuarem a jornada pelo 
deserto e navegar para a terra prometida. Imagine a surpresa 
que tiveram quando acordaram em uma manhã e descobri-
ram uma “esfera esmeradamente trabalhada” — a Liahona. 
Como a Liahona funcionava e como ela os guiava? Por que Néfi 
repreendeu seus irmãos no barco? Como Néfi descreveu a terra 
da promissão?
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Sugestões Didáticas
1 Néfi 15:1–11
Os irmãos de Néfi reclamam por não conseguirem entender a visão de Leí
Peça	aos	alunos	que	alistem	algumas	atividades	que	exigem	esforço	de	nossa	parte	antes	
de	desfrutarmos	dos	resultados.	Você	pode	alistar	as	respostas	no	quadro.	(As	respostas	
podem	incluir	trabalho	escolar,	jardinagem,	tocar	um	instrumento	musical,	praticar	espor-
tes	e	exercícios	físicos.	Peça	aos	alunos	que	pensem	em	exemplos	que	já	vivenciaram.)
•	 Em	relação	às	atividades	em	que	pensaram,	qual	relação	vocês	veem	entre	o	esforço	que	

fazem	e	o	resultado	obtido?
Depois	de	os	alunos	terem	respondido,	incentive-os	a	procurar	um	padrão	semelhante	
nesta	lição,	ao	estudarem	1 Néfi	15.
Diga	aos	alunos	que	1 Néfi	15	começa	com	Néfi	retornando	à	tenda	de	seu	pai	após	ter	
recebido	uma	visão	semelhante	à	de	Leí.	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	15:1–2,	7	em	voz	
alta. Peça à classe que procure o que Néfi encontrou quando retornou à tenda de seu pai.
•	 O	que	Néfi	descobriu	quando	retornou	à	tenda	de	seu	pai?
•	 Sobre	o	que	os	irmãos	de	Néfi	estavam	discutindo?	Por	quê?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	15:3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	o	motivo	pelo	
qual	os	irmãos	de	Néfi	estavam	com	dificuldades	para	entender	as	coisas	que	Leí	lhes	ensinou.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	15:3,	por	que	os	irmãos	de	Néfi	estavam	com	dificuldades	para	

entender	o	que	Néfi	lhes	ensinou?
•	 O	que	Néfi	fez	para	aprender	verdades	espirituais?	(Para	ajudar	os	alunos	a	responderem	

a	essa	pergunta,	você	pode	pedir	que	leiam	1 Néfi	10:17.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	15:8	em	voz	alta.
•	 Considerando-se	que	Néfi	havia	acabado	de	receber	visões	celestiais	em	resposta	às	suas	

perguntas	(ver	1 Néfi	11–14),	por	que	foi	natural	para	ele	perguntar	aos	irmãos	se	eles	
haviam	perguntado	ao	Senhor?

Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	15:9	em	voz	alta.	Depois	peça	a	outro	aluno	que	escreva	a	
resposta dos irmãos de Néfi no quadro:

Não perguntamos, pois o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas.
No	quadro,	grife	as	palavras	“não	perguntamos”.
•	 O	que	os	irmãos	de	Néfi	não	fizeram?
Insira	na	frase	a	resposta	(oramos)	no	quadro,	para	que	a	frase	fique:

Não perguntamos ou oramos, pois o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas.
(Em	outras	palavras,	“Não	perguntamos,	porque	o	Senhor	não	fala	conosco”.)
•	 Qual	era	o	problema	com	o	modo	de	pensar	de	Lamã	e	Lemuel?
Certifique-se	de	que	os	alunos	reconheçam	a	falha	na	maneira	de	pensar	dos	irmãos	de	
Néfi.	Peça	a	eles	que	reorganizem	a	frase	do	quadro	para	que	ela	descreva	claramente	por	
que	os	irmãos	de	Néfi	não	haviam	recebido	ajuda	do	Senhor	para	entender	os	ensinamen-
tos	de	Leí.	As	respostas	possíveis	podem	incluir	“O	Senhor	não	nos	deu	a	conhecer	essas	

Introdução
Após Néfi ter recebido uma visão similar à de seu pai, 
ele retornou à tenda de Leí. Lá ele encontrou seus 
irmãos discutindo sobre os ensinamentos de Leí. Néfi 
puniu seus irmãos pela dureza de coração deles e lem-
brou-lhes sobre como receber revelação por si mesmos. 

Então explicou alguns dos ensinamentos de Leí sobre 
os ramos naturais da oliveira e o significado da visão de 
Leí da árvore da vida. 1 Néfi 15 contrasta o empenho 
diligente de Néfi para buscar a verdade com o esforço 
casual de seus irmãos (ver 1 Néfi 15:9–11).

Perguntas de 
Pesquisa
As perguntas de pesquisa 
eficazes convidam os 
alunos a pesquisa-
rem detalhes sobre o 
contexto e aumentam 
o conhecimento básico 
deles a respeito do 
bloco de escritura. Essas 
perguntas normalmente 
incluem palavras como 
quem, qual, o que, 
quando, como, onde e 
por que. Pelo fato de as 
perguntas de pesquisa 
exigir que os alunos 
procurem informações 
nas escrituras, é útil fazer 
essas perguntas antes 
de pedir para os alunos 
lerem os versículos nos 
quais as respostas se 
encontram. Isso concen-
tra a atenção dos alunos 
em descobrir as respostas 
na passagem de escritura 
enquanto leem.
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coisas,	pois	não	perguntamos	a	Ele”	e	“Por	não	termos	perguntado	ao	Senhor,	Ele	não	nos	
deu	a	conhecer	essas	coisas”.
Peça	a	um	aluno	que	leia	3 Néfi	15:10–11	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	verdades	
ensinadas	por	Néfi	a	seus	irmãos	para	ajudá-los	a	aprender	como	obter	respostas	de	Deus.
•	 Qual	conselho	Néfi	deu	a	seus	irmãos	para	ajudá-los	a	entender	as	palavras	do	pai	deles	

e	receber	respostas	de	Deus?	(Néfi	aconselhou	seus	irmãos	a	não	endurecer	o	cora-
ção,	pedir	com	fé,	acreditar	que	receberiam	uma	resposta	e	ser	diligentes	ao	guardar	os	
mandamentos.)	Ajude	os	alunos	a	ver	que	Néfi	sabia	o	valor	desses	princípios	porque	ele	
mesmo	os	havia	seguido	e	recebeu	revelações	como	consequência.)

Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	princípios	nesses	versículos,	escreva	o	seguinte	no	quadro:
Se … , então …

•	 Com	base	no	que	lemos	em	1 Néfi	15:10–11,	como	podemos	completar	essa	declaração?
Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	devem	demonstrar	compreender	que	se 
perguntarmos ao Senhor com fé e obedecermos a Seus mandamentos, então estare-
mos preparados para receber revelações e orientação Dele.	(Você	pode	escrever	esse	
princípio	no	quadro.)
Prepare as seguintes perguntas antes da aula, pode escrevê-las no quadro ou em uma 
folha separada:
	1.	Como	você	explicaria	esse	princípio	para	ajudar	alguém	a	entender	como	ser	ensinado	

pelo	Senhor	e	entender	verdades	espirituais?
	2.	Como	seu	esforço	pessoal	aumentou	sua	capacidade	de	receber	orientação	do	Senhor	

e	de	entender	o	evangelho?
Coloque	os	alunos	em	duplas.	Em	cada	dupla,	peça	a	um	aluno	que	pondere	sobre	a	
primeira pergunta e a outro que pondere sobre a segunda. Peça-lhes que compartilhem as 
respostas	entre	si.	Depois	de	os	alunos	terem	tido	tempo	suficiente	para	debater	sobre	as	
respostas,	peça	a	alguns	deles	que	compartilhem	os	pensamentos	com	a	classe.	Saliente	
que nosso empenho e desejo de buscar a orientação do Espírito pode ter um impacto sig-
nificativo	em	nosso	testemunho	e	na	proximidade	que	temos	com	o	Senhor.

1 Néfi 15:12–20
Néfi explica a dispersão e a coligação de Israel
Resuma	brevemente	1 Néfi	15:12–20.	Explique	que	para	ajudar	a	resolver	as	discussões	de	
seus	irmãos,	Néfi	lhes	ensinou	o	significado	da	profecia	de	Leí	sobre	“os	ramos	naturais	
da	oliveira”	e	os	gentios	(ver	1 Néfi	10:12–14;	15:7).	Ele	explicou	que	a	oliveira	representa	a	
casa	de	Israel.	Pelo	fato	de	a	família	de	Leí	ter	deixado	Jerusalém	e	ter	sido	separada	do	res-
tante	da	casa	de	Israel,	foi	como	um	ramo	tirado	da	oliveira	(ver	1 Néfi	15:12).	Ele	explicou	
também	que	nos	últimos	dias,	muitos	anos	após	os	descendentes	de	Leí	terem	“[caído]	na	
incredulidade”	(1 Néfi	15:13),	a	plenitude	do	evangelho	seria	dada	aos	gentios.	Os	gentios	
então	levariam	o	evangelho	para	a	posteridade	de	Leí,	restaurando-lhes	o	conhecimento	
sobre	o	Redentor	e	as	bênçãos	dos	convênios	de	seus	pais.	Isso	seria	como	reunir	e	enxertar	
o	ramo	deles	novamente	na	oliveira	(ver	1 Néfi	15:13–17).	Essa	restauração	aconteceria	não	
somente	para	os	descendentes	de	Néfi,	mas	para	toda	a	casa	de	Israel	(ver	1 Néfi	15:18–20;	
ver	também	1 Néfi	10:12–14).
Testifique	que	o	Senhor	cumpre	Suas	promessas	e	lembra-Se	de	Seus	convênios	com	Seus	
filhos.	Ele	deseja	que	todos	nós	recebamos	as	bênçãos	do	evangelho.

1 Néfi 15:21–36
Néfi responde as perguntas de seus irmãos sobre a visão de Leí
Explique	que	no	restante	de	1 Néfi	15,	lemos	as	respostas	de	Néfi	às	perguntas	de	seus	
irmãos	sobre	a	visão	de	Leí.	Néfi	usou	o	que	aprendeu	em	sua	própria	visão	para	ensiná-los.
Mostre	as	seguintes	declarações	feitas	pelo	Presidente	Ezra	Taft	Benson	no	quadro	ou	em	
folhas separadas. Peça aos alunos que adivinhem a palavra ou frase que deve ser inserida 
em cada sentença.
	1.	“Na	    		encontramos	poder	para	resistir	à	tentação.”
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	2.	“A	     	tem	o	poder	de	fortalecer	os	Santos	e		armá-
los	com	o	Espírito.”

	3.		“Sua	      é um dos dons mais valiosos que 
Ele	nos	deu.”

Quando	alguns	alunos	tiverem	compartilhado	as	respostas,	peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	
15:23–24	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	procurem	nessa	passagem	frases	que	os	ajuda-
rão	a	completar	a	declaração	do	Presidente	Benson	corretamente.	Após	os	versículos	terem	
sido	lidos,	peça	aos	alunos	que	adivinhem	a	palavra	ou	as	palavras	que	completam	as	
afirmações.	Examine	as	respostas	corretas	com	a	classe.	(Respostas:	1	—	palavra	de	Deus;	
2	—	palavra	de	Deus;	3	—	palavra.	[Ver	“The	Power	of	the	Word”	[“O	Poder	da	Palavra”],	
Ensign,	maio	de	1986,	p.	80.])
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	15:24–25	em	silêncio.	Peça	à	metade	dos	alunos	que	iden-
tifique	identificar	nesses	versículos	algumas	das	bênçãos	que	recebemos	ao	seguir	a	palavra	
de	Deus.	Peça	à	outra	metade	da	classe	que	identifique	palavras	ou	frases	que	sugiram	
como	devemos	seguir	a	palavra	de	Deus	a	fim	de	recebermos	essas	bênçãos.	Peça	a	cada	
grupo que diga o que encontrou.
•	 De	que	precisamos	para	“dar	ouvidos”	e	“nos	apegarmos”	à	palavra	de	Deus?	(As	res-

postas	podem	incluir	estudo	diário	das	escrituras,	dar	ouvidos	aos	conselhos	de	líderes	
da	Igreja	inspirados,	e	buscar	e	seguir	revelações	pessoais	por	meio	da	oração.)

Peça	aos	alunos	que	digam	com	as	próprias	palavras	um	princípio	que	resume	o	que	esses	
versículos	ensinam	sobre	o	estudo	das	escrituras	e	as	bênçãos	que	ele	traz	para	nossa	
vida.	Uma	resposta	possível	é	que	estudar e seguir a palavra de Deus diariamente nos 
fortalece contra as tentações de Satanás. A fim de dar aos alunos uma oportunidade de 
testificar	sobre	esse	princípio,	pergunte:
•	 Quando	o	estudo	pessoal	diário	das	escrituras	já	ajudou	você	contra	a	tentação?	(Lembre	

aos	alunos	de	que	não	precisam	compartilhar	experiências	muito	pessoais	ou	particulares.)
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	M. Russell	Ballard,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Essas	verdades	são	tão	essenciais	que,	tanto	a	Leí	como	a	Néfi,	o	Pai	Celestial	concedeu	
visões	vívidas	que	representavam	a	palavra	de	Deus	como	uma	barra	de	ferro.	Tanto	o	pai	
como	o	filho	aprenderam	que	se	agarrar	a	esse	guia	forte,	invariável	e	totalmente	confiável	
é a única	maneira	de	permanecer	no	caminho	estreito	e	apertado	que	conduz	ao	Salvador”	
(“As	Santas	Escrituras:	O	Poder	de	Deus	para	Nossa	Salvação”,	A Liahona,	novembro	de	
2006,	p.	24).
Lembre	aos	alunos	de	que	na	visão	de	Leí	aqueles	que	seguraram	firmemente	na	barra	de	
ferro	foral	conduzidos	em	segurança	pela	névoa	de	escuridão,	que	representa	as	tentações	
do	diabo	(ver	1 Néfi	12:17).
Resuma	brevemente	1 Néfi	15:26–29.	Diga	aos	alunos	que	os	irmãos	de	Néfi	pediram-lhe	que	
explicasse	o	significado	do	rio	que	o	pai	deles	havia	visto	em	visão.	Ele	explicou	que	represen-
tava	um	horrível	inferno	preparado	para	os	iníquos,	separando-os	de	Deus	e	Seu	povo.
•	 Em	que	Néfi	reparou	a	respeito	do	rio	de	água	que	seu	pai	não	percebeu?	(Que	a	água	

estava	imunda.)
Explique	que	em	1 Néfi	15:33–36,	Néfi	ensina	sobre	a	justiça	de	Deus	e	por	que	os	iníquos	
serão	separados	dos	justos.	Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	
1 Néfi	15:33–36.
•	 Por	que	os	iníquos	serão	separados	dos	justos?
•	 Como	saber	que	nenhuma	pessoa	impura	pode	entrar	no	reino	de	Deus	ajudou	Lamã	e	

Lemuel?
Incentive	os	alunos	a	pensarem	sobre	os	princípios	que	aprenderam	em	1 Néfi	15	ponde-
rando	em	silêncio	sobre	as	seguintes	questões:
•	 De	que	maneiras	as	visões	de	Leí	e	Néfi	mostram	o	interesse	de	Deus	em	Lamã	e	

Lemuel?	De	que	maneiras	elas	mostram	o	interesse	de	Deus	por	você?
•	 O	que	você	pode	fazer	para	aplicar	os	princípios	que	aprendeu	ao	estudar	esse	capítulo?	

(Você	pode	convidar	os	alunos	a	escreverem	as	respostas	para	essa	pergunta	no	diário	de	
estudo	das	escrituras	ou	no	caderno.)

Pense	em	encerrar	a	lição	lendo	1 Néfi	15:25	para	a	classe.	Compartilhe	seu	testemunho	
sobre	as	bênçãos	que	recebemos	quando	damos	ouvidos	à	palavra	de	Deus	e	guardamos	
Seus	mandamentos.	Afirme	o	grande	amor	que	Deus	tem	por	eles	e	que	Ele	os	abençoará	
em seus esforços justos.
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1 Néfi 16:1–6
Néfi reage ao murmúrio de seus irmãos
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	uma	situação	em	que	foram	repreendidos	por	fazerem	
algo	errado	e	como	reagiram.	Então	peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	16:1	em	voz	alta.	
Antes	de	o	aluno	começar	a	ler,	peça	à	classe	que	preste	atenção	na	reação	de	Lamã	e	
Lemuel	aos	ensinamentos	de	Néfi.	Lembre	aos	alunos	de	que	Néfi	ensinou	que	os	iníquos	
seriam	separados	dos	justos	e	lançados	fora	da	presença	de	Deus	(ver	1 Néfi	15:33–36).
Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	16:2.	Você	pode	sugerir	que	eles	
marquem a frase que Néfi usou para descrever como algumas pessoas reagem ao ouvir a 
verdade quando não a estão vivendo.
•	 O	que	você	acha	que	significa	“os	culpados	consideram	a	verdade	dura”?	O	que	você	

acha	que	a	frase	“penetra-lhes	até	o	âmago”	significa?
•	 Quais	são	algumas	reações	que	podemos	ter	se	uma	verdade	é	difícil	de	suportar?
Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	16:3–4.	Você	pode	sugerir	que	eles	
marquem as palavras se e não	no	versículo	3.	Incentive-os	a	procurar	o	conselho	que	Néfi	
deu	a	seus	irmãos	em	relação	a	como	deveriam	reagir	às	“verdades	duras”	que	ele	disse.	
Peça	a	um	aluno	que	explique	em	suas	próprias	palavras	o	que	Néfi	ensinou	a	seus	irmãos.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	16:5,	como	os	irmãos	de	Néfi	reagiram	a	suas	instruções?
•	 O	que	1 Néfi	16:2	sugere	a	respeito	de	como	devemos	reagir	quando	a	verdade	“penetra-

[nos]	até	o	âmago”?

1 Néfi 16:7–33
O Senhor orienta a família de Leí por meio da Liahona
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	16:9–10	em	voz	alta.	Mostre	a	gravura	A	Liahona	(62041;	
Livro de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº	68).	Saliente	a	representação	da	Liahona	feita	
pelo artista.
•	 De	que	maneiras	você	acha	que	tal	presente	seria	útil	para	Leí	e	sua	família	nas	circuns-

tâncias	deles?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	16:16–19.
•	 Como	a	Liahona	beneficiou	a	família	de	Leí?
•	 Após	a	família	de	Leí	ter	recebido	a	Liahona,	a	jornada	deles	foi	fácil	ou	difícil?	O	que	

Néfi	relata	em	1 Néfi	16:17–19	para	justificar	sua	resposta?
•	 Por	que	você	acha	que	pessoas	justas,	como	Leí	e	Néfi,	às	vezes	têm	que	enfrentar	

provações?	(Você	pode	explicar	que	muitas	provações	que	enfrentamos	não	são	neces-
sariamente	consequências	de	escolhas	erradas.	Em	vez	disso,	são	oportunidades	de	
aprendizado	e	crescimento	como	parte	de	nossa	jornada	mortal.)

Introdução
Depois de terem o coração tocado pelas palavras de 
Néfi, Lamã e Lemuel humilharam-se perante o Senhor. 
A família continuou a jornada pelo deserto e o Senhor 
os abençoou com a Liahona, por meio da qual Ele os 
guiava durante a viagem. Ao viajarem passaram por 
tribulações, incluindo a perda do arco de Néfi, que era 

a melhor maneira para obter alimento. A maior parte 
da família, inclusive Leí, começou a murmurar contra 
o Senhor. Néfi castigou seus irmãos por reclamarem, 
fez um novo arco e buscou o conselho de seu pai sobre 
onde caçar.
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Peça	à	metade	da	classe	que	leia	1 Néfi	16:20–22	silenciosamente,	para	procurar	como	
parte	da	família	de	Leí	reagiu	à	provação	da	quebra	do	arco	de	Néfi.	Peça	a	outra	metade	
da	classe	que	leia	1 Néfi	16:23–25,	30–32,	a	fim	de	procurar	como	Néfi	reagiu	a	essa	pro-
vação	e	como	a	reação	dele	influenciou	sua	família.	Depois	que	cada	grupo	disser	o	que	
encontrou,	pergunte:
•	 O	que	conseguimos	aprender	ao	comparar	essas	duas	reações	à	mesma	provação?
•	 Por	que	é	significativo	o	fato	de	Néfi	ter	procurado	seu	pai	para	obter	orientação,	apesar	

de	Néfi	ter	murmurado?	Quais	princípios	conseguimos	aprender	com	essa	situação	para	
aplicar	em	nossa	vida?	(Você	pode	explicar	que	ao	procurar	Leí	para	obter	orientação,	
Néfi	mostrou	respeito	por	ele	e	o	ajudou	a	lembrar-se	de	se	voltar	ao	Senhor.	Buscar	
o	conselho	dos	pais	e	dos	líderes	do	sacerdócio,	apesar	das	imperfeições	deles,	é	uma	
maneira	de	honrá-los	e	de	exercer	fé	no	Senhor.)

•	 Quais	princípios	adicionais	podemos	aprender	com	a	reação	de	Néfi	à	adversidade	
sofrida	por	sua	família?	(À	medida	que	os	alunos	compartilharem	suas	ideias,	certifi-
que-se	de	enfatizar	que	se fizermos tudo o que pudermos e também buscarmos a 
orientação do Senhor, Ele nos ajudará com nossas dificuldades.)

Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	16:26–29	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	detalhes	
sobre	como	o	Senhor	usou	a	Liahona	para	guiar	a	família	de	Leí.	Para	ajudar	os	alunos	a	
entender e aplicar o que esses versículos ensinam a respeito de receber a orientação do 
Senhor,	faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Qual	é	a	diferença	entre	seguir	a	orientação	do	Senhor	casualmente	e	segui-la	com	fé	e	

diligência?
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	16:29,	Alma	37:6–7	e	Alma	37:38–41	silenciosamente,	
procurando	um	princípio	que	é	ensinado	em	todas	as	três	páginas.
•	 Qual	princípio	é	ensinado	nessas	três	passagens?	(Certifique-se	de	que	os	alunos	enten-

dam que por meio de pequenas coisas o Senhor pode realizar grandes obras.	Você	
pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)

•	 De	acordo	com	esses	versículos,	quais	“pequenas	coisas”	o	Senhor	forneceu	para	nos	
orientar?

Escreva	as	seguintes	perguntas	no	quadro,	deixando	claro	que	em	cada	pergunta	está	fal-
tando	uma	ou	mais	palavras.	(Você	pode	preparar	essa	atividade	antes	da	aula.)

 1. Quais são duas ou três maneiras pelas quais … é como a Liahona?
 2. Quais são algumas das coisas que podem nos fazer não ouvir mensagens importantes de … ?
 3.  Quando você foi abençoado ao seguir a orientação de … ?

Divida	a	classe	em	três	grupos,	com	um	líder	em	cada	grupo.	Dê	a	cada	líder	uma	cópia	
de	uma	das	seguintes	tarefas,	para	que	o	grupo	estude	sobre	um	“pequeno	recurso”	que	o	
Senhor	usa	para	nos	guiar.	(Se	sua	classe	for	grande,	você	pode	dividir	os	alunos	em	mais	
de	três	grupos	para	reduzir	o	tamanho	dos	grupos.	Se	o	fizer,	vai	precisar	dar	a	mesma	
tarefa	para	um	ou	mais	grupos.)

Grupo 1: Bênção Patriarcal
Leia	para	o	grupo	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Thomas S.	Monson:
“O	mesmo	Senhor	que	deu	a	Liahona	para	Leí	dá	a	você	e	a	mim	hoje	um	dom	raro	e	
valioso	para	orientar	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	o	
nosso	lar	celestial.	O	dom	ao	qual	me	refiro	é	conhecido	como	bênção	patriarcal. (…)
Sua	bênção	não	é	para	ser	dobrada	cuidadosamente	e	guardada.	Não	deve	ser	emoldu-
rada	ou	publicada.	Em	vez	disso,	deve	ser	lida.	Deve	ser	amada.	Deve	ser	seguida.	Sua	
bênção	patriarcal	lhe	fará	companhia	em	suas	horas	mais	sombrias.	Vai	guiá-lo	em	meio	
aos	perigos	da	vida.	(…)	Sua	bênção	patriarcal	é	sua	Liahona	pessoal,	que	vai	lhe	mostrar	
o	caminho	e	guiá-lo	por	ele”	(“Vossa	Bênção	Patriarcal:	Uma	Liahona	de	Luz”,	A Liahona,	
janeiro	de	1987,	p.	66).
Adapte	as	perguntas	do	quadro	para	que	sejam	sobre	a	bênção	patriarcal.	Em	grupo,	
debata	sobre	essas	perguntas.	Designe	uma	pessoa	de	seu	grupo	para	dizer	ao	restante	
da classe o que seu grupo aprendeu. Peça também a alguém de seu grupo que conte sua 
experiência	com	a	questão	nº	3.
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Grupo 2: As Escrituras e as Palavras dos Profetas Modernos
Leia	para	o	grupo	a	seguinte	declaração	do	Élder	W. Rolfe	Kerr,	dos	Setenta:
“As	palavras	de	Cristo	podem	ser	uma	Liahona	pessoal	para	cada	um	de	nós,	mostrando-
nos	o	caminho.	Não	sejamos	negligentes	por	ser	fácil	o	caminho.	Coloquemos	com	fé	as	
palavras	de	Cristo	em	nossa	mente	e	em	nosso	coração,	como	se	encontram	registradas	nas	
sagradas	escrituras	e	ao	serem	proferidas	pelos	profetas	vivos	videntes	e	reveladores.	Com	
fé	e	diligência,	vamos	banquetear-nos	com	as	palavras	de	Cristo,	porque	as	palavras	de	
Cristo	são	nossa	Liahona	espiritual,	dizendo-nos	todas	as	coisas	que	devemos	fazer”	(“As	
Palavras	de	Cristo	—	Nossa	Liahona	Espiritual”,	A Liahona,	maio	de	2004,	p.	36).
Adapte	as	questões	do	quadro	para	que	sejam	sobre	as	escrituras	e	as	palavras	dos	profetas	
modernos.	Em	grupo,	debata	sobre	essas	perguntas.	Designe	uma	pessoa	de	seu	grupo	
para	dizer	ao	restante	da	classe	o	que	seu	grupo	aprendeu.	Peça	também	a	alguém	de	seu	
grupo	que	conte	sua	experiência	com	a	questão	nº	3.

Grupo 3: O Espírito Santo
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Ao	nos	aplicarmos	para	alinhar	nossas	atitudes	e	ações	à	retidão,	o	Espírito	Santo	Se	torna	
para	nós,	hoje,	o	que	a	Liahona	foi	para	Leí	e	sua	família	naquela	época.	Os	mesmos	fato-
res	que	faziam	a	Liahona	funcionar	para	Leí	também	convidarão	o	Espírito	Santo	à	nossa	
vida.	E	os	mesmos	fatores	que	faziam	com	que	a	Liahona	não	funcionasse	antigamente	
nos	afastarão	do	Espírito	Santo	hoje”	(“Para	Que	Possamos	Ter	Sempre	Conosco	o	Seu	
Espírito”,	A Liahona,	maio	de	2006,	p.	28).
Adapte	as	questões	do	quadro	para	que	sejam	sobre	o	Espírito	Santo.	Em	grupo,	debata	
sobre	essas	perguntas.	Designe	uma	pessoa	de	seu	grupo	para	dizer	ao	restante	da	classe	
o	que	seu	grupo	aprendeu.	Peça	também	a	alguém	de	seu	grupo	que	conte	sua	experiência	
com	a	questão	nº	3.
Observação para o professor:	Depois	de	seis	a	oito	minutos,	peça	a	cada	grupo	que	ensine	
à	classe	o	que	aprendeu	com	o	debate.	Você	também	pode	pedir	aos	alunos	para	escrever	
no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	sobre	uma	situação	em	que	o	Senhor	os	
guiou	por	meio	de	pequenas	coisas.	Pense	em	contar	sobre	alguma	vez	que	recebeu	orien-
tação	do	Senhor	por	meio	de	pequenas	coisas.

Comentários e Informações Históricas
1 Néfi 16:10. Uma Liahona pessoal
Presidente Spencer W. Kimball comparou nossa cons-
ciência à Liahona:

“Vocês devem perceber que possuem algo como uma 
bússola, como a Liahona, em seu próprio sistema. Toda 
criança a recebe. Quando elas têm oito anos de idade, 
sabem distinguir o bem do mal, se seus pais as ensi-
naram bem. Se ignorarem a Liahona que possuem em 

sua própria composição, podem acabar por não tê-la 
sussurrando-lhes. Mas se nos lembrarmos de que todos 
nós possuímos aquilo que nos guiará corretamente, 
nosso navio não irá para a direção errada, não haverá 
sofrimento, arcos não se quebrarão e famílias não irão 
chorar por alimento se ouvirmos os ditames de nossa 
própria Liahona, a qual chamamos de consciência” 
(“Nossa Própria Liahona”, A Liahona, fevereiro de 1977, 
p. 70).
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Sugestões Didáticas

1 Néfi 17:1–51
A jornada da família de Leí para Abundância, onde foi ordenado a Néfi que cons-
truísse um navio.
Faça	o	seguinte	diagrama	no	quadro.

Peça	aos	alunos	que	pensem	a	vida	atual	deles	como	fácil	ou	difícil	e	por	quê.	(Você	pode	
incentivá-los	a	debater	a	resposta	com	um	colega	ou	convidar	alguns	alunos	a	dizerem	
seus	pensamentos	para	a	classe	toda.	Lembre-os	de	que	não	precisam	compartilhar	expe-
riências	muito	pessoais	ou	particulares.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	17:1,	4,	6	em	voz	alta.	Enquanto	ele	lê,	peça	à	classe	que	
procure palavras que indicam se o período que Néfi e sua família passaram no deserto foi 
fácil	ou	difícil.
•	 Néfi	classificou	o	período	que	passaram	no	deserto	como	fácil	ou	difícil?	Quais	palavras	

indicam	que	foi	difícil?
Explique	que	Néfi	e	sua	família	também	foram	ricamente	abençoados	durante	esse	tempo.	
Peça	aos	alunos	que	identifiquem	em	1 Néfi	17:2,	5,	12–13	algumas	das	maneiras	pelas	
quais Néfi e sua família foram abençoados durante a jornada. Peça a alguns alunos que 
expliquem	o	que	encontraram.
Diga	aos	alunos	que	Néfi	ensinou	um	princípio	que	explica	por	que	sua	família	seria	
abençoada	durante	esse	período	difícil.	Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	17:3	silenciosa-
mente e identifiquem o princípio que começa com a palavra se.	Explique	brevemente	que	
nas	escrituras,	às	vezes	há	princípios	declarados	no	formato	“se…,	então…”.	A	palavra	se 
introduz	uma	ação	e	então	apresenta	a	consequência	(positiva	ou	negativa)	que	teremos	
como resultado daquela ação.
Apesar	de	1 Néfi	17:3	não	conter	a	palavra	então	essa	passagem	descreve	uma	ação,	com	
algumas	bênçãos	que	resultarão	dela.	Peça	aos	alunos	que	declarem	o	princípio	que	identi-
ficaram	com	uma	frase	“se…	então…”.	Eles	devem	dizer	algo	parecido	com	isto:	Se guar-
darmos os mandamentos, o Senhor então nos fortalecerá e proverá meios pelos quais 
cumpramos o que Ele ordenou.	(Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)	Peça	aos	
alunos	que	procurem	evidências	desse	princípio	ao	estudarem	a	experiência	de	Néfi	e	ao	
refletirem	sobre	a	própria	vida.
Distribua folhas contendo as seguintes perguntas (ou escreva as perguntas no quadro 
antes da aula começar):
	1.	O	que	o	Senhor	ordenou	que	Néfi	fizesse?	(1 Néfi	17:7–8)	Como	Néfi	reagiu?	(1 Néfi	

17:9–11,	15–16)	Como	Néfi	e	seus	irmãos	reagiram?	(1 Néfi	17:17–21)
	2.	Como	o	Senhor	ajudou	Moisés	a	cumprir	a	tarefa	que	Ele	odenara?	(1 Néfi	17:23–29)

Introdução
Após viajar pelo deserto por oito anos, a família de 
Leí chegou a uma área litorânea a qual chamou de 
Abundância. Após se assentarem em Abundância, o 
Senhor ordenou que Néfi construísse um navio. Quando 
seus irmãos souberam o que ele estava tentando fazer, 
zombaram dele, reclamaram e recusaram-se a ajudar. 

Néfi ensinou a seus irmãos que apesar de o Senhor ter 
tentado falar-lhes por meio da voz mansa e suave do 
Espírito, a iniquidade deles impediu que ouvissem Suas 
palavras. Ele repreendeu-os devido à iniquidade e exor-
tou-os ao arrependimento.

fácil Difícil

Ajudar os alunos 
a aprender como 
identificar doutrinas 
e princípios
Ao ajudar os alunos a 
aprender como identifi-
car doutrinas e princí-
pios nas escrituras, eles 
conseguirão estudá-las 
sozinhos com mais eficá-
cia. Ensine aos alunos a 
procurarem frases como 
“e assim vemos”, “por-
tanto”, “e eis que” ou 
“se … , então … ”, que 
geralmente apresentam 
princípios ou declarações 
doutrinárias.

LIÇÃO 18
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	3.		Quais	as	semelhanças	entre	os	irmãos	de	Néfi	e	os	filhos	de	Israel?	(1 Néfi	17:30,	42)
	4.	O	que	o	Senhor	ordenou	que	pode	ser	difícil	para	mim?
	5.	Como	posso	reagir	como	Néfi	e	Moisés?	Como	posso	evitar	de	cometer	os	mesmos	

erros	que	os	irmãos	de	Néfi	e	os	filhos	de	Israel?
Apresente	as	questões	acima	explicando	que	elas	ajudarão	os	alunos	a	ver	como	Néfi	con-
tinuou	a	viver	o	princípio	demonstrado	em	1 Néfi	17:3	após	ter	chegado	a	Abundância.	As	
perguntas também ajudarão os alunos a aplicar o princípio a eles mesmos. Peça a um aluno 
que	leia	1 Néfi	17:7–8	em	voz	alta.	Peça	ao	restante	da	classe	que	identifique	o	que	havia	
sido	ordenado	que	Néfi	fizesse.	Peça	aos	alunos	que	anotem	a	resposta	abaixo	da	questão	1	
na	folha	ou	no	diário	de	estudo	das	escrituras.
•	 De	que	maneiras	esse	mandamento	pode	ter	sido	difícil	para	Néfi?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	17:9–11	e	depois	peça	a	outro	aluno	que	leia	1 Néfi	
17:15–16	em	voz	alta.	Antes	que	eles	leiam,	peça	à	classe	que	ouça	a	resposta	de	Néfi	ao	
mandamento de construir um barco.
•	 O	que	o	impressiona	na	resposta	de	Néfi?
Peça	aos	alunos	que	escrevam	um	resumo	da	resposta	de	Néfi	abaixo	da	questão	1	na	folha	
ou	no	diário	de	estudo	das	escrituras.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	17:17–21.	Peça	à	classe	que	
procure	palavras	e	frases	que	mostrem	as	atitudes	de	Lamã	e	Lemuel.	Peça	aos	alunos	que	
escrevam	um	resumo	sobre	a	resposta	de	Lamã	e	Lemuel	para	o	mandamento	de	construir	
um	navio.	Peça	a	um	ou	dois	alunos	que	compartilhem	o	resumo	que	fizeram	com	a	classe.
Explique	que	Néfi	reagiu	às	reclamações	de	seus	irmãos	lembrando-lhes	de	que	o	Senhor	
havia	ajudado	Moisés	a	cumprir	a	difícil	tarefa	de	libertar	os	filhos	de	Israel	do	cativeiro.	
Néfi	também	comparou	a	dureza	de	coração	de	seus	irmãos	à	dos	filhos	de	Israel.	Peça	aos	
alunos	que	estudem	as	passagens	das	escrituras	e	escrevam	as	respostas	para	as	questões	
2	e	3.	Dependendo	das	necessidades	de	seus	alunos,	você	pode	pedir-lhes	que	façam	isso	
individualmente ou em dupla.
Após	os	alunos	terem	terminado	as	questões	2	e	3,	pergunte:
•	 Como	o	Senhor	ajudou	Moisés	a	cumprir	a	tarefa	que	Ele	ordenara?
•	 Como	você	acha	que	o	exemplo	de	Moisés	pode	ter	ajudado	Néfi?
•	 Quais	as	semelhanças	entre	os	irmãos	de	Néfi	e	os	filhos	de	Israel?
Saliente	que	quando	o	Senhor	nos	dá	tarefas	ou	mandamentos	difíceis,	podemos	escolher	
responder	como	Néfi	fez	ou	podemos	reagir	como	Lamã	e	Lemuel.	Explique	que	apesar	
de	Deus	não	ter	pedido	que	cumpramos	tarefas	como	construir	um	navio	ou	dividir	o	Mar	
Vermelho,	Ele	deu-nos	mandamentos	e	pediu-nos	que	cumpríssemos	coisas	que	alguns	
acham	difícil.	Por	exemplo,	Ele	ordenou-nos	que	tivéssemos	pensamentos	virtuosos	e	que	
guardássemos	o	dia	do	Senhor.	Ele	espera	que	cumpramos	os	chamados	da	Igreja	(como	
presidente	de	classe	ou	presidente	do	quórum)	e	sirvamos	aos	outros.	Ele	também	espera	
que	guardemos	nossos	convênios	e	permaneçamos	ativos	na	Igreja,	mesmo	diante	de	
desafios.	Dê	aos	alunos	tempo	para	registrar	as	respostas	para	as	perguntas	4	e	5.	Incenti-
ve-os	a	responder	a	questão	4	escrevendo	sobre	alguma	coisa	que	o	Senhor	tenha	orde-
nado e que possa ser difícil para eles.
Após	os	alunos	terem	tido	tempo	suficiente	de	escrever,	leia	em	voz	alta	como	Néfi	expres-
sou	sua	fé	em	1 Néfi	17:50.	Então	peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	17:51	silenciosamente	
e	pensem	em	como	isso	se	aplica	à	vida	deles.	Incentive-os	a	colocarem	o	nome	deles	após	
a palavra me e substituir as palavras construir um navio por uma tarefa ou mandamento 
que	acham	difícil.	Pense	em	convidar	os	alunos,	que	se	sentirem	à	vontade	para	fazê-lo,	
para	ler	1 Néfi	17:51	em	voz	alta	com	as	substituições	que	fizeram.	Refira-se	novamente	ao	
princípio escrito no quadro.
•	 Qual	experiência	Néfi	já	havia	tido	com	esse	princípio	que	lhe	deu	confiança	de	que	o	

Senhor	o	ajudaria	a	cumprir	qualquer	mandamento?
•	 O	que	você	já	vivenciou	que	lhe	deu	confiança	de	que	Deus	o	ajudará	a	cumprir	qual-

quer	coisa	que	Ele	lhe	pedir?
Compartilhe	seu	testemunho	de	que,	ao	guardarmos	os	mandamentos,	o	Senhor	nos	forta-
lecerá	e	fornecerá	meios	para	cumprirmos	o	que	Ele	ordenar.

Pensar nas 
necessidades dos 
alunos ao ensinar
É sábio ajustar os 
métodos de ensino 
para ajudar os alunos a 
cumprirem o papel de 
aprendizes com sucesso. 
Por exemplo, se os alu-
nos parecerem cansa-
dos, pense em fazê-los 
trabalhar em duplas 
para ajudá-los a mante-
rem-se empenhados em 
aprender. Se os alunos 
forem agitados, você 
pode pedir que estudem 
individualmente para 
ajudá-los a concentrar-se 
na tarefa.
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1 Néfi 17:45–55
Néfi repreende Lamã e Lemuel devido à iniquidade deles
Mostre	a	gravura	Néfi	Subjuga	Seus	Irmãos	Rebeldes	(62044;	Livro de Gravuras do Evange-
lho,	2009,	nº	70).	Peça	aos	alunos	que	resumam	o	que	está	acontecendo	na	gravura.	Se	eles	
não	souberem	a	resposta,	peça-lhes	que	a	encontrem	em	1 Néfi	17:48,	53–54.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	17:53,	por	que	o	Senhor	sacudiu	os	irmãos	de	Néfi?	 
Explique	que	o	fato	de	o	Senhor	ter	sacudido	Lamã	e	Lemuel	foi	só	uma	das	muitas	
maneiras	de	o	Senhor	Se	comunicar	com	eles.	Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	17:45	e	
identifiquem	algumas	maneiras	pelas	quais	o	Senhor	Se	comunicou	com	Lamã	e	Lemuel	
no passado.
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	o	Senhor	Se	comunicou	com	Lamã	e	Lemuel?	

Quais	dessas	maneiras	parecem	ser	as	que	o	Senhor	mais	usa	para	Se	comunicar	
conosco?

Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	seguinte	declaração	em	1 Néfi	17:45:	“Ele	vos	
falou	numa	voz	mansa	e	delicada”.	Leia	para	classe	a	seguinte	declaração	do	Presidente	
Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“O	Espírito	Santo	fala	com	uma	voz	que	mais	se	sente do que se escuta e é descrita como 
‘mansa	e	delicada’	[D&C	85:6].	Apesar	de	dizermos	‘ouvir’	os	sussurros	do	Espírito,	é	mais	
comum	descrevermos	o	influxo	espiritual	como	um	sentimento”	(“Revelação	Pessoal:	O	Dom,	
o	Teste	e	a	Promessa”,	A Liahona,	janeiro	de	1995,	p.	64).
Você	pode	incentivar	os	alunos	a	escrever	a	explicação	a	seguir	nas	escrituras,	ao	lado	de	
1 Néfi	17:45:	O Espírito Santo fala com uma voz mansa e delicada, que mais sentimos 
do que ouvimos.	(Para	enfatizar	esse	princípio,	você	pode	pedir	para	os	alunos	lerem	
Doutrina	e	Convênios	8:2–3.)
•	 Quando	você	já	sentiu	a	voz	mansa	e	delicada	do	Espírito	Santo	falando	com	você?
•	 O	que	você	faz	que	o	ajuda	a	sentir	e	reconhecer	a	voz	mansa	e	delicada	do	Espírito	

Santo?
Depois	de	os	alunos	terem	respondido,	você	pode	incentivá-los	a	marcar	a	seguinte	frase	
em	1 Néfi	17:45:	“Mas	havíeis	perdido	a	sensibilidade,	de	modo	que	não	pudestes	perceber	
suas	palavras”.	Peça	aos	alunos	que	leiam	a	primeira	frase	de	1 Néfi	17:45	e	identifiquem	
por	que	Lamã	e	Lemuel	haviam	“[perdido]	a	sensibilidade”.	Peça	a	eles	que	compartilhem	
o que encontraram.
•	 Por	que	o	fato	de	serem	“rápidos	em	cometer	iniquidades”	fez	com	que	Lamã	e	Lemuel	

“[perdessem]	a	sensibilidade”?	
•	 Como	nossos	pecados	podem	prejudicar	nossa	capacidade	de	sentir	a	influência	do	

Espírito	Santo?
Após	os	alunos	terem	respondido,	leia	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Presidente	James E.	
Faust,	que	serviu	como	membro	na	Primeira	Presidência:
“Os	telefones	celulares	estão	sendo	usados	para	grande	parte	da	comunicação	efetuada	em	
nossos	dias.	De	vez	em	quando,	porém,	encontramos	pontos	mortos	em	que	o	sinal	deixa	
de	ser	recebido	pelo	telefone	celular.	Isso	pode	acontecer	quando	a	pessoa	que	está	usando	
o	telefone	celular	está	passando	em	um	túnel	ou	atravessando	um	desfiladeiro,	ou	quando	
há	outras	interferências.
O	mesmo	acontece	com	a	comunicação	divina.	(…)	Frequentemente	nos	colocamos	em	
pontos	mortos	espirituais	—	lugares	e	situações	que	bloqueiam	as	mensagens	divinas.	
Alguns	desses	pontos	mortos	incluem	a	raiva,	a	pornografia,	a	transgressão,	o	egoísmo	e	
outras	situações	que	ofendem	o	Espírito.	(“Você	Captou	a	Mensagem	Certa?”,	A Liahona,	
maio	de	2004,	p.	61).
Para	encerrar,	peça	aos	alunos	que	pensem	a	respeito	das	mensagens	que	o	Senhor	tentou	
mandar	para	eles	recentemente.	Incentive-os	a	ponderar	se	há	“pontos	mortos	espirituais”	
que	podem	estar	impedindo	que	recebam	mensagens	divinas.	(Você	pode	pedir	aos	alunos	
que	escrevam	sobre	isso	no	diário	de	estudo	das	escrituras.)	Testifique	que	o	Espírito	Santo	
fala	com	uma	voz	mansa	e	delicada,	que	mais	sentimos	do	que	ouvimos.	Testifique	também	
que	podemos	ter	essa	comunicação	ao	buscarmos	ser	dignos	desses	influxos	sutis.
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1 Néfi 18:1–8
A família de Leí se prepara para navegar rumo à terra da promissão
Escreva o poder do Senhor e meu esforço no quadro. Peça aos alunos que pensem em um 
problema	que	estejam	enfrentando.	Peça	a	eles	que	escolham	o	que	seria	mais	eficaz	
para resolver o problema (o poder do Senhor ou meu esforço)	e	peça-lhes	que	expliquem	o	
porquê.	Após	um	breve	debate,	peça	aos	alunos	que	procurem	como	o	exemplo	de	Néfi	em	
1 Néfi	18	pode	ajudá-los	a	resolver	os	desafios	que	enfrentam.
Mostre	a	gravura	Leí	e	Seu	Povo	Chegam	à	Terra	da	Promissão	(62045;	Livro de Gravuras do 
Evangelho,	2009,	nº	71).
Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	18:1–8.	Peça-lhes	que	procurem	
(1) o	que	Néfi	e	sua	família	fizeram	para	se	preparar	para	a	viagem	rumo	à	terra	da	promis-
são	e	(2)	o	que	o	Senhor	fez	para	ajudá-los.
•	 Por	que	você	acha	que	é	significativo	o	fato	de	Néfi	receber	revelações	“de	tempos	em	

tempos”?
•	 Em	1 Néfi	18:2–3,	qual	a	relação	que	você	vê	entre	as	atitudes	de	Néfi	e	a	ajuda	que	ele	

recebeu	do	Senhor?
•	 Como	tanto	a	orientação	do	Senhor	quanto	o	próprio	esforço	de	Néfi	foram	essenciais	

na	construção	do	navio	e	na	viagem	para	a	terra	da	promissão?
Peça	aos	alunos	que	resumam	alguns	princípios	que	podemos	aprender	com	o	exemplo	de	
Néfi.	Quando	os	alunos	tiverem	tido	a	chance	de	identificar	as	verdades	que	aprenderam,	
escreva este princípio no quadro: Para cumprir o que o Senhor ordena, precisamos 
buscar a ajuda Dele e empenhar nosso próprio esforço.
•	 Quando	você	já	recebeu	orientação	do	Senhor	e	também	precisou	empenhar	seu	esforço	

para	guardar	um	dos	mandamentos	Dele?
Peça	aos	alunos	que	escrevam	as	respostas	uns	dos	outros	para	essa	pergunta	no	diário	de	
estudo das escrituras ou no caderno.
Saliente	que	todos	precisamos	da	ajuda	de	Deus	para	obedecer	a	Seus	mandamentos	e	
seguir	os	padrões	do	evangelho	mencionados	em	Para o Vigor da Juventude.	(Você	pode	
obter	uma	cópia	do	livreto	Para o Vigor da Juventude	e	examiná-la	antes	da	aula.)	Incentive	
os alunos a identificarem um mandamento ou padrão do evangelho para o qual preci-
sam	da	ajuda	de	Deus	para	cumprir.	Dê-lhes	tempo	para	escrever	no	diário	de	estudo	das	
escrituras	sobre	(1)	o	que	podem	fazer	para	buscar	ajuda	do	Senhor	a	fim	de	obedecê-lo	e	
(2) de	que	esforço	pessoal	precisam	para	obedecê-lo.

Introdução
Seguindo a orientação do Senhor, Néfi e os outros 
terminaram de construir o navio e partiram para a terra 
da promissão. Durante a viagem, Lamã, Lemuel, os 
filhos de Ismael e as esposas deles rebelaram-se contra 
o Senhor. Quando Néfi os castigou, Lamã e Lemuel o 
amarraram com cordas. Consequentemente, a Liahona 

parou de funcionar e eles não conseguiam saber para 
onde guiar o navio. Quando uma grande tempestade 
ameaçou a vida de todos no navio, eles arrepende-
ram-se e libertaram Néfi. Néfi orou para acalmar a 
tempestade e o Senhor conduziu novamente a viagem 
deles em direção à terra da promissão.

LIÇÃO 19

1 Néfi 18
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LIÇÃO 19

1 Néfi 18:9–25
Lamã e Lemuel lideram uma rebelião que retarda a viagem para a terra da promissão
Faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Em	sua	opinião,	quais	são	alguns	motivos	pelos	quais	passamos	por	dificuldades?
Após	debater	sobre	essa	pergunta,	escolha	um	aluno	para	ler	a	seguinte	declaração	do	
Élder	L. Whitney	Clayton,	dos	Setenta.	Peça	à	classe	que	identifique	três	motivos	que	o	
Élder	Clayton	dá	para	as	dificuldades	pelas	quais	passamos:
“É	senso	comum	que	nossos	fardos	têm	origem	em	três	fontes.	[1] Alguns	fardos	são	o	
resultado	natural	das	condições	do	mundo	em	que	vivemos.	Doenças,	a	incapacidade	física,	
furacões	e	terremotos	acontecem	de	tempos	em	tempos	sem	ser	culpa	nossa. (…)
[2] Outros	fardos	nos	são	impostos	pela	transgressão	de	outras	pessoas.	Os	maus-tratos	e	
os	vícios	podem	fazer	de	nosso	lar	algo	muito	diferente	de	um	pedacinho	do	céu	na	Terra	
para	os	inocentes	membros	da	família.	O	pecado,	as	tradições	incorretas,	a	repressão	e	o	
crime	espalham	vítimas	com	pesados	fardos	pelos	caminhos	da	vida. (…)
[3] Nossos	próprios	erros	e	falhas	produzem	muitos	dos	nossos	problemas	e	podem	colo-
car	em	nossos	ombros	fardos	muito	pesados.	O	fardo	mais	pesado	que	impomos	sobre	nós	
mesmos	é	o	fardo	do	pecado.	(“Que	Suas	Cargas	Lhes	Sejam	Leves”,	A Liahona,	novembro	
de	2009,	p.	12).
Escreva	no	quadro	(1) condições do mundo,	(2) transgressão de outras pessoas	e	(3) nossos 
próprios erros e falhas.
Explique	que	depois	de	a	família	de	Leí	ter	embarcado	na	viagem	pelo	oceano,	Lamã,	
Lemuel	e	outras	pessoas	fizeram	más	escolhas	que	resultaram	em	dificuldades	para	todos	os	
que	estavam	no	navio.	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	18:9	em	voz	alta.	Incentive	os	alunos	
a	levantar	a	mão	quando	ouvirem	um	exemplo	de	alguém	fazendo	uma	escolha	errada.
•	 Qual	escolha	errada	Lamã,	Lemuel,	os	filhos	de	Ismael	e	suas	esposas	fizeram?	Por	que	

era	errada?
Ajude	os	alunos	a	entender	que	não	é	errado	dançar,	ouvir	música	ou	se	divertir,	mas	esse	
versículo	indica	que	Lamã,	Lemuel	e	os	outros	fizeram	essas	coisas	“com	muita	vulgaridade”	
(1 Néfi	18:9).	Explique	que	nesse	contexto,	a	palavra	vulgaridade refere-se a ser grosseiro ou 
rude.	O	adversário	pode	usar	a	dança,	a	música	e	a	maneira	como	falamos	para	corromper	
nosso	coração	e	nossa	mente	e	fazer	com	que	percamos	a	companhia	do	Espírito	Santo.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	18:10	em	voz	alta.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	18:10,	o	que	Néfi	temia	acontecer	se	aqueles	que	estavam	se	rebe-

lando	não	se	arrependessem?
•	 O	que	Néfi	fez	para	tentar	ajudá-los?	(Pode	ser	útil	para	os	alunos	saber	que	a	palavra	

sobriedade	significa	seriedade.)
Peça aos alunos que pensem em como reagiriam se um membro da família ou um líder 
da	Igreja	lhes	pedisse	para	mudar	a	música	que	ouvem,	o	jeito	que	dançam	ou	a	maneira	
como	falam.	Incentive-os	a	ponderarem	se	sentiriam	o	desejo	de	ouvir	e	mudar.
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	18:11	em	voz	alta.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	18:10–11,	como	Lamã	e	Lemuel	reagiram	ao	conselho	de	Néfi?
•	 Por	que	o	Senhor	permitiu	que	Lamã	e	Lemuel	amarrassem	Néfi?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	1 Néfi	18:12–14,	17–19.	Peça	a	
eles	que	procurem	palavras	que	mostrem	as	consequências	do	comportamento	de	Lamã	e	
Lemuel.	Peça	aos	alunos	que	identifiquem	os	princípios	do	evangelho	que	podem	aprender	
com	esse	relato.	Uma	resposta	pode	ser	que	o pecado leva ao nosso próprio sofrimento 
e às vezes ao sofrimento dos outros.	Para	ajudar	os	alunos	a	aplicar	esse	princípio,	você	
pode	fazer	perguntas	como:
•	 Como	as	atitudes	rebeldes	de	alguns	pode	prejudicar	todo	um	grupo?
•	 De	que	forma	más	escolhas	e	escolhas	rebeldes	interferem	em	nossa	capacidade	de	rece-

ber	revelação?
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1 NéfI  18

Como	parte	do	debate,	pense	em	ler	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd	K.	Packer,	
do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Nos	últimos	anos	temos	observado	padrões	de	reverência	e	irreverência	na	Igreja.	Embora	
muitos	deles	possam	ser	grandemente	elogiados,	tem	decrescido	a	reverência	ideal.	Temos	
razão	para	ficar	profundamente	preocupados.
O	mundo	está	ficando	cada	dia	mais	barulhento.	O	vestuário,	os	penteados	e	a	conduta	
estão-se	tornando	mais	livres,	desleixados	e	desgrenhados.	Música	estridente	com	letras	
obscenas,	explode	nos	amplificadores.	(…)	Variações	disto	estão	tendo	ampla	aceitação	e	
influência	sobre	nossa	juventude. (…)
Essa	ânsia	por	mais	ruído,	mais	agitação,	mais	balbúrdia,	menos	restrição,	menos	digni-
dade,	menos	formalidade,	não	é	incomum,	inocente	ou	inofensiva.
A	primeira	ordem	de	um	comandante	que	planeja	uma	invasão	militar	é	a	interferência	nos	
canais de comunicação daqueles a quem pretende conquistar.
A	irreverência	se	adapta	aos	propósitos	do	adversário,	obstruindo	os	canais	da	revelação,	
tanto	da	mente	quanto	do	espírito”	(“A	Reverência	Convida	à	Revelação”,	A Liahona,	
janeiro	de	1992,	p.	23).
•	 Se	vocês	se	tornarem	rebeldes	e	desobedientes,	como	isso	influenciaria	sua	família?	

Como	influenciaria	seus	amigos?	Como	influenciaria	sua	classe	ou	seu	quórum?
Mostre	novamente	as	três	fontes	de	dificuldades	alistadas	no	quadro.	Explique	que	o	res-
tante do capítulo pode ajudar-nos a aprender como devemos reagir quando as dificuldades 
vierem,	quer	resultem	de	nossas	próprias	escolhas	ou	das	escolhas	dos	outros.	Peça	aos	
alunos	que	leiam	1 Néfi	18:15–16,	20–23	individualmente.	Incentive-os	a	procurar	verda-
des	que	podem	se	aplicar	às	duas	situações.	Peça-lhes	que	compartilhem,	com	as	próprias	
palavras,	o	que	aprenderam.	Estas	são	algumas	das	possíveis	respostas:

Podemos recorrer a Deus e permanecer fiéis durante nossas aflições.
A oração pode ajudar-nos a encontrar paz durante nossas aflições.

À	medida	que	os	alunos	compartilharem	as	ideias	deles,	certifique-se	de	enfatizar	o	exem-
plo justo de Néfi durante seu período de provação. Peça a um aluno que leia o seguinte tes-
temunho	do	Élder	L. Whitney	Clayton.	Peça	à	classe	que	identifique	o	que	o	Élder	Clayton	
aconselhou-nos	a	fazer	quando	enfrentamos	provações:
“A	despeito	dos	fardos	que	enfrentamos	na	vida	como	consequência	de	condições	naturais,	
dos	erros	de	outras	pessoas	ou	dos	nossos	próprios	enganos	e	falhas,	somos	todos	filhos	de	
um	amoroso	Pai	Celestial	que	nos	mandou	à	Terra	como	parte	de	Seu	plano	eterno	para	o	
nosso	crescimento	e	progresso.	Nossas	experiências	individuais	singulares	podem	prepa-
rar-nos	para	voltar	a	Ele.	(…)	Precisamos	fazer	tudo	o	que	pudermos	para	suportar	“bem”	
nossas	cargas	[ver	D&C	121:7–8].
(…) Sei	que,	ao	guardarmos	os	mandamentos	de	Deus	e	nossos	convênios,	Ele	nos	aju-
dará	a	aliviar	nossos	fardos.	Ele	nos	fortalece.	Quando	nos	arrependemos,	Ele	nos	perdoa	
e	nos	abençoa	com	paz	de	consciência	e	com	alegria”	(“Que	Suas	Cargas	Lhes	Sejam	
Leves”,	p.	12).
Peça aos alunos que pensem sobre uma das verdades que aprenderam com esta lição.
•	 Quando	você	viu	essa	verdade	em	sua	vida	ou	na	vida	de	alguém	que	conhece?
Você	pode	querer	acrescentar	seu	testemunho	de	que	Deus	pode	nos	ajudar	em	nossas	
aflições	se	formos	fiéis,	nos	arrependermos	e	nos	voltarmos	a	Ele.
Para	encerrar,	lembre	aos	alunos	de	que	a	despeito	das	dificuldades	que	Néfi	e	sua	família	
enfrentaram,	por	fim	eles	chegaram	à	terra	da	promissão.	Testifique	que	ao	buscarmos	a	
orientação	do	Senhor	e	trabalharmos	diligentemente	para	segui-las,	também	podemos	
concluir	com	sucesso	a	jornada	para	a	qual	o	Senhor	nos	mandou	à	Terra.
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1 Néfi 19:1–19
Os registros de Néfi profetizam a respeito de Jesus Cristo para ajudar o povo a 
lembrar-se de seu Redentor.
Segure	um	exemplar	do	Livro	de	Mórmon.	Resuma	1 Néfi	19:1–4	explicando	que	Néfi	
havia	sido	ordenado	a	fazer	dois	conjuntos	de	placas:	um	para	registrar	coisas	históricas	
(religiosas)	e	outro	para	registrar	a	história	secular	de	seu	povo.	Peça	a	um	aluno	que	leia	
1 Néfi	19:3,	5–6	em	voz	alta.	Peça	ao	restante	da	classe	que	procure	o	que	Néfi	disse	sobre	
coisas	“sagradas”.
•	 Que	motivo	Néfi	deu	para	manter	um	registro	de	coisas	sagradas?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	19:7	em	voz	alta.	Antes	da	leitura,	explique	que	nesse	ver-
sículo,	as	palavras	“Deus	de	Israel”	referem-se	a	Jesus	Cristo.
•	 Após	ter	dito	que	escreveria	somente	sobre	coisas	sagradas,	a	respeito	de	que	Néfi	come-

çou	a	escrever?
•	 De	acordo	com	1 Néfi	19:7,	como	algumas	pessoas	pisoteiam	o	Salvador	ou	“não	lhe	dão	

valor”?
•	 Como	recusar-se	a	dar	ouvidos	ao	conselho	do	Senhor	é	como	não	Lhe	dar	valor	ou	

pisoteá-Lo?
Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	19:8–10	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	maneiras	
pelas	quais	as	pessoas	não	dariam	valor	ao	Salvador	durante	Seu	ministério	mortal.	(Você	
pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	as	palavras	que	encontrarem	a	respeito.)
•	 De	que	maneiras	as	pessoas	não	dariam	valor	ao	Salvador	durante	Seu	ministério	mortal?
•	 Quais	detalhes	desses	versículos	mostram	que	o	Salvador	nos	dá	valor?	(Os	alunos	

devem	entender	que	o	Salvador	sofreu	tudo	o	que	sofreu	“por	causa	de	sua	amorosa	
bondade	e	longanimidade	para	com	os	filhos	dos	homens”.)

•	 Ao	pensar	sobre	esses	versículos,	quais	são	seus	sentimentos	a	respeito	do	Salvador?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	19:13–14,	e	peça	à	classe	que	procure	o	que	o	profeta	
Zenos	afirmou	serem	os	motivos	pelos	quais	as	pessoas	que	crucificaram	o	Salvador	 
(e	os	descendentes	dessas	pessoas)	seriam	“açoitados	por	todos	os	povos”.
•	 Quais	razões	o	profeta	Zenos	deu	para	que	as	pessoas	que	crucificaram	o	Salvador	 

(e	os	descendentes	dessas	pessoas)	fossem	“açoitados	por	todos	os	povos”?
Escreva a seguinte frase no quadro: E por terem desviado o coração.
•	 O	que	você	acha	que	significa	desviar	o	coração	do	Senhor?
Depois	de	os	alunos	terem	respondido,	diga	à	classe	que	gostaria	que	alguns	alunos	ilus-
trassem	como	essas	palavras	podem	se	aplicar	a	nós	hoje	em	dia.	Peça	a	alguns	alunos	que	
vão	ao	quadro.	Peça	a	cada	um	deles	que	escreva	um	exemplo	sobre	uma	atitude	que	pode	
indicar	que	a	pessoa	desviou	o	coração	do	Senhor.	Então	lhes	peça	que	expliquem	quais	

Introdução
Nesse capítulo, Néfi explicou que algumas pessoas não 
reverenciariam o Deus de Israel, Jesus Cristo. Figurativa-
mente, eles tripudiariam Jesus Cristo desprezando-O e 
recusando-se a dar ouvidos ao conselho Dele. Néfi tam-
bém relatou os ensinamentos de profetas antigos que 
previram que os responsáveis pelo açoitamento e crucifi-
cação do Salvador, bem como seus descendentes, seriam 

dispersos e sofreriam aflições até voltarem o coração 
ao Senhor. Naquela época, o Senhor iria “se [recordar] 
dos convênios feitos com seus pais” (ver 1 Néfi 19:15). 
Néfi explicou que escreveu essas coisas para persuadir 
seu povo a lembrar-se do Senhor e acreditar Nele. Ele 
também ensinou seu povo a comparar as escrituras a 
eles mesmos, a fim de ajudá-los a crer no Senhor.

LIÇÃO 20

1 Néfi 19
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são	algumas	das	consequências	ao	desviar	o	coração	da	maneira	que	alistaram.	(Por	exemplo,	
algum aluno pode escrever parar de ler as escrituras	e	explicar	que	uma	consequência	dessa	
atitude	é	a	diminuição	da	capacidade	de	receber	revelação.)
Após	alguns	alunos	terem	explicado	seus	exemplos,	diga	à	classe	que	não	importa	o	
motivo	pelo	qual	nos	desviamos	do	Senhor,	sempre	podemos	escolher	voltar	o	coração	a	
Ele	novamente.	Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	19:14–17	silenciosamente,	procurando	
promessas	do	Senhor	para	aqueles	que	voltarem	o	coração	a	Ele.
•	 Quando	o	Senhor	dispersou	Israel?	(Quando	eles	desviaram	o	coração	Dele.)
•	 Quando	o	Senhor	coligará	Israel?	(Quando	eles	voltarem	o	coração	a	Ele.)
•	 O	que	o	Senhor	disse	que	faria	àqueles	que	não	voltassem	mais	o	coração	a	Ele?
•	 O	que	você	acha	que	significa	que	o	Senhor	Se	lembrará	desse	povo	e	dos	convênios	que	

fez	com	os	pais	deles?
Ajude	os	alunos	a	entender	que	o	Senhor	não	Se	esqueceu	desse	povo.	Eles	vivem	de	uma	
maneira	que	o	Senhor	não	lhes	pode	dar	todas	as	bênçãos	do	evangelho.	À	medida	que	os	
descendentes	deles	voltarem	o	coração	ao	Senhor,	Ele	promete	lembrar-Se	deles,	reuni-los	
em	Sua	Igreja	e	dar-lhes	todas	as	bênçãos	do	evangelho.
•	 O	que	você	acha	que	as	promessas	dos	versículos	15–17	significam	para	nós?	(Uma	ideia	

que deve surgir nesse debate é que ao voltarmos o coração ao Senhor, Ele honrará os 
convênios que fizemos com Ele.)

Peça	aos	alunos	que	ponderem	sobre	as	seguintes	perguntas	no	diário	de	estudo	das	escri-
turas	ou	no	caderno.	(Você	pode	escrever	estas	perguntas	no	quadro.)
•	 Quais	tipos	de	atitudes	mostram	que	você	e	sua	família	voltaram	o	coração	ao	Senhor?
•	 Quando	tais	atitudes	ajudaram	você	e	sua	família	a	receber	as	bênçãos	do	Senhor?
Pense	em	convidar	alguns	alunos	para	compartilhar	as	respostas	com	a	classe.	Lembre	aos	
alunos	de	que	não	precisam	compartilhar	experiências	muito	pessoais	ou	particulares.
Explique	brevemente	que	Néfi	queria	que	seu	registro	fosse	para	todos	os	membros	da	casa	
de	Israel,	inclusive	nós.	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	19:18–19	e	peça	à	classe	que	identi-
fique	o	que	Néfi	queria	persuadir-nos	a	fazer.	Testifique	que	ao	nos	lembrarmos	do	Senhor	
e	voltarmos	nosso	coração	a	Ele,	receberemos	as	bênçãos	do	Seu	evangelho.

1 Néfi 19:20–24
Néfi explica por que usou escrituras antigas para ensinar seu povo
Compartilhe	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Henry B.	Eyring,	da	Primeira	Presidência,	
adaptada	de	um	discurso	para	os	educadores	religiosos	do	Sistema	Educacional	da	Igreja:
“Faço-lhes	a	seguinte	promessa	a	respeito	da	leitura	do	Livro	de	Mórmon:	Vocês	apreciarão	
muito	a	sua	leitura	se	compreenderem	que	o	Senhor	colocou	dentro	dele	a	mensagem	que	
Ele	tem	para	vocês.	Néfi,	Mórmon	e	Morôni	sabiam	disso,	e	aqueles	que	compilaram	o	
livro	colocaram	nele	mensagens	dirigidas	a	vocês.	Espero	que	tenham	a	confiança	de	que	
esse	livro	foi	escrito	para	seus	alunos.	Nele	há	mensagens	simples	e	diretas	dirigidas	a	seus	
alunos,	dizendo-lhes	como	mudar.	Esse	é	o	propósito	do	livro.	Trata-se	de	um	testemunho	
do	Senhor	Jesus	Cristo,	da	Expiação	e	de	como	ela	pode	ter	efeito	em	sua	vida.	Vocês	terão	
uma	grande	experiência	neste	ano	sentindo	a	mudança	que	ocorrerá	pelo	poder	da	Expia-
ção	ao	estudarem	esse	livro”	(“O	Livro	de	Mórmon	Mudará	Sua	Vida”,	A Liahona,	fevereiro	
de	2004,	p.	12).
•	 Ao	estudar	o	livro	de	Mórmon,	por	que	é	útil	saber	que	Néfi,	Mórmon	e	Morôni	incluí-

ram	nele	mensagens	para	você?
Leia	as	seguintes	declarações	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson:
“O	Livro	de	Mórmon	foi	escrito	par	nós.	Deus	é	o	autor	do	livro.	Ele	é	o	registro	de	um	
povo	decaído,	compilado	por	homens	inspirados	para	nossa	bênção.	Essas	pessoas	não	
tiveram	o	livro:	ele	foi	feito	para	nós.	Mórmon,	o	antigo	profeta	que	dá	nome	ao	livro,	
compilou	registros	de	vários	séculos.	Deus,	que	sabe	o	fim	desde	o	princípio,	disse-lhe	o	
que	incluir	nessa	compilação:	coisas	de	que	precisaríamos	em	nossos	dias	(“The	Book	of	
Mormon	Is	the	Word	of	God”	[“O	Livro	de	Mórmon	É	a	Palavra	de	Deus”],	Ensign,	janeiro	
de	1988,	p.	3).
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“Se	eles	contemplaram	nossos	dias	e	escolheram	aquilo	que	seria	de	maior	valor	para	nós,	
não	é	assim	que	devemos	estudar	o	Livro	de	Mórmon?	Precisamos	perguntar	constante-
mente	a	nós	mesmos:	‘Por	que	o	Senhor	inspirou	Mórmon	(ou	Morôni,	ou	Alma)	a	incluir	
isto	em	seus	escritos?	Que	lição	posso	aprender	com	isto	para	ajudar-me	a	viver	nos	dias	
de	hoje?’”	(“The	Book	of	Mormon—Keystone	of	Our	Religion”	[O	Livro	de	Mórmon	—	
A Pedra	Angular	de	Nossa	Religião],	A Liahona,	janeiro	de	1987,	p.	3).
Peça	à	classe	que	leia	1 Néfi	19:22–23	em	silêncio,	procurando	a	descrição	de	Néfi	sobre	
como ele ajudou seus irmãos a encontrar mensagens para eles mesmos nas escrituras.
•	 Que	resultado	Néfi	esperava	ao	aplicar	as	escrituras	a	si	mesmo	e	a	seu	povo?	
•	 O	que	a	palavra	proveito	significa?	(Benefício,	vantagem,	utilidade.)
Prepare a seguinte tabela em folhas separadas para entregar ou mostre-a no quadro e peça 
aos	alunos	que	copiem-na	no	diário	de	estudo	das	escrituras.

Aplicar as escrituras a Nós Mesmos Aplicar Verdades das escrituras

Qual situação ou 
circunstância é 
descrita na passagem 
escriturística?

Como ela se asseme-
lha a alguma situação 
de minha vida ou ao 
mundo ao meu redor?

Qual verdade ou 
mensagem é ensinada 
nessa passagem?

Como posso agir de 
acordo com essa ver-
dade ou mensagem?

Apresente	o	quadro	explicando	que	aplicar	significa	comparar.	Aplicar	as	escrituras	a	nós	
mesmos	significa	comparar	uma	situação	das	escrituras	a	circunstâncias	de	nossa	vida	ou	
do	mundo	ao	nosso	redor.	Reconhecer	semelhanças	entre	as	circunstâncias	das	escrituras	e	
as	situações	de	nossa	própria	vida	prepara-nos	para	encontrar	e	aplicar	verdades	das	escri-
turas. As mesmas verdades que se aplicavam às pessoas sobre as quais lemos nas escrituras 
podem	se	aplicar	a	nós	quando	estivermos	em	situações	semelhantes.
Para	ajudar	os	alunos	a	entender	que	a	comparação	leva	a	aplicação	das	escrituras,	peça	a	
eles	que	completem	a	tabela	ao	examinarem	a	primeira	passagem	de	domínio	das	escritu-
ras	do	Livro	de	Mórmon,	1 Néfi	3:7.	Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	3:7	em	voz	alta.
•	 Por	qual	situação	Néfi	estava	passando	quando	disse	essas	palavras?	(Um	profeta	—	seu	

pai,	Leí	—	havia	lhe	pedido	para	retornar	a	Jerusalém	para	pegar	as	placas	de	latão.	Seus	
irmãos	haviam	reclamado	sobre	a	dificuldade	de	realizar	essa	tarefa.)

•	 De	que	maneira	a	situação	de	Néfi	se	relaciona	a	alguma	situação	em	sua	vida?	Quando	
o	Senhor	esperou	que	você	fizesse	algo	difícil?

•	 Qual	verdade	ajudou	Néfi	nessa	situação?	(Néfi	sabia	que	quando	o	Senhor	dá	um	man-
damento	a	Seus	filhos,	Ele	fornece	um	meio	pelo	qual	possam	cumpri-lo.)

•	 O	que	você	pode	fazer	para	agir	de	acordo	com	essa	verdade	em	sua	situação?
Peça	a	alguns	alunos	que	contem	como	compararam	1 Néfi	3:7	a	si	mesmos	e	como	
aplicaram	essa	escritura	à	vida	deles.	(Lembre	aos	alunos	que	não	precisam	compartilhar	
informações	muito	pessoais	ou	particulares.)
Para	encerrar	a	lição,	segure	uma	cópia	do	Livro	de	Mórmon	novamente.	Lembre	aos	
alunos	que	Néfi	considerava	seus	escritos	sobre	o	Salvador	sagrados	e	de	grande	valor	para	
ele	e	para	outras	pessoas.	Incentive	os	alunos	a	estudar	as	escrituras	e	procurar	mensagens	
que	o	Senhor	e	Seus	profetas	colocaram	nelas	para	nós.	Testifique	que	ao aplicarmos as 
escrituras a nós mesmos, aprenderemos com elas e tiraremos proveito delas.
Incentive	os	alunos	a	estudarem	as	escrituras	sozinhos	e	procurarem	passagens	que	pos-
sam	aplicar	na	vida	deles.	Eles	podem	colocar	o	nome	deles	em	alguns	versículos	e	lê-los	
como	se	o	Senhor	ou	Seu	profeta	estivesse	lhes	falando	diretamente.	Por	exemplo,	eles	
podem	ler	a	primeira	parte	de	2 Néfi	31:20	desta	maneira:	“Deveis,	pois,	[coloque	o	nome],	
prosseguir	com	firmeza	em	Cristo”.
Você	pode	entregar	cópias	em	branco	da	tabela	para	os	alunos	usarem	em	casa.	Peça	que	
eles	venham	para	a	próxima	aula	preparados	para	contar	como	aplicaram	as	escrituras	a	
eles	mesmos	e	como	aprenderam	com	a	experiência	e	tiraram	proveito	dela.

Aplicar as escrituras 
a nós mesmos
Um objetivo importante 
dos professores do evan-
gelho é ajudar os alunos 
a aprender a aplicar as 
escrituras a eles mesmos. 
Os professores podem 
ajudar os alunos fazendo 
perguntas como as que 
aparecem no quadro 
e na lição. Ao ensinar, 
procure oportunidades 
de ajudar os alunos a 
aprender a aplicar as 
escrituras a eles mesmos.
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Lição de Estudo no Lar 
1 Néfi 15–19 (Unidade 4)

Material de Preparação 
para o Estudo no Lar 
Resumo das Lições do Estudo Diário no Lar 
O seguinte resumo de doutrinas e princípios que os alunos 
aprenderam	à	medida	que	estudaram	1 Néfi	15–19	(Uni-
dade 4) não foi planejado para ser ensinado como parte de 
sua lição. A lição que você ensina concentra-se somente 
em algumas destas doutrinas e destes princípios. Siga os 
influxos do Espírito Santo ao ponderar sobre as necessida-
des dos alunos.

Dia 1 (1 Néfi 15)
Néfi e seus irmãos reagiram de forma diferente às profecias 
de Leí. Ao estudar as atitudes de Néfi, os alunos descobriram 
que se perguntarmos ao Senhor com fé e obedecermos a 
Seus mandamentos, estaremos preparados para receber reve-
lação e orientação Dele. Néfi explicou o significado da barra 
de ferro, mostrando que estudar e seguir a palavra de Deus 
diariamente fortalece-nos contra as tentações de Satanás.

Dia 2 (1 Néfi 16)
Os alunos viram, por meio da reação de Lamã e Lemuel aos 
ensinamentos de Néfi, que “os culpados consideram por-
tanto a verdade dura” (1 Néfi 16:2). Quando Néfi quebrou 
seu arco, mostrou que se fizermos tudo o que pudermos 
e buscarmos a orientação do Senhor, Ele nos ajudará com 
nossas dificuldades. Ao estudar como a Liahona conduziu 
a família de Leí, os alunos aprenderam que “por meio de 
pequenos recursos, pode o Senhor realizar grandes coisas” 
(1 Néfi 16:29).

Dia 3 (1 Néfi 17)
Néfi conta como foi a permanência de sua família no deserto 
e a chegada à terra de Abundância. Quando Deus ordenou 
que ele construísse um navio, mostrou que se guardarmos 
os mandamentos, o Senhor então nos fortalecerá e proverá 
meios pelos quais cumpramos o que Ele ordenou. O Senhor 
chamou os irmãos de Néfi ao arrependimento de várias 
formas. Os alunos aprenderam que o Espírito Santo fala 
com uma voz mansa e delicada, que mais sentimos do que 
ouvimos. Eles alistaram situações e lugares que impedem 
que reconheçam a voz mansa e delicada.

Dia 4 (1 Néfi 18–19)
O exemplo de Néfi ao construir o navio mostrou aos alunos 
que para cumprir o que o Senhor ordena, precisamos buscar 
Sua ajuda e empenhar nosso esforço. Estudar a viagem da 
família de Leí para a terra prometida ensinou que o pecado 
nos leva ao sofrimento e também ao sofrimento dos outros. 
O exemplo de Néfi quando foi perseguido por seus irmãos 
ensinou que podemos confiar em Deus e permanecer fiéis 
durante nossas provações, e que a oração pode nos ajudar a 
encontrar a paz durante nossas tribulações.

Introdução
Esta semana os alunos estudaram acontecimentos significati-
vos que ocorreram quando a família de Leí viajou pelo deserto 
e pelo o oceano para a terra da promissão. Esta lição ajudará 
os alunos a rever esses acontecimentos, a debater sobre os 
princípios que aprenderam e a testificar deles. Ajude os alunos a 
reconhecer como Néfi permaneceu fiel em circunstâncias difíceis. 
Incentive-os a seguir seu exemplo de obediência e confiar no 
Senhor durante tempos difíceis.

Sugestões Didáticas

1 Néfi 15–18
Néfi exemplifica a obediência ao Senhor e a confiança Nele em 
períodos de provação
Se as seguintes gravuras estiverem disponíveis, prepare-se para 
mostrá-las:

•	 Mostre	a	gravura	A	Liahona	(62041;	Livro de Gravuras do 
Evangelho, 2009, nº 68)

•	 Mostre	a	gravura	Néfi	Subjuga	Seus	Irmãos	Rebeldes	(62044;	
Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 70)

•	 Leí	e	Seu	Povo	Chegam	à	Terra	da	Promissão	(62045,	Livro de 
Gravuras do Evangelho, nº 71)

Para ajudar os alunos a revisarem e entenderem o contexto do 
que estudaram esta semana, mostre as gravuras aleatoriamente 
e peça aos alunos que coloquem-nas na ordem cronológica. 
Peça que imaginem ser editores de notícias que precisam escre-
ver títulos contendo até seis palavras para cada gravura. Mostre 
as gravuras em ordem e peça à classe que responda com um 
título.	Você	pode	ler	em	voz	alta	os	resumos	dos	capítulos	de	
1 Néfi 15–18 para dar-lhes algumas ideias.

Para preparar os alunos para falar sobre 1 Néfi 15, peça-lhes 
que contem sobre uma atividade de que participam que exige 
esforço por parte deles antes de desfrutarem do resultado. Eles 
podem incluir atividades como trabalhos escolares, tocar um 
instrumento musical ou atletismo.

Escreva 1 Néfi 15:2–3, 7–11 no quadro e dê aos alunos tempo 
para ler esses versículos. Pergunte a eles por que os irmãos de 
Néfi não receberam o mesmo entendimento que Néfi em relação 
às revelações de Leí.

Após ouvir as respostas, ajude-os a perceber que receber 
inspiração e orientação do Senhor exige uma vida digna, 
esforço e fé de nossa parte.	Você	pode	enfatizar	esse	princí-
pio escrevendo-o no quadro.

Peça aos alunos que ponderem e respondam a seguinte per-
gunta: Quais experiências vocês já tiveram que os ajudaram a 
saber que esse princípio é verdadeiro?

Escreva a palavra resiliente no quadro. Pergunte aos alunos o 
que significa ser resiliente. Depois que responderem, escreva as 
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seguintes palavras no quadro: Aquele que é capaz de se reco-
brar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.

Para ajudar os alunos a entender como a palavra resiliente se 
relaciona a Néfi, designe um dos seguintes capítulos para cada 
aluno: 1 Néfi 16, 17 ou 18. Se tiver uma classe grande, pode ser 
útil formar grupos e pedir para os alunos trabalharem juntos em 
um capítulo.

Anote estas perguntas no quadro: Incentive os alunos a usar o 
capítulo que lhes foi designado e o material do manual do aluno 
a ele relacionado para responder as perguntas.

•	 Quais	testes	Néfi	enfrentou	no	capítulo	que	você	estudou?
•	 Como	Néfi	exerceu	fé	nessas	circunstâncias?	Quais	versículos	

ou	palavras	mostram	evidências	de	que	a	fé	que	Néfi	possuía	
era	resiliente?

•	 Quais	princípios	do	evangelho	são	ilustrados	no	capítulo?	
Quais	experiências	você	teve	com	esses	princípios	que	aumen-
taram	seu	testemunho?

Dê aos alunos tempo suficiente para completar esse exercício. 
Então peça a pelo menos um aluno ao qual foi designado um 
capítulo que compartilhe suas respostas. (Se tiver alunos sufi-
cientes, você pode pedir para vários alunos dizerem as respostas 
para cada pergunta de cada capítulo.)

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder  Russell M. 
Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“Por que precisamos de uma fé tão firme? Porque temos dias 
difíceis pela frente. É bem pouco provável que, no futuro, seja 
fácil ou bem aceito ser um fiel santo dos últimos dias. Cada 
um de nós será testado. (…) Essa mesma perseguição pode 

esmagar-nos em nossa silente fraqueza ou motivar-nos para que 
sejamos mais exemplares e corajosos em nossa vida diária.

O modo como vocês lidam com as provações da vida faz parte 
do desenvolvimento de sua fé. A força vem quando vocês lem-
bram que têm uma natureza divina, um legado de infinito valor 
(“Encarar o Futuro com Fé”, A Liahona, maio de 2011, p. 34).

Peça aos alunos que compartilhem ideias sobre como podem 
encarar os desafios da vida e os testes como Néfi fez.

1 Néfi 19
Néfi registrou profecias sobre Jesus Cristo para nos persuadir a 
nos lembrarmos Dele.
Se o tempo permitir, peça aos alunos que revejam o que escreve-
ram no diário de estudo das escrituras no dia 4, tarefa 5. Per-
gunte se algum deles gostaria de compartilhar o que escreveu 
sobre o amor que sentem pelo Salvador. Então compartilhe os 
seus sentimentos pelo Salvador.

Néfi amava o Salvador e lembrava-se Dele em suas provações. 
Testifique que ao amarmos o Salvador e nos lembrarmos Dele, 
Ele nos ajudará e nos apoiará em nossas provações.

Próxima Unidade (1 Néfi 20–2 Néfi 3)
Na próxima unidade, os alunos estudarão algumas das últimas 
palavras de Leí para sua família antes de morrer. Eles também 
vão ler uma profecia muito antiga, bem antes de Cristo, sobre o 
Profeta Joseph Smith.
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Sugestões Didáticas

1 Néfi 20
O Senhor castiga Seu povo e convida-os a retornarem a Ele
Mostre	aos	alunos	a	gravura	Isaías	Escreve	sobre	o	Nascimento	de	Cristo	(62339;	Livro 
de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº	22).	Explique	que	essa	gravura	mostra	o	profeta	Isaías	
escrevendo	uma	profecia	sobre	o	nascimento	de	Jesus	Cristo.	Pergunte	quantos	deles	já	
ouviram	falar	de	Isaías.
Explique	que	Isaías	foi	um	profeta	que	viveu	em	Jerusalém	e	profetizou	ao	povo	entre	740	a.C. 
e	701	a.C.,	não	muito	tempo	antes	de	Leí	e	sua	família	terem	partido	para	a	terra	da	promis-
são.	Néfi	se	deleitava	nas	palavras	de	Isaías	e	usava	as	profecias	dele	para	ensinar	sua	família	
(ver	1 Néfi	19:23;	2 Néfi	25:5).	Pelo	fato	de	as	palavras	de	Isaías	serem	poéticas	e	cheias	de	
simbolismo,	as	pessoas	às	vezes	acham	seus	ensinamentos	difíceis	de	entender.	Entretanto,	
podemos	receber	bênçãos	ao	estudarmos	suas	palavras	e	buscarmos	compreendê-las.
Explique	que	à	medida	que	Néfi	ensinava	a	sua	família,	ele	lia	algumas	das	palavras	de	
Isaías	que	haviam	sido	incluídas	nas	placas	de	latão.	Ele	o	fazia	para	“melhor	persuadi-los	
a	acreditar	no	Senhor,	seu	Redentor”	(1 Néfi	19:23;	ver	também	versículo	24).
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	20:1–2	em	voz	alta.	Antes	que	o	aluno	comece	a	ler,	expli-
que	que	nessa	passagem	Isaías	fala	para	pessoas	batizadas	que	são	infiéis	a	seus	convê-
nios.	Talvez	você	queira	explicar	as	palavras	“casa	de	Israel”	relatando	o	seguinte:	O	Velho	
Testamento	contém	a	história	de	Jacó,	que	era	filho	de	Isaque	e	neto	de	Abraão.	O	Senhor	
deu	a	Jacó	o	nome	de	Israel	(ver	Gênesis	32:28).	O	termo	“a	casa	de	Israel”	refere-se	aos	
descendentes	de	Jacó	e	ao	povo	do	convênio	do	Senhor	(ver	Bible	Dictionary,	“Israel”	e	
“Israel,	Kingdom	of”).
Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	20:3–4,	8.	Peça	aos	alunos	que	
procurem	palavras	que	mostrem	que	a	casa	de	Israel	não	havia	sido	fiel	ao	Senhor.	Incenti-
ve-os a compartilhar o que encontraram.
Mostre-lhes	uma	peça	de	metal	difícil	de	dobrar.	Pergunte	aos	alunos	o	que	acham	que	
significa	o	pescoço	(cerviz)	de	alguém	ser	“um	nervo	de	ferro”	(1 Néfi	20:4).	Explique	que	
o	nervo	é	um	tendão.	Assim	como	o	ferro	não	se	dobra	facilmente,	uma	pessoa	orgulhosa	
não	dobrará	o	pescoço	em	sinal	de	humildade.	As	palavras	“nervo	de	ferro”	indicam	que	
muitas	pessoas	da	casa	de	Israel	eram	cheias	de	orgulho.
Peça	aos	alunos	que	leiam	1 Néfi	20:22	em	voz	alta.
•	 Por	que	você	acha	que	os	iníquos	não	têm	paz?
Lembre	aos	alunos	que	quando	Néfi	compartilhou	as	profecias	de	Isaías,	ele	exortou	seus	
irmãos:	“aplicai-as	a	vós	mesmos”	(1 Néfi	19:24).
•	 Como	alguns	membros	da	família	de	Néfi	são	parecidos	com	o	povo	que	Isaías	chamou	

ao	arrependimento?
Peça	a	alguém	que	leia	1 Néfi	20:14,	16,	20	em	voz	alta.
•	 O	que	o	Senhor	queria	que	Seu	povo	do	convênio	fizesse	e	dissesse?	(Talvez	você	precise	

explicar	que	deixar	Babilônia	e	os	caldeus	é	um	simbolismo	que	representa	deixar	o	
mundo	e	vir	ao	Senhor.)

Introdução
Quando Néfi ensinava aos membros de sua família, 
ele lia as placas de latão, dando ênfase às profecias de 
Isaías sobre a dispersão e a coligação de Israel. Então 
ele respondia as perguntas de seus irmãos sobre essas 
profecias. Ele explicou que as profecias se aplicavam 

diretamente à família deles. Repetindo as palavras de 
Isaías, Néfi testificou que o Senhor coligaria Seu povo 
do convênio, e mesmo quando as pessoas não cumpris-
sem seus convênios, o Senhor as amaria e as convidaria 
a se arrependerem e a retornarem a Ele.

LIÇÃO 21

1 Néfi 20–22
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LIÇÃO 21

Peça	aos	alunos	que	compartilhem	exemplos	de	pessoas	aproximando-se	do	Senhor	e	
abandonando	o	mundo.	Peça-lhes	que	pesquisem	1 Néfi	20:18,	procurando	bênçãos	que	o	
Senhor	dá	àqueles	que	se	voltam	a	Ele	e	dão	ouvidos	a	Seus	mandamentos.
•	 De	que	maneira	a	paz	pode	ser	como	um	rio?	Como	a	justiça	pode	ser	como	as	ondas	

do	mar?
Peça	a	alguns	alunos	que	resumam	as	verdades	que	aprenderam	em	1 Néfi	20.	Mesmo	se	
eles	usarem	palavras	diferentes,	certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que	o Senhor 
convida aqueles que foram desobedientes a se arrependerem e retornarem a Ele.
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Dieter F.	Uchtdorf,	da	Pri-
meira	Presidência.	Peça	aos	alunos	que	ponderem	sobre	como	isso	se	relaciona	a	1 Néfi	20.
“Satanás	(…)	quer	que	sintamos	que	não	mais	podemos	ser	perdoados	(ver	Apocalipse	
12:10).	Satanás	quer	que	pensemos	que,	quando	pecamos,	chegamos	ao	“ponto	sem	
retorno”	—	que	é	tarde	demais	para	mudar	de	curso.	(…)
A	Expiação	de	Jesus	Cristo	é	a	dádiva	de	Deus	a	Seus	filhos	para	corrigir	e	sobrepujar	as	
consequências	do	pecado.	Deus	ama	todos	os	Seus	filhos	e	nunca	deixará	de	amar-nos	e	
de	ter	esperança	em	nós. (…)
Cristo	veio	para	nos	salvar.	Se	seguirmos	o	curso	errado,	a	Expiação	de	Jesus	Cristo	garan-
te-nos que o pecado não	é	um	ponto	sem	retorno.	O	retorno	seguro	é	possível	se	seguir-
mos	o	plano	de	Deus	para	nossa	salvação. (…)
Sempre	haverá	um	ponto	de	retorno	seguro,	sempre	haverá	esperança”	(“O	Ponto	de	
Retorno	Seguro”,	A Liahona,	maio	de	2007,	p.	99).
•	 De	que	maneira	a	mensagem	do	Presidente	Uchtdorf	é	semelhante	à	mensagem	de	Isaías?
Testifique	que	o Senhor convida aqueles que foram desobedientes a arrependerem-se 
e voltarem-se a Ele.	Garanta	aos	alunos	que	o	Senhor	nos	ama	individualmente	e	sempre	
nos	convida	a	nos	achegarmos	a	Ele.	Peça-lhes	que	ponderem	sobre	o	que	o	Senhor	lhes	
pediria que abandonassem para poderem voltar-se a Ele mais completamente.

1 Néfi 21:1–17
Isaías profetiza que Jesus Cristo não Se esquecerá de Seu povo do convênio
Resuma	brevemente	1 Néfi	21:1–13	chamando	a	atenção	dos	alunos	para	as	primeiras	duas	
declarações	do	resumo	do	capítulo:	“O	Messias	será	uma	luz	para	os	gentios	e	libertará	
os	prisioneiros”	e	“Israel	será	reunida	com	poder	nos	últimos	dias”.	Explique	que	nos	
versículos	de	1–13,	as	palavras	do	Senhor	revelam	Seu	amor	por	Seu	povo	—	mesmo	por	
aqueles	que	se	perderam	e	esqueceram-se	Dele.
No	quadro,	escreva	O Senhor nos ama e Ele nunca Se esquecerá de nós. Peça a um aluno 
que	leia	1 Néfi	21:14	em	voz	alta.
•	 Por	que	você	acha	que	as	pessoas	às	vezes	sentem	que	o	Senhor	as	esqueceu?
Peça	a	um	aluno	que	leia	1 Néfi	21:15–16	em	voz	alta.	Depois,	faça	algumas	das	seguintes	
perguntas ou todas elas:
•	 O	que	Isaías	ensina	ao	comparar	o	Salvador	a	uma	mulher	e	seu	filho?
•	 O	que	a	palavra	gravada	significa?	(Você	pode	salientar	que	normalmente	pensamos	em	

gravar	algo	em	pedra	ou	metal,	de	forma	que	seja	permanente.)
•	 O	que	significa	estar	gravado	na	palma	das	mãos	do	Salvador?	
•	 Que	experiências	o	ajudou	a	saber	que	o	Senhor	não	o	esqueceu?
À	medida	que	os	alunos	pensarem	sobre	essas	perguntas	e	ouvirem	as	respostas	uns	dos	
outros,	estarão	preparados	para	sentir	o	Espírito	Santo	testificar	do	Salvador.	Preste	seu	
testemunho	do	amor	do	Salvador.	Lembre	aos	alunos	que	Néfi	compartilhou	as	profecias	
de	Isaías	para	persuadir-nos	a	crer	no	Redentor	e	para	ajudar-nos	a	ter	esperança.

1 Néfi 21:18–26; 22:1–22
Néfi explica a profecia de Isaías sobre a dispersão e a coligação de Israel
Coloque	alguns	objetos	(como	xícaras	ou	copos)	juntos	em	uma	mesa	ou	cadeira.	Diga	
aos	alunos	que	esses	objetos	representam	grupos	de	pessoas.	Explique	que	Néfi	ensinou	

Dê aos alunos 
tempo para pensar
Ao fazer perguntas, 
dê aos alunos tempo 
para pensar sobre a 
resposta. Perguntas 
eficazes normalmente 
levam ao pensamento e 
à reflexão, e os alunos 
podem precisar de 
tempo para encontrar a 
resposta nas escrituras 
ou para formular uma 
resposta significativa. 
Mesmo que as respostas 
não sejam perfeitas, os 
alunos aprenderão lições 
importantes ao ponderar 
sobre as verdades do 
evangelho e comparti-
lhar ideias.
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1 NéfI  20 –22

que	Israel	seria	dispersa	por	todas	as	nações	porque	eles	endureceram	o	coração	contra	o	
Salvador	(ver	1 Néfi	22:1–5).	Enquanto	fala,	mova	os	objetos	para	partes	diferentes	da	sala.	
Explique	que	esse	assunto	era	importante	para	Néfi.	Sua	família	fazia	parte	da	dispersão.	
Eles	haviam	sido	dispersos	de	Jerusalém,	sua	terra	natal,	devido	à	iniquidade	do	povo	que	
habitava aquela região.
Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	1 Néfi	21:22–23	e	22:6–8.	Antes	que	eles	
leiam,	explique	que	1 Néfi	21	inclui	uma	profecia	feita	por	Isaías	sobre	a	coligação	de	Israel	
e	que	1 Néfi	22	inclui	os	ensinamentos	de	Néfi	sobre	a	profecia	de	Isaías.
•	 O	que	é	a	“obra	maravilhosa”	mencionada	em	1 Néfi	22:7–8?	(A	Restauração	do	

Evangelho.)
•	 De	que	maneira	compartilhar	o	evangelho	pode	ser	como	carregar	os	outros	em	nossos	

braços	e	ombros?
Para	ajudar	os	alunos	a	entenderem	a	dispersão	e	coligação	de	Israel,	você	pode	ler	a	
seguinte	declaração	do	Élder	Bruce	R.	McConkie,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Por	que	Israel	foi	dispersa?	A	resposta	é	simples	e	óbvia;	não	deixa	dúvidas.	Nossos	
antepassados	israelitas	foram	dispersos	porque	rejeitaram	o	evangelho,	corromperam	o	
sacerdócio,	abandonaram	a	Igreja	e	se	afastaram	do	reino. (…)
O	que,	então,	está	envolvido	na	coligação	de	Israel?	A	coligação	de	Israel	consiste	em	acre-
ditar,	aceitar	e	viver	em	harmonia	com	tudo	o	que	o	Senhor	já	ofereceu	a	seu	antigo	povo	
escolhido.	(…)	Consiste	em	acreditar	no	evangelho,	filiar-se	à	Igreja	e	vir	ao	reino.	(…)	
Também	pode	consistir	em	reunir-se	em	um	local	ou	terra	de	adoração	indicado”	(A New 
Witness for the Articles of Faith	[Uma	Nova	Testemunha	para	as	Regras	de	Fé],	1985,	p.	515).
Leia	1 Néfi	22:9–12.	Explique	que	quando	as	escrituras	mencionam	o	Senhor	
“desnu[dando]	o	braço”,	referem-se	ao	Senhor	mostrando	Seu	poder.
•	 Em	1 Néfi	22:11,	o	que	Néfi	diz	que	o	Senhor	fará	nos	últimos	dias	para	mostrar	Seu	poder?
•	 Como	reunir	as	pessoas	na	Igreja	as	tira	do	cativeiro	e	da	obscuridade?
Peça aos alunos que peguem os objetos da classe e coloquem-nos de volta juntos em um 
lugar.	Explique	que	a	reunião	(ou	coligação)	pode	ser	tanto	espiritual	quanto	física.	Ao	
compartilharmos	o	evangelho	com	outras	pessoas	e	elas	serem	batizadas	e	receberem	o	
dom	do	Espírito	Santo,	são	reunidas	espiritualmente	na	Igreja	do	Senhor.	Durante	os	pri-
meiros	dias	da	Igreja,	foi	pedido	aos	novos	conversos	que	se	reunissem	fisicamente	em	um	
local	(por	exemplo,	Kirtland,	Ohio;	Nauvoo,	Illinois;	e	Salt	Lake	City,	Utah).	Hoje	em	dia	os	
conversos	são	incentivados	a	edificar	a	Igreja	onde	quer	que	estejam	e	a	reunir-se	em	seus	
ramos,	suas	alas	e	estacas	locais.
•	 De	acordo	com	1 Néfi	22:25,	quais	bênçãos	aqueles	que	são	reunidos	pelo	Senhor	

recebem?	O	que	você	acha	que	significa	ser	“um	rebanho”?	(Você	pode	explicar	que	
um	rebanho	é	onde	um	grupo	de	ovelhas	fica	protegido.)	O	que	você	acha	que	significa	
“apascentadas”?

Em	nossos	dias,	Deus	pede	que	todos	os	membros	da	Igreja	ajudem	a	reunir	“seus	filhos	
dos	quatro	cantos	da	Terra”	(1 Néfi	22:25).	Testifique	que	o Senhor prometeu restaurar o 
evangelho e coligar Israel nos últimos dias.
•	 Como	você	acha	que	aqueles	que	foram	coligados	(conversos)	se	sentirão	a	respeito	

daqueles	que	os	reuniram	(aqueles	que	compartilharam	o	evangelho	com	eles)?
•	 O	que	você	pode	fazer	para	compartilhar	o	evangelho	de	Jesus	Cristo	com	outras	pessoas?
Lembre	aos	alunos	de	que	Néfi	citou	Isaías	para	ajudar	sua	família	a	ter	uma	crença	e	
esperança	maiores	em	Jesus	Cristo.	As	profecias	de	Isaías	e	o	testemunho	de	Néfi	podem	
ajudar-nos	da	mesma	maneira.	Testifique	que	Jesus	Cristo	não	Se	esquecerá	de	nós	e	que	
Ele busca ativamente reunir-nos.

Resumo de 1 Néfi
Reserve	algum	tempo	para	revisar	1 Néfi	pedindo	aos	alunos	que	se	lembrem	do	que	
aprenderam	no	seminário	e	no	estudo	pessoal	até	agora.	Você	pode	incentivá-los	a	revi-
sarem os resumos dos capítulos de 1 Néfi. Peça-lhes que se preparem para compartilhar 
algo	do	livro	de	1 Néfi	que	os	inspirou	ou	que	fortaleceu	a	fé	que	eles	têm	em	Jesus	Cristo.	
Após	um	tempo	suficiente,	peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	seus	pensamentos	e	
sentimentos.	Pense	em	compartilhar	uma	de	suas	próprias	experiências	sobre	como	os	
ensinamentos de 1 Néfi abençoaram sua vida.

Prestar testemunho
Você deve prestar tes-
temunho das doutrinas 
específicas que ensinar 
em cada lição, e não 
apenas falar sobre a 
veracidade do evangelho 
como um todo. Quando 
testificar, lembre-se 
deste conselho do Élder 
Jeffrey R. Holland, 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos: “Prestem 
testemunho do mais 
profundo da alma. Será 
a coisa mais importante 
que dirão a eles durante 
a aula toda. (…) se 
testificarmos sobre as 
verdades que ensina-
mos, Deus confirmará 
em nosso coração e no 
coração dos alunos a 
mensagem do evan gelho 
de Jesus Cristo”  
(“Ensinar e Aprender 
na Igreja”, A Liahona, 
junho de 2007, p. 56).
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INTRODUÇÃO AO  

Segundo Livro de Néfi
Por que estudar esse livro?
O livro de 2 Néfi vai ajudar os alunos a 
compreender doutrinas básicas do evan-
gelho, como a Queda de Adão e Eva, a 
Expiação de Jesus Cristo e o arbítrio. Além 
disso, este livro está repleto de profecias 
de Néfi, Jacó e Isaías, que foram testemu-
nhas especiais do Salvador. Eles profeti-
zaram sobre a Restauração do evangelho 
nos últimos dias, a dispersão e a coligação 
do povo do convênio de Deus, a Segunda 
Vinda de Jesus Cristo, o surgimento do 
Livro de Mórmon e o Milênio. O livro de 
2 Néfi também contém a explicação dada 
por Néfi da doutrina de Cristo e encerra 
com o testemunho que Néfi prestou do 
Salvador. 

Quem escreveu esse livro? 
Néfi, o filho de Leí, escreveu esse livro. Néfi 
foi um profeta e o primeiro grande líder do 
povo nefita depois de sua separação dos 
lamanitas. Seus escritos revelam que ele 
vivenciou o poder redentor do Senhor (ver 
2 Néfi 4:15–35; 33:6) e desejou do fundo 
da alma levar a salvação a seu povo (ver 
2 Néfi 33:3–4). Para realizar esse propó-
sito, ele ensinou seu povo a acreditar em 
Jesus Cristo e a estabelecer um templo. 

Para quem esse livro foi escrito 
e por quê?
Néfi escreveu com três grupos de leitores 
em mente: os descendentes de seu pai, o 
povo do convênio do Senhor nos últimos 
dias e todos os povos do mundo (ver 2 Néfi 
33:3, 13). O livro de 2 Néfi foi escrito nas 
placas menores de Néfi, que o Senhor 
determinou que fossem um registro “do 
ministério e das profecias” de Néfi e de 
seus descendentes (1 Néfi 19:3–5). Nessas 
placas, Néfi registrou “as coisas de [sua] 
alma e muitas das escrituras que [estavam] 
gravadas nas placas de latão”. Ele explicou 
que escreveu “para instrução e proveito de 
[seus] filhos” (2 Néfi 4:15). Ele declarou: 
“Falamos de Cristo, regozijamo-nos em 

Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos 
de Cristo e escrevemos de acordo com 
nossas profecias, para que nossos filhos 
saibam em que fonte procurar a remissão 
de seus pecados” (2 Néfi 25:26). Encerrou 
seu registro, convidando todas as pessoas a 
“[dar] ouvidos a [suas] palavras e [a acredi-
tar] em Cristo” (2 Néfi 33:10).

Quando e onde ele foi escrito?
Néfi começou a escrever o relato que 
começa em 2 Néfi em aproximadamente 
570 a.C., 30 anos depois que ele e sua 
família saíram de Jerusalém. Ele o escre-
veu quando estava na terra de Néfi (ver 
2 Néfi 5:8, 28–34).

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
Embora Néfi seja o autor de 2 Néfi, o livro 
é uma compilação de ensinamentos de 
várias fontes. Como mostrado na lista a 
seguir, muitos capítulos do livro incluem 
citações de outros profetas. Como Leí, 
Jacó e Isaías tinham visto Jesus Cristo, 
e eram testemunhas Dele, Néfi incluiu 
alguns de seus ensinamentos no intuito 
de persuadir os leitores a acreditar em 
Jesus Cristo. Leí e Jacó também citaram 
outros profetas em seus sermões. 

•	 Os	ensinamentos	de	Leí	estão	registra-
dos em 2 Néfi 1–4. Em 2 Néfi 3:6–21, 
Leí cita José do Egito.

•	 Os	ensinamentos	de	Néfi	estão	regis-
trados em 2 Néfi 4–5 e 2 Néfi 11–33. 
Néfi cita muito Isaías em 2 Néfi 12–24 e 
2 Néfi 27.

•	 Os	ensinamentos	de	Jacó	estão	registra-
dos em 2 Néfi 6–10. Em 2 Néfi 6:6–7 e 
2 Néfi 7–8, Jacó cita Isaías.

O livro de 2 Néfi também menciona a 
morte de Leí (ver 2 Néfi 4:12) e a divisão 
da posteridade de Leí em dois povos —  
os lamanitas e os nefitas (ver 2 Néfi 5).

Esboço
2 Néfi 1–4 Pouco antes de morrer, 
Leí aconselha e abençoa sua 
posteridade.

2 Néfi 4–8 Néfi glorifica o Senhor. 
Ele lidera seus seguidores para 
uma terra que eles chamam de 
Néfi. Ele registra os ensinamen-
tos de Jacó sobre a dispersão e a 
coligação de Israel.

2 Néfi 9–10 Jacó ensina a respeito 
da Expiação de Jesus Cristo. 
Também profetiza a respeito da 
rejeição de Jesus Cristo por parte 
dos judeus e a futura coligação 
de judeus e gentios na terra da 
promissão.

2 Néfi 11–24 Néfi expressa seu 
deleite em prestar testemunho de 
Jesus Cristo. Ele cita as profecias 
sobre a dispersão e a coligação de 
Israel, a humilhação dos orgulho-
sos e iníquos antes da Segunda 
Vinda, e o nascimento, a missão e 
o reinado milenar do Messias.

2 Néfi 25–27 Néfi profetiza sobre 
a crucificação e a Ressurreição do 
Salvador e Sua visita aos nefitas; 
a dispersão e a coligação dos 
judeus; a destruição dos nefitas; a 
Apostasia; o surgimento do Livro 
de Mórmon e a Restauração.

2 Néfi 28–30 Néfi adverte contra 
a iniquidade dos últimos dias, 
explica o futuro papel do Livro 
de Mórmon e profetiza sobre a 
coligação de almas no convênio.

2 Néfi 31–33 Néfi exorta-nos a 
seguir a Cristo, a banquetear-nos 
em Suas palavras e a perseverar 
até o fim. Ele testifica que escre-
veu as palavras de Cristo.
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LIÇÃO 22

2 Néfi 1
Introdução
As verdades de 2 Néfi 1 foram proferidas por um pai e 
líder amoroso que estava prestes a morrer. Leí suplicou 
a seus filhos, aos filhos de Ismael e a Zorã que obede-
cessem aos mandamentos de Deus. Ele lhes prometeu 

que se guardassem os mandamentos de Deus, prospera-
riam na Terra. Também os exortou a seguir a liderança 
profética de Néfi.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 1:1–23
Leí exorta seu povo a viver em retidão
Peça aos alunos que imaginem que, de repente, teriam de deixar seus familiares para talvez 
nunca mais revê-los.
•	 Se	você	tivesse	de	deixar	algumas	palavras	finais	de	conselho	para	sua	família,	o	que	

diria? Por quê?
Depois	de	ouvir	alguns	dos	alunos,	explique	que	os	capítulos	1–4	de	2 Néfi	contêm	o	regis-
tro	de	Néfi	do	conselho	final	de	seu	pai.	Esta	lição	concentra-se	em	2 Néfi,	que	contém	o	
conselho	que	Leí	compartilhou	com	seus	filhos,	os	filhos	de	Ismael	e	Zorã.
•	 Por	que	o	conselho	final	de	um	pai	ou	de	um	profeta	poderia	ser	particularmente	

significativo?
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	1:1–5	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	“as	gran-
diosas	coisas	que	o	Senhor	fizera”	pela	família	de	Leí.
•	 Como	essas	grandiosas	coisas	demonstram	a	misericórdia	do	Senhor?
•	 Que	exemplo	de	coisas	grandiosas	o	Senhor	fez	por	você	ou	por	sua	família?
•	 Como	se	sente	ao	pensar	na	misericórdia	de	Deus	por	você	e	por	sua	família?
De um lado do quadro, escreva Ações. No	outro	lado	do	quadro,	escreva	Consequências. 
Divida	a	classe	em	dois	grupos.	Peça	ao	primeiro	grupo	que	leia	2 Néfi	1:6–9	e	ao	segundo	
grupo	que	leia	2 Néfi	1:10–12.	Peça	aos	dois	grupos	que	encontrem	ações	que	Leí	disse	que	
seus	descendentes	provavelmente	fariam.	Também	peça	que	procurem	as	consequências	
dessas	ações.	Por	exemplo:	Leí	disse	que	se	o	povo	servisse	ao	Senhor	de	acordo	com	Seus	
mandamentos,	a	terra	seria	uma	terra	de	liberdade	para	eles	(ver	2 Néfi	1:7).	À	medida	que	
os	alunos	compartilharem	suas	respostas,	peça	a	um	dos	alunos	que	as	escreva	no	quadro.
•	 Ao	examinar	as	respostas	no	quadro,	como	você	resumiria	a	mensagem	de	Leí	para	

sua	família?	(Os	alunos	talvez	respondam	com	outras	palavras,	mas	certifique-se	de	
que	a	seguinte	mensagem	esteja	clara:	O Senhor nos abençoa quando guarda-
mos Seus mandamentos, e Ele retém as bênçãos quando não guardamos Seus 
mandamentos.)

•	 Em	2 Néfi	1:9,	a	frase	“[nesta]	terra”	refere-se	às	Américas.	O	que	o	Senhor	prometeu	
aos	fiéis	que	vivessem	“[nesta]	terra”?

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	significado	das	metáforas	que	Leí	usou	para	
encorajar	seus	filhos	a	guardar	os	mandamentos	do	Senhor,	mostre	um	despertador,	uma	
corrente	e	algo	coberto	de	pó	(certifique-se	de	enfatizar	a	poeira,	e	não	o	objeto	em	si).

Concentre-se 
nos alunos
O Élder Richard G. Scott, 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, explicou 
que é mais importante 
ajudar os alunos a 
compreender do que 
cobrir todo o material 
planejado de uma lição: 
“Lembrem-se: sua mais 
alta prioridade não é 
cobrir todo o material 
caso isso signifique 
que não será possível 
compreendê-lo devi-
damente. Façam o que 
puderem, com discer-
nimento. (…) Se um 
princípio chave é com-
preendido [e] absorvido 
(…), então o objetivo 
mais importante foi 
alcançado” [“To Under-
stand and Live Truth” 
[“Compreender e Viver 
a Verdade”] (Discurso 
para os educadores 
religiosos do SEI, 4 de 
fevereiro de 2005), pp. 
2–3, si .LDS .org].
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LIÇÃO 22

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	1:13–14	em	silêncio,	procurando	palavras	e	frases	que	se	
relacionem a esses três objetos. Depois de lerem, segure cada objeto e peça aos alunos que 
compartilhem	as	palavras	e	frases	que	encontraram.	(As	respostas	podem	incluir	“acordás-
seis”,	“sono	do	inferno”,	“sacudísseis	as	pavorosas	correntes”,	“correntes	que	prendem”	e	
“levantai-vos	do	pó”.)	Pergunte	aos	alunos	o	que	significaria	estar	num	“profundo	sono”,	
estar	preso	por	“pavorosas	correntes”	ou	precisar	“[levantar-se]	do	pó”.
•	 Quando	Leí	usou	essas	palavras	e	frases,	o	que	ele	estava	exortando	seus	filhos	a	fazer?	

(A	arrepender-se	e	a	mudar	seu	modo	de	agir.)
•	 O	que	Leí	alertou	que	aconteceria	caso	seus	filhos	não	“sacudissem	suas	correntes”?	

(Ver	2 Néfi	1:13.)
Peça	aos	alunos	que	estudem	2 Néfi	1:14–18	em	silêncio.	Explique	que	Leí	deu	esse	
conselho	com	bondade	e	amor	e	com	grande	preocupação	pelo	bem-estar	de	seus	filhos.	
Peça	aos	alunos	que	procurem	razões	pelas	quais	Leí	queria	que	sua	família	guardasse	os	
mandamentos	do	Senhor.
•	 Por	que	Leí	estava	preocupado	com	sua	posteridade?	(Ele	estava	preocupado	com	as	

consequências	que	sofreriam	devido	às	suas	ações,	e	queria	que	experimentassem	o	
amor	de	Deus,	assim	como	ele.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	de	novo	2 Néfi	1:5	individualmente.
•	 Que	bênçãos	Leí	recebeu	por	causa	de	sua	fé?
•	 Quando	você	se	sentiu	envolvido	pelos	braços	do	amor	do	Senhor?
Divida	a	classe	em	duplas.	Peça	a	um	aluno	de	cada	dupla	que	procure	em	2 Néfi	1:19–22	
as	promessas	que	poderiam	ter	inspirado	os	filhos	de	Leí	a	se	arrepender.	Peça	ao	outro	
aluno	de	cada	dupla	que	procure,	nos	mesmos	versículos,	as	consequências	que	Leí	disse	
que	viriam	se	seus	filhos	decidissem	rejeitar	seu	conselho.	(Você	pode	escrever	essa	desig-
nação	no	quadro.)	Dê	aos	alunos	três	ou	quatro	minutos	para	completar	a	atividade	e	para	
compartilhar	o	que	encontraram	uns	com	os	outros.	Você	pode	andar	pela	sala	de	aula	
enquanto	eles	fazem	seus	relatórios	para	poder	ajudá-los	em	seus	debates.	
Leia	em	voz	alta	para	os	alunos	o	desafio	de	Leí	que	se	encontra	em	2 Néfi	1:23.	Você	pode	
incentivar	os	alunos	a	marcar	esse	versículo.	Você	pode	também	encorajá-los	a	escrever	no	
diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	algo	que	eles	precisam	fazer	para	“acordar”,	
“[sacudir]	as	correntes”	ou	“[levantar-se]	do	pó”,	para	que	possam	receber	as	bênçãos	das	
quais	Leí	falou.
•	 O	que	significa	para	você	“cingir	a	armadura	da	retidão”?	(Ver	também	D&C	27:15–18.)

2 Néfi 1:24–32
Leí exorta seus filhos a seguir a liderança profética de Néfi.
Explique	que	Leí	ensinou	sobre	a	fonte	da	força	e	inspiração	que	o	Senhor	proporcionou	
para	sua	família.	Peça	aos	alunos	que	encontrem	essa	fonte	em	2 Néfi	1:24.	(A	fonte	era	
Néfi,	que	serviria	como	profeta	deles	depois	da	morte	de	Leí.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	1:25–28	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	as	razões	
que	Leí	deu	ao	povo	para	que	seguissem	Néfi.
•	 Quais	qualidades	Leí	enfatizou	ao	falar	da	liderança	de	Néfi?	Por	que	você	confiaria	em	

um	líder	com	essas	qualidades?
•	 Quando	você	viu	os	líderes	da	Igreja	demonstrar	essas	qualidades?
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	1:30–32	em	silêncio.	Peça	a	eles	que	procurem	as	promes-
sas	que	Leí	fez	a	Zorã.
•	 Quais	promessas	vocês	encontraram?
•	 Como	essas	promessas	se	aplicam	a	nós	e	a	nossa	família	quando	seguimos	o	profeta?
Depois	dessa	discussão,	certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que	ao seguirmos 
aqueles que o Senhor chamou para nos liderar, somos abençoados com prosperidade 
espiritual e segurança.	Para	apoiar	esse	princípio,	preste	seu	testemunho	das	bênçãos	que	
recebemos	quando	seguimos	nossos	líderes	da	Igreja.

Metáforas das 
escrituras
Uma metáfora é uma 
figura de linguagem 
em que uma palavra 
ou frase descreve um 
objeto ou ação sem ter 
uma ligação literal com 
aquele objeto ou ação. 
Por exemplo: os filhos 
de Leí não estavam 
literalmente cobertos de 
pó quando Leí lhes disse 
que se “[levantassem] 
do pó” 2 Néfi 1:14). O 
Senhor e Seus profetas 
muitas vezes usaram 
metáforas em Seus 
ensinamentos para nos 
ajudarem a relacionar 
princípios do evangelho. 
Essas metáforas podem 
servir como vigorosos 
lembretes. À medida que 
discutir as metáforas, 
ajude os alunos a se con-
centrarem no significado 
espiritual transmitido 
pelas palavras.
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2 NéfI  1

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 1:22. “Destruição Eterna”
Em 2 Néfi 1:22, Leí falou da “eterna destruição, tanto 
da alma como do corpo.” A seguinte declaração do 
Presidente Joseph Fielding Smith poderá ajudá-lo a 
explicar as palavras de Leí:

“Destruição não significa aniquilação. Nós sabemos, 
porque nos foi ensinado pelas revelações do Senhor, 
que uma alma não pode ser destruída.

Toda alma nascida neste mundo receberá a ressurrei-
ção e imortalidade, e há de permanecer para sempre. 
Destruição, por conseguinte, não significa aniquila-
ção. Quando o Senhor diz que serão destruídas, [isso] 
significa que serão banidas de Sua presença, que serão 
isoladas da presença da luz e verdade, e não terão o 
privilégio de obter sua exaltação; e isso é destruição” 
(Doutrinas de Salvação, comp. por Bruce R. McConkie, 
3 vols., 1994, vol. II, pp. 226–227).

2 Néfi 1:28. “Se derdes ouvidos à voz de Néfi,  
não perecereis”
Leí prometeu que aqueles que “[dessem] ouvidos à voz 
de Néfi” seriam abençoados (ver 2 Néfi 1:28). Para ler 
a respeito das promessas que o Senhor fez àqueles que 
seguirem os profetas vivos em nossos dias, ver Doutrina 
e Convênios 21:5–6.

O Presidente Wilford Woodruff disse: “Espero que 
todos nós sigamos o curso traçado para nós pelos 
servos do Senhor, pois se assim procedermos sei que 
estaremos em segurança neste mundo e garantiremos 
nossa felicidade e exaltação no mundo vindouro. (…) 
Se formos fiéis, eles nos guiarão no caminho da vida 
e, caso tenhamos fé para acreditar em suas instruções 
e nos ensinamentos do Espírito Santo por intermédio 
deles, sempre estaremos no caminho seguro e teremos 
certeza de nosso galardão” (Ensinamentos dos Presi-
dentes da Igreja: Wilford Woodruff, 2005, p. 203).
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Introdução
2 Néfi 2 contém a continuação dos ensinamentos de 
Leí ministrados pouco antes de ele morrer. Falando 
diretamente a seu filho Jacó, Leí testificou do poder do 
Senhor de consagrar nossas aflições para nosso bene-
fício. Falando a todos os seus filhos, ele ensinou sobre 

a Queda de Adão — por que era necessária e como ela 
beneficia a humanidade — e sobre a necessidade da 
Expiação de Jesus Cristo. (Leí também ensinou sobre a 
doutrina do arbítrio. Essa doutrina será abordada na 
lição seguinte.)

LIÇÃO 23

2 Néfi 2 (Parte 1)

Sugestões Didáticas

2 Néfi 2:1–4
Leí fala a Jacó sobre provações e bênçãos
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	que	2 Néfi	2	é	relevante	para	a	vida	deles,	Peça	que	pensem	em	
alguém	que	conheçam	que	enfrentou	dificuldades	ou	aflições	significativas.	Peça	que	eles	
ponderem sobre o que poderiam dizer para encorajar essa pessoa. Peça que se preparem 
para	compartilhar	seus	pensamentos	com	a	classe.
Explique	que	2 Néfi	2	contém	um	registro	de	Leí	falando	a	um	filho	que	passou	por	difi-
culdades.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	2:1	em	silêncio.	Peça	que	identifiquem	a	qual	
filho	Leí	ensinou	(Jacó)	e	o	que	havia	causado	o	sofrimento	daquele	filho	(a	rudeza	de	seus	
irmãos).	Em	seguida	peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	2:2–3	em	silêncio.	Você	pode	sugerir	
que	os	alunos	marquem	as	palavras	e	frases	que	descrevem	o	que	o	Senhor	faria	por	Jacó.
Peça	aos	alunos	que	compartilhem	as	frases	que	encontrarem.	Depois	faça	as	seguintes	
perguntas	para	ajudá-los	a	entender	que	o Senhor pode consagrar nossas aflições para 
nosso benefício:
•	 O	que	a	frase	“consagrará	tuas	aflições	para	teu	benefício”	significa	para	você?	(Você	

talvez precise explicar que consagrar	significa	dedicar	algo	ou	torná-lo	sagrado.)
•	 Quando	você	viu	que	o	Senhor	pode	consagrar	nossas	aflições	para	nosso	benefício?

2 Néfi 2:5–25
Leí ensina a seus filhos sobre a Queda e sobre a Expiação de Jesus Cristo
Explique	que	Leí	ensinou	a	Jacó	e	seus	outros	filhos	sobre	a	Queda	de	Adão	e	Eva.	Você	tal-
vez	precise	explicar	que	a	expressão	“a	Queda”	se	refere	às	circunstâncias	que	sobrevieram	
a	Adão	e	Eva	e	a	seus	descendentes	devido	à	escolha	de	Adão	e	Eva	de	partilhar	do	fruto	
proibido	do	Jardim	do	Éden.
•	 Que	escolha	o	Senhor	tinha	dado	a	Adão	e	Eva	no	Jardim	do	Éden?	(Ele	permitiu	que	

eles	escolhessem	comer	ou	não	o	fruto	proibido.)
•	 De	acordo	com	2 Néfi	2:15,	por	que	o	Senhor	lhes	deu	essa	escolha?	(“Para	conseguir	

seus	eternos	propósitos	com	relação	ao	homem.”	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	mar-
car	essa	frase.)

•	 Quais	sãos	os	eternos	propósitos	de	Deus	para	nós?	(Dar-nos	a	oportunidade	de	receber	
a	vida	eterna	e	de	nos	tornar	como	Ele	é.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	anotar	isso	em	
suas	escrituras	ao	lado	da	frase	“eternos	propósitos”.	Você	pode	também	pedir	que	leiam	
Moisés	1:39.)

Copie	a	seguinte	tabela	no	quadro,	deixando	os	dois	espaços	de	baixo	em	branco.	(Você	
pode	sugerir	aos	alunos	que	copiem	essa	tabela	no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	
caderno	de	classe	deles.)

Ajudar os alunos 
a perceber que 
as escrituras são 
importantes para eles
Uma das maneiras mais 
eficazes de ajudar os 
alunos a se prepararem 
para aprender é pedir-
lhes que ponderem uma 
pergunta ou situação 
que seja importante 
para eles e que será 
abordada nas escrituras 
que você está ensinando. 
Isso ajudará os alunos a 
estudar as escrituras com 
um propósito.
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2 NéfI  2  (PARTe 1)

Sem a Queda Por Causa da Queda

Todas as coisas teriam permanecido no mesmo 
estado em que foram criadas (ver 2 Néfi 2:22).
Adão e eva não teriam tido filhos  
(ver 2 Néfi 2:23).
Adão e eva teriam permanecido num estado 
de inocência, não conhecendo a alegria ou a 
miséria, o bem ou o pecado (ver 2 Néfi 2:23).

Adão e eva foram expulsos do Jardim para 
cultivar a terra (ver 2 Néfi 2:19).
Adão e eva tiveram filhos — a família de toda 
a Terra (ver 2 Néfi 2:20).
Adão e eva e seus descendentes experimen-
tariam a vida mortal, incluindo a miséria, a 
alegria, e a capacidade de fazer o bem e de 
pecar (ver 2 Néfi 2:23, 25).
estamos sujeitos à morte física e espiritual 
(ver 2 Néfi 9:6; Helamã 14:16).

Peça	a	um	aluno	que	vá	ao	quadro	e	seja	o	escrevente	da	classe.	Peça	aos	alunos	que	ana-
lisem	2 Néfi	2:19–25	em	silêncio,	identificando	(1) as	consequências	que	teriam	havido	se	
Adão	e	Eva	não	tivessem	comido	o	fruto	proibido	e	caído,	e	(2)	as	consequências	resultan-
tes	da	Queda.	Peça	ao	escrevente	que	copie	as	respostas	dos	alunos	na	tabela.	As	repostas	
devem	incluir	os	itens	alistados	acima	(exceto	a	informação	sobre	a	morte	física	e	espiritual,	
que	será	adicionada	posteriormente).
Peça	aos	alunos	que	recapitulem	suas	respostas	para	o	tema	“Sem	a	Queda”.
•	 Como	as	condições	no	Jardim	do	Éden	teriam	impedido	Adão	e	Eva	de	progredir	no	

Plano	de	Salvação	do	Pai	Celestial?	(Ver	2 Néfi	2:22–23.)
Peça	aos	alunos	que	recapitulem	a	lista	do	tema	“Por	Causa	da	Queda”.	Certifique-se	de	
que	eles	entendam	que	por	sermos	descendentes	de	Adão	e	Eva	estamos	sujeitos	às	condi-
ções	que	lhes	sobrevieram	depois	da	Queda	(ver	2 Néfi	2:21).
•	 A	frase	“cultivar	a	terra”	significa	que	depois	que	Adão	e	Eva	foram	expulsos	do	jardim,	

eles	tiveram	de	trabalhar	para	obter	alimento.	Como	você	acha	que	o	trabalho	nos	ajuda	
a	progredir	no	plano	do	Pai	Celestial?	

•	 Como	ter	filhos	ajudaria	Adão	e	Eva	a	se	tornarem	mais	semelhantes	ao	Pai	Celestial?	
De	que	maneiras	as	famílias	são	importantes	no	plano	do	Pai	Celestial?

•	 Como	as	oportunidades	de	experimentar	alegria	e	miséria	nos	ajudam	a	progredir	no	
plano	do	Pai	Celestial?

Depois de discutir essas perguntas, enfatize que a Queda de Adão e Eva é uma parte 
essencial do plano de felicidade do Pai Celestial.
Saliente	que	2 Néfi	2:25	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	incentivar	
os alunos a marcar essa passagem. Por ser curta, você pode despender um tempo para 
ajudar	os	alunos	a	memorizá-la.
Explique	que	embora	a	Queda	tenha	aberto	o	caminho	para	o	nosso	progresso,	ela	tam-
bém	introduziu	a	dor,	o	sofrimento,	o	pecado	e	a	morte	no	mundo.	Para	ajudar	os	alunos	
a	ampliar	a	compreensão	dessa	verdade,	peça	a	um	deles	que	leia	2 Néfi	9:6	em	voz	alta.	
Em	seguida	peça	a	outro	aluno	que	leia	Helamã	14:15–17	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	
procure	as	consequências	da	Queda	descritas	nesses	versículos.
•	 O	que	esses	versículos	ensinam	sobre	a	Queda?	(Ela	trouxe	a	morte	física,	que	é	a	morte	

do	corpo,	e	a	morte	espiritual,	que	é	o	estado	de	afastamento	da	presença	de	Deus.	
Escreva	no	quadro	Estamos sujeitos à morte física e espiritual,	embaixo	de	“Por	Causa	da	
Queda”.)

Para	ajudar	os	alunos	a	pensar	em	como	eles	vivenciaram	as	consequências	da	Queda	
alistadas	no	quadro,	encoraje-os	a	ponderar	em	silêncio	as	seguintes	perguntas.	(Leia	as	
perguntas	lentamente	e	com	pausas	entre	elas	para	dar	aos	alunos	tempo	suficiente	para	
ponderar.)
•	 Quais	são	algumas	das	causas	da	miséria	nesta	vida?
•	 Por	que	a	morte	é	uma	parte	necessária	do	plano	de	salvação?
•	 Como	os	problemas	e	as	aflições	nos	ajudam	a	aprender	e	a	crescer?
Explique	que	à	medida	que	entendemos	como	a	Queda	nos	influencia,	percebemos	que	
precisamos	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	
Taft Benson:

2 Néfi 2:25 
Mencione a ideia 
ensinada no domínio das 
escrituras ao final da 
lição para ajudar os 
alunos a conhecer essa 
passagem.
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“Assim	como	o	homem	não	deseja	realmente	alimento	até	sentir	fome,	ele	
também	não	deseja	a	salvação	de	Cristo	até	saber	por	que	precisa	de	Cristo.
Ninguém	sabe	devida	e	adequadamente	por	que	precisa	de	Cristo	até	que	
compreenda	e	aceite	a	doutrina	da	Queda	e	seu	efeito	sobre	toda	a	huma-
nidade.	E	nenhum	outro	livro	no	mundo	explica	tão	bem	essa	doutrina	
fundamental	quanto	o	Livro	de	Mórmon”	(“O	Livro	de	Mórmon	e	Doutrina	

e	Convênios”,	A Liahona,	julho	de	1987,	p.	83).
Depois	de	os	alunos	terem	tido	tempo	suficiente	para	ponderar	essas	perguntas,	mostre	
uma	gravura	do	Salvador.	Preste	seu	testemunho	de	que,	por meio da Expiação, Jesus 
Cristo nos redime dos efeitos da Queda e oferece a redenção de nossos pecados.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	2 Néfi	2:5–10,	21	e	Alma	
7:11–13.	Peça	à	classe	que	identifique	frases	nesses	versículos	que	mostrem	o	que	o	Salva-
dor	fez	para	nos	redimir	dos	efeitos	da	Queda	e	de	nossos	pecados	individuais.	(Em	relação	
ao	versículo	9,	você	talvez	precise	explicar	que	a	frase	“intercederá”	significa	falar	em	favor	
de	alguém	ou	agir	no	lugar	de	outra	pessoa.)	Para	ajudar	os	alunos	a	analisar	as	frases	que	
eles	identificaram,	pergunte:
•	 Quais	frases	nesses	versículos	indicam	que,	por	meio	da	Expiação,	o	Salvador	nos	redi-

mirá	da	morte	física?
•	 Quais	frases	indicam	que	o	Salvador	nos	redimirá	da	morte	espiritual	(afastamento	da	

presença	do	Senhor)?
•	 Quais	frases	indicam	que	o	Salvador	pode	nos	redimir	de	nossos	pecados?
•	 Quais	frases	indicam	que	o	Senhor	pode	nos	ajudar	nos	momentos	de	dificuldade	tais	

como doença e sofrimento?
De	acordo	com	2 Néfi	2:7–9,	21,	o	que	precisamos	fazer	para	receber	todas	as	bênçãos	que	
estão	a	nosso	alcance	graças	à	Expiação?	(Em	relação	ao	versículo	7,	você	talvez	precise	
explicar	que	a	pessoa	que	tem	“um	coração	quebrantado	e	um	espírito	contrito”	é	humilde	
e	está	disposta	a	seguir	a	vontade	de	Deus.	Essa	pessoa	sente	profundo	pesar	pelo	pecado	
e	deseja	sinceramente	se	arrepender.)
Depois	de	discutir	essas	perguntas,	peça	aos	alunos	que	examinem	os	versículos	designa-
dos	em	silêncio,	procurando	frases	que	lhes	sejam	particularmente	significativas	para	eles.	
Peça	aos	alunos	que	formem	duplas	e	que	compartilhem	um	com	o	outro	as	frases	que	
escolheram.	Peça	que	eles	compartilhem	por	que	essas	frases	são	significativas	para	eles.
Peça	a	um	ou	dois	alunos	que	resumam	para	a	classe	por	que	a	Queda	é	uma	parte	essen-
cial	do	plano	de	salvação	do	Pai	Celestial.	Em	seguida	peça	a	eles	que	compartilhem	seus	
sentimentos	sobre	como	a	Expiação	de	Jesus	Cristo	nos	redime	da	Queda.

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 2:25
Observação:	Você	pode	usar	a	seguinte	atividade	para	ajudar	os	alunos	a	utilizar	2 Néfi	2:25	
quando	ensinarem	o	evangelho.	Devido	à	natureza	e	ao	tamanho	da	lição	de	hoje,	você	
talvez queira usar essa atividade em outro dia, quando tiver mais tempo.
Peça	aos	alunos	que	preparem	uma	lição	sobre	a	doutrina	da	Queda,	usando	2 Néfi	2:25.	
Eles	podem	ensinar	essa	lição	numa	noite	familiar	ou	em	outra	ocasião.	Pergunte	a	alguns	
alunos se eles gostariam de relatar experiências pessoais depois de ensinarem. Deixe que 
os	alunos	comecem	a	preparar-se	durante	a	aula,	de	acordo	com	o	tempo	disponível.
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Introdução
A lição anterior de 2 Néfi 2 concentrou-se na Queda 
de Adão e Eva e na Expiação de Jesus Cristo. Esta lição 
centraliza-se nos ensinamentos de Leí a respeito da 
doutrina do arbítrio, incluindo a verdade de que somos 
livres para escolher a liberdade e a vida eterna por 
intermédio de Jesus Cristo.

Nesta lição, os alunos terão a oportunidade de ensi-
nar uns aos outros. Antes da aula, prepare folhetos 
contendo as instruções desta lição. Familiarize-se com 
cada conjunto de instruções, de maneira que você possa 
ajudar os alunos ao se prepararem para ensinar.

LIÇÃO 24

2 Néfi 2 (Parte 2)

Sugestões Didáticas

2 Néfi 2:11–18, 25–30
Leí ensina sobre o arbítrio e sobre as consequências de nossas escolhas
Brevemente,	relembre	aos	alunos	de	que	nas	lições	anteriores	eles	estudaram	os	ensina-
mentos	de	Leí	em	2 Néfi	2	sobre	a	Queda	de	Adão	e	Eva	e	as	bênçãos	da	Expiação	de	Jesus	
Cristo.	A	escolha	de	Adão	e	Eva	permitiu-nos	vir	à	Terra	(ver	2 Néfi	2:25),	onde	vivenciaría-
mos sofrimento, dor e morte. Por meio da Expiação, Jesus Cristo nos redime da Queda e 
oferece a redenção de nossos pecados	(ver	2 Néfi	2:26).	Devido	à	Expiação,	somos livres 
para escolher a liberdade e a vida eterna ou o cativeiro e a morte	(ver	2 Néfi	2:27).
Explique	aos	alunos	que	à	medida	que	continuarem	seu	estudo	de	2 Néfi	2	nesta	lição,	
terão	a	oportunidade	de	ensinar	uns	aos	outros	o	princípio	do	arbítrio	que	Leí	explicou	a	
seu	filho	Jacó.	Divida	os	alunos	em	quatro	grupos.	Entregue	a	cada	grupo	um	dos	seguintes	
conjuntos	de	instruções	para	ajudá-los	a	preparar	o	que	irão	ensinar	(antes	da	aula,	prepare	
folhetos	contendo	essas	instruções).	Se	a	classe	tiver	menos	do	que	quatro	alunos,	entre-
gue	um	conjunto	de	instruções	para	cada	aluno,	e	ensine	o	material	contido	nos	conjuntos	
restantes.
Cada	conjunto	de	instruções	contém	cinco	tarefas.	Incentive	todos	os	alunos	a	participar,	cer-
tificando-se	de	que	cada	pessoa	de	cada	grupo	receba	uma	tarefa.	Em	grupos	de	mais	de	cinco	
pessoas,	os	alunos	podem	dividir	tarefas.	Em	grupos	com	menos	de	cinco	pessoas,	alguns	dos	
alunos	talvez	tenham	de	fazer	mais	de	uma	tarefa.	Informe	aos	alunos	que	eles	terão	cerca	de	
três	minutos	para	se	preparar	e	que	cada	grupo	terá	cinco	minutos	para	ensinar.

Grupo 1: Deus nos criou para agir
	A.	 Segure	uma	pedra	na	frente	da	classe.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	2:14	em	voz	alta.	

Antes	de	ele	ler,	peça	à	classe	que	procure	a	descrição	que	Leí	fez	de	dois	tipos	de	coisas	
que	o	Senhor	criou	nos	céus	e	na	Terra.	(“Coisas	que	agem	como	as	que	recebem	a	
ação.”)	Pergunte:	Como	esse	versículo	se	relaciona	a	nós	e	à	pedra?	(Fomos	criados	para	
agir,	ao	passo	que	a	pedra	foi	criada	para	receber	a	ação.	A	pedra,	como	tantas	outras	
criações,	não	pode	agir	por	si	mesma.)

	B.	 Peça	a	um	aluno	que	leia	a	primeira	sentença	de	2 Néfi	2:16.	Pergunte	à	classe:	No	plano	
de	salvação	do	Pai	Celestial,	por	que	você	acha	que	é	importante	que	possamos	agir	
por	nós	mesmos?	Depois	de	os	alunos	responderem,	pergunte:	De	que	modo	às	vezes	
esperamos	receber	a	ação	em	vez	de	agir	por	nós	mesmos?

	C.	Escreva	D&C 58:26–28	no	quadro.	Peça	à	classe	que	abra	nessa	passagem.	Conduza-os	
na leitura em conjunto dessa passagem em voz alta.

	D.	Pergunte:	O	que	podemos	aprender	em	Doutrina	e	Convênios	58:26–28	sobre	agir	por	
nós	mesmos?	Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	nos	ocupar	zelosa-
mente	em	realizar	muita	retidão?	Em	que	momento	sua	diligência	permitiu-lhe	realizar	
muita	retidão?	(Depois	de	um	ou	dois	alunos	responderem,	você	também	pode	com-
partilhar	uma	experiência	pessoal.)

2 Néfi 2:27  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte a ideia de 
ensino para domínio das 
escrituras ao final da 
lição para ajudar os 
alunos a memorizar essa 
passagem.
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	E.	 Compartilhe	seu	testemunho	sobre	a	importância	de	agir	por	nós	mesmos	e	procurar	
zelosamente	realizar	muita	retidão.

Grupo 2: Atração para o bem ou para o mal
	A.	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	segunda	sentença	de	2 Néfi	2:16.	Pergunte	à	classe:	o	que	a	

palavra atrair	significa?	(Convidar,	persuadir.)
	B.	 Pergunte	à	classe:	Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	o	Senhor	nos	convida	a	fazer	

o	que	é	bom?	(Os	alunos	podem	mencionar	a	inspiração	do	Espírito	Santo,	as	bênçãos	
prometidas	por	obedecer	aos	mandamentos	e	os	ensinamentos	dos	profetas	modernos.)

	C.	Leia	2 Néfi	2:17–18	em	voz	alta	e	peça	aos	alunos	que	acompanhem	em	suas	escritu-
ras.	Peça	que	identifiquem	o	que	o	diabo	deseja	para	todos	nós.	(Ele	quer	que	sejamos	
miseráveis.)

	D.	Pergunte:	Como	você	pode	saber	quais	convites	são	do	Senhor	e	quais	são	do	diabo?	
(Como	parte	dessa	discussão,	você	pode	mencionar	Morôni	7:16–17.)	Depois	de	a	classe	
ter	respondido,	pergunte:	Quais	são	alguns	exemplos	de	coisas	que	convidam	as	pes-
soas	a	agir	iniquamente	e	que	as	conduzem	à	miséria?

	E.	 Compartilhe	seu	testemunho	sobre	os	convites	do	Senhor	que	levam	ao	bem	e	à	felici-
dade,	e	sobre	os	convites	do	diabo	que	levam	à	iniquidade	e	à	miséria.	Como	parte	de	
seu	testemunho,	você	pode	compartilhar	uma	experiência	para	ilustrar	como	sabe	que	
isso	é	verdade.

Grupo 3: Somos responsáveis por nossas decisões
	A.	Leia	esta	declaração	para	a	classe:

“Você	é	livre	para	escolher	e	agir,	mas	não	para	escolher	as	consequências	de	suas	ações.	
As	consequências	podem	não	ser	imediatas,	mas	elas	sempre	virão”	(Sempre Fiéis: Tópi-
cos do Evangelho,	2004,	p.	18).
Pergunte:	Quais	são	alguns	exemplos	de	consequências	que	talvez	não	sejam	imediatas,	
mas	que	virão?	(Uma	resposta	possível	é	o	câncer	resultante	do	fumo.)

	B.	 Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	2:26–27	em	silêncio,	procurando	palavras	e	frases	que	
mostrem	as	consequências	futuras	de	escolhas	que	fazemos	agora.	Peça	aos	alunos	que	
relatem	o	que	encontrarem.	(As	respostas	incluem	“castigo	da	lei	no	grande	e	último	
dia”,	“liberdade”,	“vida	eterna”,	“cativeiro”,	“morte”	e	“miseráveis”.)	Escreva	as	respos-
tas dos alunos no quadro.

	C.	Pergunte:	Por	que	você	acha	que	é	importante	que	entendamos	as	consequências	de	
nossas	escolhas	nesta	vida?	Depois	de	os	alunos	terem	respondido,	pergunte:	Como	o	
conhecimento	dessas	consequências	nos	motiva	a	fazer	escolhas	justas?

	D.	Saliente	que,	em	2 Néfi	2:27,	Leí	disse	que	somos	“livres	para	escolher	a	liberdade”.	
Pergunte:	Em	sua	experiência	pessoal,	como	as	escolhas	justas	nos	ajudam	a	nos	
mantermos	livres	para	escolher?	Pode	fornecer	exemplos	disso?	(Esteja	preparado	para	
compartilhar	um	exemplo	seu.)

	E.	 Compartilhe	seu	testemunho	de	que	somos	responsáveis	perante	Deus	por	nossas	
escolhas,	e	que	as	consequências	sempre	se	seguem	às	nossas	escolhas.

Grupo 4: Escolher a boa parte
	A.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	2:28	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	quatro	coisas	

que	Leí	desejou	para	seus	filhos.	Depois	de	o	versículo	ter	sido	lido,	convide	os	alunos	a	
compartilharem	o	que	encontraram.

	B.	 Pergunte:	Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	confiar	no	grande	Mediador,	
Jesus	Cristo,	para	nos	ajudar	a	fazer	escolhas	justas?

	C.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	2:29	em	voz	alta.	Pergunte	à	classe:	Como	nossas	
escolhas	possibilitam	ao	diabo	nos	capturar?	Como	parte	dessa	discussão,	saliente	que	
muitas	das	tentações	de	Satanás	são	voltadas	para	“a	vontade	da	carne”	ou	nossos	
apetites	físicos.	Quando	as	pessoas	cedem	a	essas	tentações,	podem	ficar	viciadas	em	
substâncias	e	comportamentos	nocivos.	Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	
Nelson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
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“A	partir	de	uma	experiência	inicial	considerada	sem	importância,	pode-se	criar	um	cír-
culo	vicioso.	Da	experiência	vem	o	hábito.	Do	hábito	vem	a	dependência.	Da	dependên-
cia	vem	o	vício.	O	aprisionamento	é	gradual.	As	algemas	da	escravidão	do	hábito	são	
muito	pequenas	para	ser	sentidas	até	que	se	tornem	fortes	demais	para	ser	quebradas.	
(…)	O	vício	elimina	toda	a	liberdade	de	escolha	futura”	(“Dependência	ou	Liberdade”,	
A Liahona,	janeiro	de	1989,	p.	5).
Compartilhe	seu	testemunho	de	como	a	retidão	nos	leva	dos	hábitos	ruins	e	vícios	para	
a liberdade.

	D.	Leia	2 Néfi	2:30	para	a	classe.	À	medida	que	os	alunos	acompanharem	a	leitura,	convi-
de-os	a	concentrarem-se	nestas	palavras:	“Eu	escolhi	a	boa	parte”.	Pergunte:	O	que	essa	
frase	ensina	sobre	Leí?

	E.	 Peça	aos	alunos	que	ponderem	nas	seguintes	perguntas:	Quem	vocês	conhecem	que	
também	“[escolheu]	a	boa	parte”,	como	Leí?	De	que	maneiras	vocês	poderiam	seguir	
o exemplo dessa pessoa? Depois de os alunos terem tido tempo para ponderar, peça a 
um	ou	dois	deles	que	compartilhem	seus	pensamentos.	Em	seguida	compartilhe	seus	
próprios	pensamentos.

Observação ao professor:	Para	encerrar,	peça	aos	alunos	que	ponderem	se	suas	escolhas	
os	estão	conduzindo	à	liberdade	e	vida	eterna,	ou	ao	cativeiro,	morte	espiritual	e	miséria.	
Assegure	aos	alunos	que	qualquer	escolha	ruim	que	já	tenham	feito	pode	ser	sobrepujada	
por	meio	da	fé	em	Jesus	Cristo	e	pelo	arrependimento.	Preste	testemunho	do	Salvador,	de	
Sua	Expiação	e	de	Sua	capacidade	de	nos	fortalecer	em	nossos	esforços	para	fazer	escolhas	
que	nos	levarão	à	felicidade	e	vida	eterna.

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 2:27
Para	ajudar	os	alunos	a	memorizar	2 Néfi	2:27,	escreva	a	primeira	letra	de	cada	palavra	no	
quadro,	como	se	segue:	P o h s l s a c; e t a c d q n l s d. E s l p e a l e a v e p m d g M d t o h, o 
p e o c e a m, d a c o c e o p d d; p e p t t o h t m c e p. (Você	pode	também	encorajar	os	alunos	
a	marcar	essa	passagem	de	forma	que	possam	localizá-la	mais	facilmente.)
Peça	aos	alunos	que	recitem	2 Néfi	2:27	juntos	(usando	as	escrituras	se	necessário),	até	que	
possam	recitar	o	versículo	inteiro	olhando	apenas	para	as	primeiras	letras	para	ajudá-los.	
Em	seguida,	apague	várias	letras	e	faça-os	recitar	a	escritura	juntos	novamente.	Continue	
esse	processo	até	que	todas	as	letras	tenham	sido	apagadas	e	a	classe	consiga	recitar	o	
versículo	inteiro	de	cor.	Como	parte	dessa	atividade,	você	pode	compartilhar	a	seguinte	
declaração	do	Élder	Richard	G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	“Uma	escritura	
memorizada	torna-se	um	amigo	constante	que	não	esmorece	com	a	passagem	do	tempo”,	
(“O	Poder	das	Escrituras”,	A Liahona ,	novembro	de	2011,	p.	6).
Observação:	Você	pode	ter	tempo	para	usar	essa	atividade	em	algum	ponto	de	sua	lição.	Se	
não	dispuser	de	tempo,	pense	na	possibilidade	de	utilizar	essa	atividade	em	outra	lição.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 2:29. “A vontade da carne e o mal que 
nela há”
Esse versículo não diz que nosso corpo é algo ruim. Em 
vez disso, o versículo descreve nosso corpo como um 
aspecto de nossa condição decaída. Sempre Fiéis inclui 
esta explicação: “Nesta condição decaída, vivemos um 

conflito interno. Somos filhos espirituais de Deus, com o 
potencial de sermos “participantes da natureza divina” 
(II Pedro 1:4). Entretanto, ‘somos indignos diante de 
[Deus]; por causa da Queda, nossa natureza tornou-se 
má continuamente’ (Éter 3:2). Precisamos empenhar-nos 
sempre para vencer as paixões e os desejos indignos” 
(Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho, 2004, p. 142).
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Introdução
2 Néfi 3 contém as palavras de Leí para seu filho caçula, 
José. Leí narra a profecia de José do Egito sobre o papel 

do Profeta Joseph Smith, o surgimento do Livro de 
Mórmon e a Restauração do evangelho.

LIÇÃO 25

2 Néfi 3

Sugestões Didáticas

2 Néfi 3:1–25
Leí narra a profecia de José do Egito sobre o Profeta Joseph Smith
Antes	da	aula,	desenhe	o	seguinte	diagrama	no	quadro.

Para	preparar	os	alunos	para	entenderem	os	ensinamentos	encontrados	em	2 Néfi	3,	infor-
me-lhes	que	esse	capítulo	inclui	informações	sobre	quatro	homens	com	o	mesmo	primeiro	
nome. Peça aos alunos que rapidamente procurem nas referências das escrituras abaixo de 
cada	gravura	do	quadro	para	determinar	quem	é	representado	em	cada	gravura.	Quando	
um	aluno	encontrar	uma	resposta,	deixe	que	ele	a	escreva	no	quadro.	(A	primeira	figura	
representa	o	filho	de	Leí,	José.	A	segunda	representa	o	profeta	José	que	foi	vendido	para	o	
Egito	aproximadamente	1700	anos	antes	do	nascimento	de	Jesus	Cristo.	A	terceira	repre-
senta	o	Profeta	Joseph	Smith.	A	quarta	representa	Joseph	Smith	Sr.)
Mostre	uma	gravura	do	profeta	Joseph	Smith,	como	a	gravura	Irmão	Joseph	(62161	059;	
Livro de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº	87).	Informe	aos	alunos	que	grande	parte	de	
2 Néfi	3	se	concentra	na	profecia	de	José	do	Egito	sobre	o	Profeta	Joseph	Smith.
Peça	a	três	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	2 Néfi	3:6–8.	Peça	à	classe	que	
identifique	palavras	e	frases	que	José	do	Egito	usou	para	descrever	Joseph	Smith	e	o	trabalho	
que	ele	realizaria.	(Você	talvez	tenha	de	explicar	que	quando	José	do	Egito	usou	a	expressão	
“fruto	de	[meus]	lombos”	ele	se	referia	a	seus	descendentes.)	No	quadro	ao	lado	da	gravura	
que	mostra	Joseph	Smith,	aliste	as	palavras	e	frases	que	os	alunos	encontrarem.	Eles	deverão	
identificar	frases	tais	como	“um	vidente	escolhido	para	o	fruto	de	meus	lombos”,	“de	grande	
estima”,	“levando-os	a	conhecer	os	convênios”	e	“fá-lo-ei	grande	a	meus	olhos”.
•	 Após	estudar	2 Néfi	3:6–8,	o	que	você	aprendeu	sobre	o	Profeta	Joseph	Smith?	(Ajude	os	

alunos a entender que o Senhor chamou o Profeta Joseph Smith para ajudar a levar 
a efeito a Restauração do evangelho.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	3:11–15	em	silêncio.	Peça	que	procurem	frases	adicionais	
sobre	o	que	Deus	faria	por	intermédio	do	Profeta	Joseph	Smith.	Depois	de	os	alunos	terem	
tido	tempo	suficiente	para	estudar	esses	versículos,	pergunte	o	que	encontraram.	Acrescente	
as	respostas	deles	à	lista	no	quadro	ao	lado	da	gravura	que	mostra	o	Profeta	Joseph	Smith.	
(As	respostas	podem	incluir	“revelar	minha	palavra”,	“da	fraqueza	será	tornado	forte”,	
“aqueles	que	procurarem	destruí-lo	serão	confundidos”	e	“chamado	pelo	nome	de	seu	pai”.)

1 2 3 4

2 Néfi 3:3 2 Néfi 3:4 2 Néfi 3:14 2 Néfi 3:15
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2 NéfI  3

Para	ajudar	os	alunos	a	melhor	compreender	e	ponderar	sobre	o	papel	do	Profeta	Joseph	
Smith	na	Restauração	do	evangelho,	leia	2 Néfi	3:11	em	voz	alta,	dando	ênfase	especial	à	
frase	“poder	para	revelar	minha	palavra”.
•	 Quais	são	alguns	exemplos	da	palavra	do	Senhor	que	Joseph	Smith	revelou?	(As	respos-

tas	podem	incluir	o	Livro	de	Mórmon,	Doutrina	e	Convênios,	a	Pérola	de	Grande	Valor,	
a Tradução	de	Joseph	Smith	e	os	próprios	discursos	do	Profeta.)

No	decorrer	dessa	discussão,	certifique-se	de	salientar	que	José	do	Egito	profetizou	que	o	
Profeta	Joseph	Smith	revelaria	o	Livro	de	Mórmon.	Você	talvez	precise	explicar	que	2 Néfi	
3:12	menciona	dois	livros.	O	livro	escrito	pelos	descendentes	de	José	do	Egito	era	o	Livro	
de	Mórmon;	o	livro	escrito	pelos	descendentes	de	Judá	era	a	Bíblia.	Você	pode	sugerir	que	
os	alunos	escrevam	essas	explicações	em	suas	escrituras.
Peça	aos	alunos	que	procurem	em	2 Néfi	3:12	frases	que	descrevam	o	impacto	que	o	Livro	
de	Mórmon	e	a	Bíblia	terão	no	mundo	à	medida	que	se	“[unirem]”.	(Por	exemplo:	os	
alunos	talvez	identifiquem	“confundindo	falsas	doutrinas”,	“apaziguando	contendas”	e	
“estabelecendo	paz.”)
Para	ajudar	os	alunos	a	refletir	sobre	como	o	Livro	de	Mórmon	influenciou	a	vida	deles,	
pergunte:
•	 Em	que	momento	você	sentiu	o	poder	do	Livro	de	Mórmon	em	sua	vida	ou	viu	sua	

influência	na	vida	de	seus	amigos	ou	familiares?
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	3:15	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	dê	especial	atenção	à	
frase	“levará	meu	povo	à	salvação”.
•	 De	que	maneiras	o	Livro	de	Mórmon	ajuda	a	levar	o	povo	à	salvação?
•	 Que	diferença	o	Livro	de	Mórmon	fez	em	sua	vida?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	e	valorizar	a	missão	preordenada	do	Profeta	Joseph	
Smith,	peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Brigham	
Young:

“Foi	decretado	nos	conselhos	da	eternidade,	muito	antes	de	serem	lançados	
os	fundamentos	da	Terra,	que	ele,	Joseph	Smith,	deveria	ser	o	homem,	na	
última	dispensação	deste	mundo,	a	revelar	a	palavra	de	Deus	ao	povo	e	
receber	a	plenitude	das	chaves	e	o	poder	do	sacerdócio	do	Filho	de	Deus.	
O Senhor	tinha	Seus	olhos	postos	sobre	ele,	sobre	seu	pai,	sobre	o	pai	de	
seu pai,	sobre	todos	os	seus	progenitores	(…)	até	Adão.	Ele	tem	observado	

aquela	família	e	o	sangue	que	nela	tem	circulado	desde	sua	origem	até	o	nascimento	
daquele	homem.	Ele	foi	preordenado	na	eternidade	para	presidir	esta	última	dispensação”	
(Discursos de Brigham Young,	comp.	por	John	A.	Widtsoe,	1941,	p.	108).
Resuma	2 Néfi	3:16–24	explicando	que	José	do	Egito	comparou	Joseph	Smith	a	Moisés.	
Peça	aos	alunos	que	procurem	palavras	e	frases	que	descrevam	o	Profeta	Joseph	Smith	
em	2 Néfi	3:24.	À	medida	que	eles	compartilharem	as	palavras	e	frases	que	identificaram,	
acrescente	as	respostas	deles	à	lista	no	quadro.
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Gordon B.	Hinckley.	Peça	aos	alunos	que	ouçam	
as	verdades	reveladas	por	meio	do	Profeta	Joseph	Smith:
“Citarei	algumas	das	muitas	doutrinas	e	práticas	que	nos	diferem	de	todas	as	demais	igre-
jas	e	todas	as	que	foram	reveladas	ao	jovem	Profeta	[Joseph	Smith]. (…)
[O]	conhecimento	da	Deidade. (…)
O	Livro	de	Mórmon. (…)
(…)	O	sacerdócio	restaurado. (…)
(…)	O	plano	de	vida	eterna	para	a	família. (…)
A	inocência	das	criancinhas. (…)
(…)	A	grande	doutrina	da	salvação	para	os	mortos. (…)
A	natureza	eterna	do	homem. (…)
(…)	O	princípio	da	revelação	moderna. (…)
(…)	Durante	os	curtos	38	anos	e	meio	de	vida,	uma	incomparável	torrente	de	conhecimen-
tos,	dons	e	doutrinas	foram	transmitidos	por	seu	intermédio”	(“As	Grandes	Coisas	Que	
Deus	Revelou”,	A Liahona,	maio	de	2005,	p.	80).
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Peça	a	um	aluno	que	acrescente	a	lista	do	Presidente	Hinckley	à	lista	do	quadro.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Doutrina	e	Convênios	135:3	em	voz	alta.	Explique	que	o	Élder	
John	Taylor,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	que	mais	tarde	se	tornaria	o	terceiro	Pre-
sidente	da	Igreja,	escreveu	estas	palavras	logo	depois	da	morte	do	Profeta	Joseph	Smith.	
Peça	aos	alunos	que	procurem	nesse	versículo	coisas	que	eles	podem	acrescentar	à	lista	do	
quadro.	Acrescente	as	respostas	deles	à	lista.
Dê um tempo para que os alunos revisem a lista no quadro. Peça que ponderem o que 
aprenderam	sobre	o	papel	do	Profeta	Joseph	Smith.	Peça	que	eles	reflitam	sobre	o	que	
sabem e sentem a respeito do Profeta, escrevendo a resposta de uma das seguintes per-
guntas	em	seu	diário	de	estudo	de	escrituras	ou	no	caderno	de	classe:	
•	 O	que	você	aprendeu	ou	sentiu	hoje	que	fortaleceu	seu	testemunho	do	Profeta	Joseph	

Smith?
•	 O	que	Joseph	Smith	fez,	ensinou	ou	restaurou	que	você	sente	que	é	de	“grande	valor”	

(ver	2 Néfi	3:7)	para	você?
Divida	os	alunos	em	duplas.	Incentive-os	a	compartilhar	seu	testemunho	do	Profeta	
Joseph	Smith	um	com	o	outro.	Se	tiver	tempo,	você	pode	incentivar	alguns	alunos	a	
compartilharem	seu	testemunho	com	a	classe	inteira.	Preste	seu	testemunho	de	que	Deus	
chamou	Joseph	Smith	para	levar	a	efeito	a	Restauração.	Peça	a	seus	alunos	que	procurem	
em	espírito	de	oração	maneiras	pelas	quais	eles	podem	compartilhar	seu	testemunho	do	
Profeta	Joseph	Smith	e	do	Livro	de	Mórmon	com	outras	pessoas,	particularmente	com	
seus amigos e familiares.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 3:12. Como o Livro de Mórmon e a Bíblia 
“serão unidos”
Logo depois da publicação da edição SUD da Versão 
do Rei Jaime da Bíblia, com seu Guia para Estudo das 
Escrituras e suas notas de rodapé com referências para 
todas as obras padrão, o Presidente Boyd K. Packer, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou: “O Velho 
Testamento e o Novo Testamento (…) e (…) o Livro de 
Mórmon (…) estão agora interligados de tal forma que 
se consultarmos um seremos instruídos pelo outro, e se 
aprendermos em um deles, encontraremos esclareci-
mentos no outro. Eles são realmente um único volume 
em nossas mãos” (“Escrituras”, A Liahona, janeiro de 
1983, p. 88).

2 Néfi 3:18. Quem é o porta-voz?
O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Após-
tolos, fez um comentário a respeito da identidade das 
pessoas mencionadas em 2 Néfi 3:18. As palavras entre 
colchetes são inserções do Élder McConkie. Ele disse: 
“Observem estas palavras do Senhor: ‘E eis que eu o farei 
[Mórmon] escrever o relato do fruto dos teus lombos [os 
nefitas] para o fruto de teus lombos [os lamanitas]; e o 
porta-voz dos teus lombos [Joseph Smith] anunciá-lo-á’. 
Ou seja, Mórmon escreveu o Livro de Mórmon, mas o que 
ele escreveu foi tirado dos escritos dos profetas nefitas; e 
esses escritos, compilados em um livro, foram traduzidos 
por Joseph Smith e enviados por ele para os lamanitas” 
(A New Witness for the Articles of Faith [“Uma Nova 
Testemunha das Regras e Fé”], 1985, p. 426).

Perguntas sobre 
sentimentos
O Presidente Henry B. 
Eyring, da Primeira Pre-
sidência, aconselhou os 
professores a fazer per-
guntas que “convidem 
as pessoas a procurar 
lembrar-se de sentimen-
tos que tiveram”. Ele 
disse: “Depois de fazer 
a pergunta, seria sábio 
esperar um pouco antes 
de pedir que alguém 
responda. Mesmo os 
alunos que não respon-
derem pensarão em suas 
experiências espiri-
tuais. Isso propiciará 
a presença do Espírito 
Santo” [“The Lord Will 
Multiply the Harvest” 
[“O Senhor Multiplicará 
a Colheita”], (Discurso 
para os educadores 
religiosos do SEI, 6 de 
fevereiro de 1998), p. 6, 
si.LDS.org].
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Lição de Estudo no Lar 
1 Néfi 20–2 Néfi 3 (Unidade 5)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios aprendidos 
pelos alunos ao estudarem 1 Néfi 20 até 2 Néfi 3 (unidade 
5) não é para ser ensinado como parte de sua lição. A lição 
que você ensinar referente à unidade 5 concentra-se apenas 
em algumas destas doutrinas e destes princípios. Siga os 
sussurros do Santo Espírito ao ponderar as necessidades de 
seus alunos.

Dia 1 (1 Néfi 20–22)
À medida que Néfi citava algumas das profecias de Isaías 
para seus irmãos, os alunos aprenderam que o Senhor con-
vida aqueles que foram desobedientes a se arrependerem e 
a voltarem a Ele. Isso nos mostra que o Senhor nos ama e 
nunca Se esquece de nós. Os alunos também aprenderam 
que, embora Israel fosse dispersada por causa de sua deso-
bediência, o Senhor prometeu que restauraria o evangelho e 
que coligaria Israel nos últimos dias.

Dia 2 (2 Néfi 1)
Os alunos estudaram os ensinamentos finais de Leí para sua 
família antes de seu falecimento. Leí enfatizou que o Senhor 
nos abençoa quando guardamos Seus mandamentos e que 
Ele retém as bênçãos quando não guardamos Seus manda-
mentos. Quando Leí percebeu que logo morreria, exortou 
sua família a seguir Néfi. Os alunos viram que se seguirmos 
aqueles que o Senhor chamou para nos guiar, seremos aben-
çoados com prosperidade espiritual e segurança.

Dia 3 (2 Néfi 2)
Leí explicou a seu filho Jacó duas verdades fundamentais: 
(1) que a Queda de Adão e Eva é uma parte essencial do 
plano de felicidade do Pai Celestial, e (2) que por meio da 
Expiação, Jesus Cristos nos redime dos efeitos da Queda 
e oferece a remissão de nossos pecados. Leí explicou que, 
como resultado da Queda e da Expiação, somos livres para 
escolher a liberdade e a vida eterna ou o cativeiro e a morte 
(ver 2 Néfi 2:27).

Dia 4 (2 Néfi 3)
Ao falar a seu filho José, Leí citou a profecia de José do Egito 
encontrada nas placas de latão. Essa profecia previa que o 
Senhor levantaria o Profeta Joseph Smith para ajudar a levar 
a efeito a Restauração do evangelho. Foi pedido aos alunos 
que escrevessem em seu diário de estudo das escrituras 
como as contribuições do Profeta Joseph Smith foram de 
grande valor para eles.

Introdução
Esta lição tem como objetivo ajudar os alunos a entender os 
propósitos eternos de Deus. Leí sabia que sua posteridade 
somente poderia fazer as escolhas que os levariam à alegria, 
liberdade e vida eterna se compreendessem as doutrinas chaves 
e cressem nelas — tais como a Queda, a Expiação de Jesus 
Cristo, o arbítrio e a obediência (ver 2 Néfi 2:25, 27). Encoraje os 
alunos a escolher a vida eterna de maneira que possam ao final 
ser “eternamente [envolvidos] pelos braços [do amor de Deus]” 
(2 Néfi 1:15), como aconteceu com Leí.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 1–2
Antes de morrer, Leí exortou seus filhos a guardar os 
mandamentos de Deus e ensinou-lhes as doutrinas fundamentais 
do plano de salvação
Comece pedindo aos alunos que leiam a última sentença de 
2 Néfi 3:25 (“Lembra-te das palavras de teu pai moribundo”). 
Pergunte aos alunos como a atenção que dariam ao conselho de 
um membro da família mudaria se soubessem que essa pessoa 
estava prestes a morrer.

A atividade seguinte pode ajudar os alunos a melhor compreen-
der as verdades que Leí enfatizou em suas últimas palavras à sua 
família. Ela também permitirá que os alunos compartilhem uns 
com os outros como essas verdades podem ajudá-los a seguir o 
plano do Pai Celestial para a salvação deles.

 1. Designe cada uma das seguintes passagens de escritura a 
cada aluno ou grupo: 2 Néfi 1:16–20; 2 Néfi 2:6–10; 2 Néfi 
2:19–20, 22–25; e 2 Néfi 2:11–13, 27–29. (Se você tiver 
menos de quatro alunos, você pode adaptar essa atividade 
designando aos alunos mais de uma passagem de escritura ou 
escolhendo menos passagens para discutir.)

 2. À medida que os alunos estudarem essas passagens, peça que 
respondam às seguintes perguntas em seu diário de estudo 
das escrituras. (Você pode escrever as perguntas no quadro.)

 a. Quais verdades-chave Leí ensinou?
 b. Por que essas verdades são importantes para nosso bem-

estar eterno?
 3. Depois de dar tempo suficiente aos alunos para cumprirem 

suas designações, convide cada aluno ou grupo a relatar o 
que descobriu. Encoraje o maior número possível de alunos a 
compartilhar o que encontraram e a razão pela qual aquilo foi 
significativo para eles.

Depois da atividade, escreva a seguinte verdade no quadro: 
A Queda de Adão e Eva é uma parte essencial do plano 
de felicidade do Pai Celestial.
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Compartilhe a seguinte declaração do Presidente Joseph Fielding 
Smith:

“Adão fez apenas o que tinha de fazer. Comeu do fruto por uma 
boa razão, que foi abrir as portas para que todos nós viéssemos 
ao mundo. (…)

Se não fosse por [Adão], eu não estaria aqui, nem vocês. Estaría-
mos esperando no céu como espíritos” (“O Papel de Adão em 
Proporcionar a Mortalidade”, Joseph Fielding Smith, A Liahona, 
janeiro de 2006, p. 8).

Faça as seguintes perguntas aos alunos:

•	 Quais	são	algumas	das	consequências	da	Queda	que	Leí	des-
creveu em 2 Néfi 2:21–24?

•	 Como	essas	consequências	nos	possibilitam	progredir,	de	
acordo com o plano do Pai Celestial para nossa salvação?

Acrescente a seguinte verdade ao quadro: Por meio da Expia-
ção, Jesus Cristo nos redime da Queda e oferece a remis-
são de nossos pecados.

Para ajudar os alunos a adquirir um entendimento mais pro-
fundo dessa verdade, peça a um aluno que leia em voz alta a 
seguinte declaração do Élder Joseph B. Wirthlin, do Quórum dos 
Doze Apóstolos:

“A Expiação de Jesus Cristo, foi um ato de puro amor, que 
sobrepujou os efeitos da Queda e proporcionou um meio de 
toda a humanidade retornar à presença de Deus. Como parte 
da Expiação, o Salvador venceu a morte física e concedeu a 
imortalidade a todos os filhos de Deus por meio da Ressurreição. 
Também venceu a morte espiritual, dando-nos a possibilidade 
de alcançar a vida eterna, que é vida na presença de Deus e o 
maior de todos os Seus dons” (“Cristãos na Fé e nas Ações”, 
A Liahona, janeiro de 1997, p. 75).

Pergunte aos alunos: Quais são algumas das bênçãos da 
Expiação?

Para ajudar os alunos a compreender a importância do arbítrio 
no plano do Pai Celestial, leia a seguinte declaração do Élder 
Neal A. Maxwell, do Quórum dos Doze Apóstolos: 

“Sem a possibilidade de escolhas, sem nossa liberdade para 
escolher e sem a oposição, não haveria verdadeira existência. 
(…) De fato, não podemos crescer espiritualmente nem ser 

verdadeiramente felizes a não ser que usemos sabiamente nosso 
arbítrio moral” (One More Strain of Praise [“Mais um Ato de 
Louvor”], 1999, p. 80).

Escreva o seguinte princípio no quadro: Somos livres para 
escolher a liberdade e a vida eterna ou o cativeiro e a 
morte.

Peça aos alunos que abram na designação 4 do dia 3 em seu 
diário de estudo das escrituras. Peça a alguns deles que expli-
quem o que aprenderam sobre arbítrio em 2 Néfi 2:26–29.

Leia em voz alta a seguinte declaração do Profeta Joseph Smith:

“Para alcançar a salvação, precisamos não apenas fazer algumas 
coisas, mas tudo o que o Senhor ordenar” (Ensinamentos dos 
Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 169).

Para ajudar os alunos a compreender a importância da obediên-
cia, você pode fazer as seguintes perguntas:

•	 Por	que	você	acha	que	Leí	enfatizou	a	obediência	em	seu	
conselho final para a família antes de seu falecimento?

•	 Que	experiências	pessoais	você	já	teve	que	o	ajudaram	a	saber	
que o Senhor nos abençoa quando guardamos Seus 
mandamentos, e que Ele retém as bênçãos quando não 
guardamos Seus mandamentos? (Acrescente essa verdade 
à lista no quadro.)

Para encerrar esta lição, leia a seguinte declaração do Presidente 
Boyd K. Packer, Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos:

“A obediência é um poderoso medicamento espiritual. Ela pode 
servir como cura para quase tudo” (“O Bálsamo de Gileade”, 
A Liahona, janeiro de 1988, p. 14).

Compartilhe seu testemunho do amor de Deus por seus alunos 
e de Seu desejo de ajudá-los a sobrepujar os efeitos da Queda e 
receber a vida eterna.

Próxima Unidade (2 Néfi 4–10)
Depois que Leí faleceu, Lamã e Lemuel novamente procuraram 
tirar a vida de Néfi. Que aviso o Senhor deu que salvou a vida de 
Néfi? Também, o que teria acontecido a nosso corpo e espírito 
se não houvesse Expiação? Os alunos irão encontrar respostas 
para essa pergunta em 2 Néfi 9:7–9.
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Introdução
Depois da morte de Leí, Lamã e Lemuel zangaram-se 
com Néfi “por causa das admoestações do Senhor” que 
Néfi lhes fez (ver 2 Néfi 4:13–14). Aflito pelas atitudes 
e ações de seus irmãos, e também por suas próprias 

fraquezas e pecados, Néfi registrou seus sentimentos 
numa linguagem expressiva e poética. Ele descreveu 
seu amor pelas escrituras e sua gratidão pelas bênçãos e 
força que tinha recebido do Senhor (ver 2 Néfi 4:15–35).

LIÇÃO 26

2 Néfi 4

Sugestões Didáticas

2 Néfi 4:1–11
Leí aconselha e abençoa sua família
Antes	de	começar	a	aula,	escreva	a	seguinte	pergunta	no	quadro:

Se você fosse um(a) fiel avô/avó e seus filhos não estivessem vivendo de acordo com os padrões 
do evangelho, que conselho daria a seus netos? 

Comece	a	aula	convidando	os	alunos	a	responderem	à	pergunta	escrita	no	quadro.	Depois	
de	os	alunos	responderem,	pergunte:
•	 Que	responsabilidade	os	pais	e	avós	têm	de	ensinar	e	aconselhar	seus	filhos	e	netos?
Como	parte	dessa	discussão,	você	pode	ler	ou	pedir	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	
declaração:
“Os	pais	têm	o	sagrado	dever	de	criar	os	filhos	com	amor	e	retidão,	atender	a	suas	neces-
sidades	físicas	e	espirituais,	ensiná-los	a	amar	e	servir	uns	aos	outros,	guardar	os	manda-
mentos	de	Deus	e	ser	cidadãos	cumpridores	da	lei,	onde	quer	que	morem.	O	marido	e	a	
mulher	—	o	pai	e	a	mãe	—	serão	considerados	responsáveis	perante	Deus	pelo	cumpri-
mento	dessas	obrigações.	(…)	Outros	parentes	devem	oferecer	ajuda	quando	necessário”	
(“A	Família:	Proclamação	ao	Mundo”,	A Liahona,	novembro	de	2010,	última	contracapa).
Comece	2 Néfi	4	explicando	que	antes	de	Leí	morrer,	ele	aconselhou	sua	posteridade	a	
guardar	os	mandamentos.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	4:3–11,	identificando	o	povo	
que	Leí	ensinou	e	o	conselho	que	deu	a	eles.
•	 Quem	Leí	ensinou?	(Ver	2 Néfi	4:3,	8,	10–11.)
•	 Qual	promessa	Leí	fez	aos	filhos	de	Lamã	e	Lemuel?	(Ver	2 Néfi	4:7,	9.)
•	 Tomando	como	base	2 Néfi	4:5,	qual	você	diria	ser	a	responsabilidade	que	o	Senhor	deu	

aos	pais?	(Os	alunos	poderão	usar	diferentes	palavras	para	responder	a	essa	pergunta,	
mas	certifique-se	de	que	eles	entendam	que	os pais têm uma responsabilidade dada 
por Deus de ensinar o evangelho a seus filhos.

•	 Quais	são	algumas	verdades	que	você	aprendeu	de	seus	pais	ou	avós?
Encoraje	os	alunos	a	se	tornarem	elos	fortes	na	corrente	de	suas	respectivas	famílias	—	
vivendo	o	evangelho	e	se	preparando	para	serem	pais	justos.	Você	pode	mostrar	o	pôster	
intitulado	“Seja	um	Elo	Forte”	(ver	http://lds.org/liahona/2003/09/poster?lang=eng).

2 Néfi 4:12–35
Néfi reconhece suas fraquezas e expressa sua confiança no Senhor
No	quadro,	escreva	Minha alma deleita-se em …
Peça	aos	alunos	que	escrevam	essa	frase	no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	e	
que	a	terminem,	alistando	coisas	que	são	deleitosas	para	sua	alma.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	4:15–16	em	voz	alta	para	saber	como	Néfi	concluiu	essa	
frase.

Escrever no quadro
Uma pergunta ou 
citação estimulante no 
quadro pode ajudar os 
alunos a se interessarem 
pela lição e a manterem 
a atenção. Você pode 
também colocar no 
quadro os materiais da 
lição, como referências 
de escrituras, tabelas 
e diagramas. Depen-
dendo da extensão e da 
utilização do material, 
você pode colocá-los 
no quadro antes do 
início da aula. Isso pode 
ajudar a economizar 
tempo durante a aula 
e a evitar interrupções 
desnecessárias.
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LIÇÃO 26

•	 Quais	são	algumas	coisas	que	poderemos	fazer	se	nossa	alma	se	deleitar	nas	escrituras?
•	 O	que	significa	para	você	deleitar-se	nas	coisas	do	Senhor?
•	 Néfi	disse	que	seu	coração	meditou	nas	coisas	que	tinha	visto	e	ouvido.	O	que	isso	signi-

fica	para	você?
Saliente	que	Néfi	sentiu	grande	alegria	em	sua	vida.	Entretanto,	também	encontrou	dificul-
dades.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	4:12–13	em	silêncio	para	ver	alguns	dos	desafios	
que	Néfi	enfrentou	nessa	época	de	sua	vida.	(A	morte	de	Leí	e	a	ira	de	Lamã,	Lemuel	e	dos	
filhos	de	Ismael.)
Muitas	das	provações	de	Néfi	decorreram	das	ações	e	atitudes	de	seus	irmãos	mais	velhos.	
Mas	Néfi	também	sentiu	pesar	por	causa	de	suas	próprias	fraquezas.	Escreva	no	quadro	
Meu coração se angustia por  …
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	4:17–18	e	encontrem	as	razões	pelas	quais	Néfi	sentiu	pesar.
Quando	os	alunos	tiverem	tido	tempo	suficiente	para	ler	esses	versículos,	pergunte	o	que	
encontraram.	Direcione	a	atenção	deles	para	as	palavras	miserável, carne e envolver nesses 
versículos.	Explique	que	a	palavra	miserável	significa	pobre	ou	de	baixa	qualidade.	Nas	
escrituras, a palavra carne	frequentemente	se	refere	às	fraquezas	que	temos	por	viver	num	
estado	decaído.	A	palavra	envolver	significa	cobrir	ou	pressionar	de	todos	os	lados.
•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	dificuldades	que	podem	nos	envolver?	(As	respostas	podem	

incluir	problemas	em	casa,	a	pressão	dos	colegas,	uma	tarefa	difícil	da	escola	e	as	tentações.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	4:19.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	destacar	a	declara-
ção:	“Não	obstante,	sei	em	quem	confiei”.	Mostre	que	em	2 Néfi	4:19,	as	palavras	de	Néfi	
mudam da tristeza para a esperança.
•	 O	que	você	acha	que	Néfi	quis	dizer	quando	disse	“sei	em	quem	confiei”?
•	 Como	o	fato	de	lembrar-nos	do	Senhor	e	de	Sua	bondade	pode	nos	ajudar	nos	momen-

tos	de	desânimo?
Leia	2 Néfi	4:20–25	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	acompanhem	em	suas	escrituras.	
Peça a eles que procurem palavras e frases que mostrem que o Senhor apoia aqueles que 
depositam sua confiança Nele.
•	 Quais	palavras	ou	frases	de	2 Néfi	4:20–25	você	considerou	significativas?	Por	quê?
•	 Pense	em	uma	ocasião	em	que	o	Senhor	o	apoiou	ou	o	ajudou	em	uma	época	de	dificul-

dade.	Como	Ele	o	ajudou?	Como	essa	experiência	o	influenciou?
Pode	ser	útil	dar	aos	alunos	tempo	para	que	pensem	nessas	experiências	pessoais	e	possam	
registrá-las	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras.	Os	alunos	também	podem	beneficiar-se	
se	você	lhes	contar	uma	experiência	pessoal	sua	de	quando	o	Senhor	o	apoiou	ou	o	ajudou.
Ajude	os	alunos	a	entender	que	a	capacidade	que	Néfi	teve	de	lembrar	e	apreciar	o	que	o	
Senhor	fizera	por	ele	no	passado	lhe	deu	esperança	e	o	motivou	a	se	tornar	melhor.	Peça	
aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	4:26–30	em	silêncio,	procurando	ver	como	as	experiências	de	
Néfi	influenciaram	seu	desejo	de	ser	justo.	Peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	o	que	
descobriram.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	de	2 Néfi	4:30–35.	Em	conjunto,	identifique	
os	compromissos	que	Néfi	fez	com	o	Senhor	e	as	bênçãos	que	ele	pediu	a	Ele.
•	 O	que	podemos	aprender	com	essa	oração	que	pode	nos	ajudar	em	nossas	orações	

pessoais?	(Os	alunos	poderão	usar	diferentes	palavras	para	responder	a	essa	pergunta,	
mas	certifique-se	de	que	eles	entendam	que	a oração sincera pode fortalecer nosso 
compromisso de sobrepujar o pecado e o desânimo.

Peça	aos	alunos	que	pensem	em	algum	momento	em	que	a	oração	os	ajudou	a	sobrepujar	
o	pecado	ou	o	desânimo.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	compartilhem	suas	experiências	
pessoais	ou	que	as	escrevam	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras.
Dê	aos	alunos	um	momento	para	procurarem	uma	passagem	em	2 Néfi	4	que	reflita	um	
desejo	que	eles	tenham.	Depois	de	ter-lhes	dado	tempo	suficiente,	leia	a	seguinte	decla-
ração	do	Élder	David	A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	que	fala	como	a	oração	
pode	nutrir	o	crescimento	espiritual:
“Pode	haver	coisas	em	nosso	caráter	ou	comportamento	ou	que	tenham	a	ver	com	nosso	
crescimento	espiritual	sobre	as	quais	precisamos	aconselhar-nos	com	o	Pai	Celestial	
na	oração	matinal.	Depois	de	expressar	nossos	devidos	agradecimentos	pelas	bênçãos	

Ler as escrituras 
em voz alta
De vez em quando, leia 
a passagem de escri-
tura em voz alta para 
seus alunos. Isso lhes 
dará a oportunidade 
de ouvir e sentir seu 
amor pelas escrituras, 
podendo motivá-los a ler 
as escrituras por conta 
própria. Isso também lhe 
dará a oportunidade de 
certificar que um ponto, 
verdade ou aplicação em 
particular seja enfati-
zado. Os alunos também 
irão se beneficiar da 
leitura das escrituras em 
voz alta um para o outro 
ou até mesmo em seu 
estudo pessoal.
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2 NéfI  4

recebidas,	suplicamos	por	entendimento,	orientação	e	ajuda	para	fazer	as	coisas	que	não	
conseguimos	fazer	somente	com	nossas	forças.	Por	exemplo:	ao	orar,	podemos:
•	Refletir	sobre	as	ocasiões	em	que	falamos	de	modo	ríspido	ou	impróprio	com	as	pessoas	
que mais amamos.
•	Reconhecer	que	sabemos	agir	de	modo	melhor,	mas	nem	sempre	o	fazemos	de	acordo	
com	nosso	conhecimento.
•	Expressar	remorso	por	nossas	fraquezas	e	por	não	nos	esforçarmos	mais	para	abandonar	
o	homem	natural.
•	Decidir	que	seguiremos	mais	plenamente	o	exemplo	do	Salvador	em	nossa	vida.
•	Suplicar	por	mais	forças	para	agir	melhor	e	tornar-nos	melhores”	(“Orar	Sempre”,	A Liahona, 
novembro	de	2008,	p.	41).
Encerre	citando	as	frases	que	você	escreveu	anteriormente	no	quadro	durante	a	lição	
(“Minha	alma	se	deleita	em …”	e	“Meu	coração	se	angustia	por …”).	Expresse	sua	certeza	
de	que	mesmo	quando	enfrentamos	situações	difíceis	podemos	sentir	felicidade	e	paz	ao	
procurarmos	a	ajuda	do	Senhor.

Revisão do Domínio das Escrituras
Observação:	A	duração	dessa	lição	talvez	deixe	tempo	suficiente	para	a	atividade	seguinte	
de	revisão	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	conduzir	a	atividade	no	início	da	aula,	
como	um	intervalo	entre	as	seções	da	lição	ou	ao	final	da	aula.	Certifique-se	de	que	seja	
breve	para	que	haja	tempo	para	a	lição.	Para	outras	atividades	de	revisão,	ver	o	apêndice	no	
fim	deste	manual.
Jogos	de	perguntas	podem	ajudar	os	alunos	a	se	lembrar	do	que	aprenderam	e	a	medir	
seu	aprendizado.	Escolha	algumas	passagens	novas	de	domínio	das	escrituras	e	convide	os	
alunos	a	lê-las	e	marcá-las	em	suas	escrituras.	Em	seguida,	aplique-lhes	um	teste	oral	sobre	
essas	passagens	e	sobre	outras	passagens	de	domínio	das	escrituras	que	eles	já	aprenderam.	
Para	cada	passagem,	leia	uma	palavra	ou	frase-chave	do	marcador	de	páginas	do	seminário.	
Em	seguida,	peça	aos	alunos	que	encontrem	a	passagem	correta	em	suas	escrituras.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 4:16–35. Sobrepujar nossos pecados e 
nossas fraquezas
Ao estudarmos a súplica fervorosa de Néfi ao Senhor 
para que Ele o ajudasse a sobrepujar seus pecados e 
suas fraquezas, vemos que podemos nos achegar ao 
Senhor para pedir essa mesma ajuda. As palavras de 
Néfi ecoam nas palavras dos profetas modernos.

O Profeta Joseph Smith ensinou: 

“Quanto mais o homem se aproxima da perfeição, mais 
claros se tornam os seus pensamentos e maior é a sua 
alegria, até conseguir superar todas as coisas ruins da 
vida e perder toda a vontade de pecar” (Ensinamentos 
dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 220).

O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Após-
tolos, prestou testemunho das bênçãos que recebemos 
quando nos arrependemos:

“Por que nosso Pai e Seu Filho nos deram o manda-
mento de que nos arrependêssemos? Porque Eles nos 
amam. Eles sabem que todos irão, inocente ou preme-
ditadamente, violar as leis eternas. Sejam elas pequenas 
ou grandes, a justiça exige que cada lei quebrada seja 
satisfeita para que se mantenha a promessa de alegria 

nesta vida e o privilégio de voltar ao Pai Celestial. Caso 
não tenha sido satisfeita, no dia do julgamento a justiça 
fará com que sejamos expulsos da presença de Deus 
para estarmos sob o domínio de Satanás [ver 2 Néfi 
9:8–10; 2 Néfi 2:5].

É o nosso Mestre e Seu ato redentor que nos possibi-
litam evitar essa condenação. Conseguiremos isso por 
meio da fé em Jesus Cristo, obediência aos Seus manda-
mentos e perseverança até o fim.

Você está aproveitando plenamente o poder redentor 
do arrependimento em sua vida para que tenha maior 
paz e alegria? Os sentimentos de desânimo e agitação 
normalmente indicam a necessidade de arrependi-
mento. A falta da direção espiritual que você busca em 
sua vida pode ser o resultado de alguma lei quebrada 
ou de mandamentos não cumpridos. Caso seja preciso, 
o arrependimento pleno irá restabelecer sua vida. Ele 
irá resolver todas as dores espirituais que resultam das 
transgressões. Nesta vida, porém, ele não pode curar 
algumas das consequências físicas decorrentes de peca-
dos sérios. Seja sábio e viva sempre dentro dos limites 
da retidão definidos pelo Senhor” (“O Caminho da Paz 
e Alegria”, A Liahona, janeiro de 2001, p. 31).
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Introdução
Obedecendo a um aviso do Senhor, Néfi e seus segui-
dores se separaram de Lamã, de Lemuel e dos filhos de 
Ismael. Eles viveram em retidão e felicidade, ao passo 

que os seguidores de Lamã e Lemuel se afastaram da 
presença do Senhor.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 5:1–8
O Senhor separou os seguidores de Néfi dos seguidores de Lamã e Lemuel.
Peça	aos	alunos	que	ponderem	alguns	problemas	e	decisões	difíceis	que	eles	enfrentam.	
Incentive-os	a	manter	esses	desafios	pessoais	em	mente	ao	estudar	como	Néfi	agiu	no	
tocante	a	seus	desafios.	Relembre	que,	quando	Leí	morreu,	coube	a	Néfi	ser	o	líder	espiri-
tual	da	família.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	5:1–4	em	silêncio	para	ver	o	desafio	que	
Néfi	enfrentou.
•	 De	acordo	com	2 Néfi	5:1,	o	que	Néfi	fez	para	ajudar	a	determinar	uma	solução	para	seu	

desafio?
•	 Mesmo	depois	de	Néfi	ter	orado	pedindo	ajuda,	o	que	Lamã	e	Lemuel	procuraram	fazer?
À	medida	que	os	alunos	responderem,	você	pode	reforçar	que	nossas	orações	talvez	nem	
sempre sejam respondidas imediatamente ou da maneira que desejamos.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	5:5–8	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura,	
procurando	ver	o	que	o	Senhor	fez	para	ajudar	Néfi	e	seus	seguidores.
Peça	aos	alunos	que	resumam	o	que	aprenderam	em	2 Néfi	5:1–8.	Uma	verdade	que	você	
pode	enfatizar	é	a	de	que	o Senhor guia aqueles que O buscam em oração com fé.	Em	
conexão	com	esses	versículos,	faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Por	que	é	importante	continuarmos	a	ter	fé	quando	nossas	orações	não	são	respondidas	

imediatamente ou da maneira que desejamos?
•	 De	que	maneiras	o	Senhor	nos	dá	avisos?
Depois	que	os	alunos	responderem	a	essas	perguntas,	você	pode	ler	a	seguinte	declaração	
do	Presidente	Boyd	K.	Packer	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Não	podemos	seguir	por	um	caminho	errado	sem	primeiro	desprezar	um	aviso	de	perigo”	
(citado	por	Kenneth	Johnson,	“Ceder	ao	Influxo	do	Santo	Espírito”,	A Liahona, novembro 
de	2002,	p.	89).
•	 De	que	maneiras	podemos	seguir	o	exemplo	de	Néfi	quando	enfrentamos	desafios?
Como	parte	da	discussão	dos	alunos	sobre	2 Néfi	5:1–8,	saliente	que	a	separação	entre	
nefitas	e	lamanitas	foi	fruto	do	ódio	de	Lamã	e	Lemuel	por	Néfi.	Essa	separação	continuou	
por	séculos,	e	os	descendentes	de	Lamã	e	Lemuel	ensinaram	seus	filhos	a	odiarem	os	
descendentes	de	Néfi	(ver	Mosias	10:12–17).

2 Néfi 5:9–18, 26–27
Os nefitas vivem felizes
Conduza	os	alunos	na	leitura	conjunta	de	2 Néfi	5:27	em	voz	alta.	Você	pode	sugerir	que	os	
alunos	marquem	esse	versículo.	Escreva	a	palavra	felicidade no quadro.
•	 O	que	você	acha	que	significa	viver	“felizes”?
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Élder	Marlin K.	Jensen	dos	
Setenta:

Chamar os alunos 
pelo nome
Quando você pedir a um 
aluno que leia ou parti-
cipe de uma discussão, 
chame-o pelo nome. Isso 
ajudará a promover um 
ambiente de aprendi-
zado em que haja amor 
e respeito.

LIÇÃO 27
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2 NéfI  5

“Certos	princípios	e	verdades	imutáveis	nos	proporcionam	felicidade	na	vida.	Esse	assunto	
me despertou o interesse por muitos anos porque embora eu seja ricamente abençoado 

e	tenha	todo	motivo	para	ser	feliz,	às	vezes	enfrento	dificuldades	e	nem	
sempre	tenho	a	inclinação	natural	de	ser	feliz	e	de	ter	uma	atitude	alegre	que	
algumas pessoas parecem desfrutar.
Por	esse	motivo,	há	vários	anos,	uma	passagem	do	Livro	de	Mórmon	me	
chamou	a	atenção.	(…)	Néfi	estabeleceu	uma	sociedade	fundamentada	nas	
verdades	do	evangelho.	E	a	respeito	dessa	sociedade,	ele	disse:	‘E	aconteceu	

que	vivemos	felizes’	(2 Néfi	5:27).	Essa	passagem	me	impressionou	profundamente.	(…)	
Perguntei-me	(…)	quais	seriam	os	elementos	específicos	de	uma	sociedade	e	de	uma	vida	
verdadeiramente	feliz,	e	comecei	a	pesquisar	os	escritos	de	Néfi,	à	procura	de	indícios.	(…)	
Convido-os	a	fazer	sua	própria	pesquisa	pessoal.	Pode	ser	uma	busca	por	toda	a	vida	e	que	
vale	a	pena. (…)
Os	mesmos	padrões	e	elementos	da	vida	cotidiana	que	permitiram	que	Néfi	e	seu	povo	fos-
sem	felizes	560	anos	antes	de	Cristo	funcionam	igualmente	bem	nos	dias	atuais”	(“Living	
after	the	Manner	of	Happiness”	[“Viver	Felizes”],	Ensign,	dezembro	de	2002,	pp.	56,	61).
Incentive	os	alunos	a	aceitar	o	convite	do	Élder	Jensen.	Peça	que	leiam	2 Néfi	5:6,	10–18,	
26–27	em	silêncio,	procurando	elementos	de	uma	“sociedade	e	vida	verdadeiramente	
felizes”.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	os	princípios	que	contribuíram	para	a	
felicidade	dos	nefitas.	Depois	de	alguns	minutos,	peça	a	alguns	alunos	que	escrevam	o	que	
encontraram	no	quadro.	[As	respostas	podem	incluir	que	Néfi	e	seus	seguidores	foram	
com	suas	respectivas	famílias	(ver	versículo	6);	obedeceram	ao	Senhor	(ver	versículo	10);	
trabalharam	arduamente	para	se	sustentar	(ver	versículos	1,	15–17);	construíram	um	tem-
plo	(ver	versículo	16);	seguiram	líderes	justos	(ver	versículos	18,	26).]
Peça	aos	alunos	que	selecionem	um	ou	dois	dos	princípios	do	quadro	e	compartilhem	
como	esses	princípios	os	ajudaram	a	“[viver]	felizes”.
Dependendo do que os alunos enfatizarem, você pode continuar sugerindo algumas per-
guntas,	tais	como	as	seguintes:
•	 De	acordo	com	2 Néfi	5:10–11,	16,	que	bênçãos	o	povo	recebeu	por	ter	guardado	os	

mandamentos	do	Senhor?	Quando	você	sentiu	que	o	Senhor	esteve	com	você?	Como	a	
influência	do	Senhor	em	sua	vida	contribuiu	para	a	sua	felicidade?

•	 Como	o	templo	pode	ter	ajudado	as	pessoas	a	“[viver]	felizes”?	Como	o	templo	trouxe	
maior	felicidade	para	você	ou	para	alguém	que	você	conheça?

•	 De	que	maneira	o	trabalho	árduo	contribui	para	a	felicidade?
Peça aos alunos que resumam o que aprenderam sobre como aumentar a felicidade. 
Embora	os	alunos	possam	compartilhar	princípios	diferentes,	certifique-se	de	que	eles	
entendam que à medida que o evangelho de Jesus Cristo se torna nosso modo de 
vida, aumentamos nossa felicidade.	Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.
Peça	aos	alunos	que	examinem	sua	vida	e	determinem	algo	que	irão	fazer	para	mais	ple-
namente	“[viverem]	felizes”.	Encoraje-os	a	escrever	essa	ação	em	seu	diário	de	estudo	das	
escrituras	ou	no	caderno	de	classe.	Compartilhe	seu	testemunho	sobre	os	princípios	e	as	
práticas	que	trouxeram	felicidade	para	você.

2 Néfi 5:19–25
Os lamanitas são amaldiçoados por causa de sua desobediência
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	5:19–24	em	silêncio,	procurando	diferenças	entre	o	modo	
de	vida	dos	lamanitas	e	o	dos	nefitas.
•	 De	acordo	com	2 Néfi	5:20,	qual	foi	a	consequência	da	desobediência	dos	lamanitas?
Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	a	maldição	mencionada	nesse	capítulo	
era	uma	separação	de	Deus.	A	mudança	da	cor	da	pele	foi	apenas	uma	marca	ou	sinal	da	
maldição.	Para	esclarecer	essa	ideia,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	
Presidente	Joseph	Fielding	Smith:

Compartilhar 
pensamentos e 
sentimentos
Quando os jovens expres-
sam seus pensamentos 
e sentimentos sobre os 
princípios do evangelho, 
eles convidam o Espírito 
Santo a aprofundar sua 
compreensão e a forta-
lecer seu testemunho. 
Você pode ajudar isso 
a acontecer em classe 
encorajando os alunos a 
explicar os princípios do 
evangelho com suas pró-
prias palavras. Você pode 
também convidar os 
alunos para compartilhar 
experiências relevantes 
e adequadas, e a prestar 
testemunho do que 
aprenderam com essas 
experiências pessoais.
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“A	pele	dos	lamanitas	foi	escurecida	para	tornar	possível	distingui-los	dos	
nefitas	e	evitar	que	os	dois	povos	se	misturassem.	A	pele	escura	era	o	sinal	da	
maldição	[não	a	maldição	em	si].	A	maldição	propriamente	dita	foi	a	retirada	
do	Espírito	do	Senhor. (…)
A	pele	escura	daqueles	que	entram	na	Igreja	não	deve	mais	ser	considerada	
um	sinal	de	maldição.	Muitos	desses	conversos	são	pessoas	excelentes	e	têm	

o	Espírito	do	Senhor”	(Answers to Gospel Questions,	[Respostas	a	Perguntas	do	Evangelho,	
comp.	por	Joseph	Fielding	Smith	Jr.,	5 vols.,	1957–1966,	vol.	3,	pp.	122–123).
•	 Como	2 Néfi	5:21	ajuda	você	a	compreender	o	motivo	pelo	qual	os	lamanitas	foram	

afastados	do	Senhor?	(Ao	dizer	que	os	lamanitas	“se	tornaram	como	uma	pedra”,	Néfi	
enfatizou	a	dureza	de	coração	dos	lamanitas.)

•	 Que	advertência	o	Senhor	fez	sobre	os	nefitas	se	casarem	com	lamanitas	que	haviam	
rejeitado	o	evangelho?	(Ver	2 Néfi	5:23.)

•	 Por	que	é	importante	que	não	namoremos	nem	nos	casemos	com	aqueles	que	não	dão	
ouvidos	ao	Senhor?	Como	você	acha	que	as	pessoas	que	você	namora	e	com	quem	virá	
a	se	casar	vão	influenciar	seu	empenho	de	viver	o	evangelho?	[Talvez	seja	útil	lembrar	
aos	alunos	que	a	Primeira	Presidência	aconselhou:	“Decidam	sair	apenas	com	pessoas	
que	tenham	altos	padrões	morais	e	em	cuja	companhia	você	possa	manter	seus	padrões”	
(Para o Vigor da Juventude,	livreto,	2011,	p.	4).]

•	 Quais	são	alguns	princípios	que	podemos	aprender	em	2 Néfi	5:20–24?	(À	medida	que	
os	alunos	compartilharem	os	princípios,	certifique-se	de	que	eles	entendam	que	quando 
as pessoas endurecem o coração contra o Senhor, elas se afastam Dele.)

Enfatize	que	2 Néfi	5	apresenta	um	grande	contraste	entre	os	nefitas	e	os	lamanitas.	Pode-
mos	escolher	qual	exemplo	vamos	seguir.	Encoraje	os	alunos	a	lembrar	o	que	eles	decidi-
ram	que	fariam	para	poder	mais	plenamente	“[viverem]	felizes”.	Expresse	sua	certeza	de	
que	eles	podem	seguir	o	exemplo	de	Néfi	e	ser	verdadeiramente	felizes.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 5:16. “E eu, Néfi, construí um templo”
O Élder Marlin K. Jensen dos Setenta explicou como a 
frequência ao templo leva à felicidade:

“Néfi escreveu: ‘E eu, Néfi, construí um templo’ (2 Néfi 
5:16). O templo de Néfi pode ter diferido em alguns 
aspectos de nossos templos modernos, mas seu objetivo 
principal era provavelmente o mesmo: ensinar e orien-
tar os filhos de Deus sobre o Seu plano para a felicidade 
deles e prover as ordenanças e os convênios essenciais 
para que essa felicidade possa ser alcançada.

Depois de viver nesta boa Terra há mais de cinco déca-
das, posso honestamente dizer que as pessoas mais 

espiritualmente maduras e felizes que conheço são 
os ardorosos frequentadores do templo. Há um bom 
motivo para isso. É no templo que a extensão completa 
do programa de Deus para nós é contada e recontada, 
cada vez trazendo uma maior compreensão e um maior 
compromisso de viver a vida à maneira Dele. (…)

Um bom teste para saber como estamos nos saindo em 
nossa jornada de achegar-nos a Cristo pode ser o senti-
mento que temos a respeito do templo e as experiências 
pessoais que tivemos dentro dele. O templo pode ser 
um sinônimo de felicidade e alegria. Ele era para Néfi 
e seu povo” (“Living after the Manner of Happiness” 
[“Viver Felizes”], Ensign, dezembro de 2002, p. 60).
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Introdução
Ao registrar o ministério de seu povo, Néfi incluiu um 
sermão de dois dias feito por seu irmão mais novo, 
Jacó. O sermão se encontra em 2 Néfi 6–10, e esta é a 
primeira das três lições a respeito dele. No começo do 

sermão, Jacó leu profecias de Isaías relacionadas à dis-
persão e coligação de Israel, mostrando que “o Senhor 
Deus cumprirá os convênios que fez com seus filhos” 
(2 Néfi 6:12).

Sugestões Didáticas

2 Néfi 6
Jacó testifica que o Senhor Se lembrará de Seu povo do convênio
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	que	os	ensinamentos	de	Jacó	se	aplicam	à	vida	deles,	peça	que	
ponderem	como	reagiriam	se	um	amigo	ou	membro	da	família	os	tratasse	rudemente,	se	
recusasse	a	acreditar	no	que	eles	diziam	ou	demonstrasse,	com	suas	ações	e	atitudes,	que	
seu	relacionamento	não	era	mais	importante	para	eles.
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	silêncio	na	seguinte	pergunta:
•	 Já	houve	ocasiões	em	que	suas	ações	e	atitudes	para	com	o	Senhor	foram	semelhantes	

a essas?
Explique	que	em	2 Néfi	6–8,	vemos	como	o	Senhor	age	em	relação	àqueles	que	se	afastam	
Dele.	Esses	capítulos	contêm	o	registro	de	Néfi	de	parte	de	um	sermão	feito	por	seu	irmão	
Jacó.	O	restante	do	sermão	de	Jacó	está	registrado	em	2 Néfi	9–10.	Esses	capítulos	serão	
abordados	nas	duas	lições	seguintes.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	6:3–4	e	9:1,	3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	
razões	pelas	quais	Jacó	fez	esse	sermão.
Peça	a	um	aluno	que	seja	o	escrevente.	Peça-lhe	que	escreva	no	quadro	o	título	Os propó-
sitos do sermão de Jacó.	Em	seguida,	peça	aos	alunos	que	compartilhem	o	que	descobriram	
nos	versículos	que	acabaram	de	ler.	Peça	ao	escrevente	que	copie	as	respostas	abaixo	do	
título.	Ajude	os	alunos	a	ver	que	Jacó	ensinou	seu	povo	para	“o	bem-estar	de	[sua]	alma”	
(2 Néfi	6:3).	Ele	queria	ajudá-los	a	“[glorificar]	o	nome	de	[seu]	Deus”	(2 Néfi	6:4),	a	“[ter]	
conhecimento	dos	convênios	que	o	Senhor	fez”	(2 Néfi	9:1),	e	a	“[alegrar-se]	e	para	que	
[levantassem]	a	cabeça	para	sempre”	(2 Néfi	9:3).	Certifique-se	de	que	esses	propósitos	
sejam	incluídos	na	lista	dos	alunos.	Sugira	aos	alunos	que,	ao	estudar	o	sermão	de	Jacó,	
procurem	ensinamentos	que	ajudem	a	cumprir	esses	propósitos.
Copie	a	seguinte	cronologia	no	quadro.	(Você	pode	copiá-la	antes	do	início	da	aula.)	Peça	a	
um	aluno	que	leia	2 Néfi	6:4.	Saliente	que	Jacó	começou	seu	sermão	dizendo	que	falaria	sobre	
condições	que	existiam	em	seus	dias	e	que	existiriam	no	futuro	(“coisas	presentes	e	futuras”).

Aponte	para	o	número	1	da	cronologia.
•	 Em	2 Néfi	6:8,	o	que	Jacó	disse	que	aconteceria	aos	judeus	de	Jerusalém	por	terem	se	

afastado	do	Senhor?	(Alguns	foram	mortos	e	outros	foram	levados	para	o	cativeiro.	Você	
pode	lembrar	aos	alunos	que	Leí,	Jeremias	e	outros	profetas	previram	que	essas	coisas	
aconteceriam.	Suas	profecias	foram	cumpridas	por	volta	de	587	a.C.,	quando	os	babilô-
nios	conquistaram	Jerusalém	e	levaram	vários	judeus	para	o	cativeiro	na	Babilônia.	Ver	
“Cronologia”	no	Guia para Estudo das Escrituras	para	essa	e	outras	datas.)

1 2 3

600 a.C. 500 a.C. 400 a.C. 300 a.C. 200 a.C. 100 a.C. 1 d.C. 100 d.C.
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Aponte	para	o	número	2.
•	 De	acordo	com	a	primeira	sentença	de	2 Néfi	6:9,	o	que	aconteceria	aos	descendentes	

dos	judeus	que	foram	levados	cativos	para	a	Babilônia?	(Eles	retornariam	para	Jerusalém.	
Essa	profecia	foi	cumprida	por	volta	de	537	a.C.,	quando	o	rei	Ciro	permitiu	que	os	judeus	
voltassem	para	sua	terra	natal.)

Aponte	para	o	número	3	e	explique	que	Jacó	profetizou	que	o	Salvador	viveria	Sua	vida	
mortal entre os judeus.
•	 Em	2 Néfi	6:9–10,	quais	frases	descrevem	como	alguns	judeus	agiriam	e	se	sentiriam	 

em	relação	ao	Salvador	durante	Seu	ministério	mortal?	(As	respostas	podem	incluir	
“o açoitarão”,	“crucificarão”	e	“[endurecerão]	o	coração	e	a	cerviz	contra”	Ele.)	

•	 De	acordo	com	2 Néfi	6:10–11,	o	que	aconteceria	com	os	judeus	que	rejeitassem	o	
	Messias?	(Eles	seriam	afligidos	na	carne,	feridos	e	odiados.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	silenciosamente	2 Néfi	6:6–7,	11–12,	14,	17.	Você	pode	explicar	que,	
nos	versículos	6–7,	Jacó	leu	uma	profecia	de	Isaías	sobre	a	Restauração	do	evangelho	e	sobre	
a	coligação	da	casa	de	Israel.	Peça	aos	alunos	que	identifiquem	frases	que	descrevam	como	o	
Senhor	agiria	em	relação	à	casa	de	Israel,	o	povo	do	convênio	do	Senhor,	mesmo	que	eles	O	
rejeitassem.	Peça	aos	alunos	que	compartilhem	as	frases	que	encontraram.	Ajude-os	a	com-
preender	o	significado	de	algumas	dessas	frases	fazendo	as	seguintes	perguntas:
•	 Em	2 Néfi	6:7,	o	que	você	acha	que	significa	“[aguardar]”	o	Senhor?
•	 Jacó	prometeu	que	“o	Senhor	[teria]	misericórdia”	de	Israel	(2 Néfi	6:11).	De	que	manei-

ras	algumas	das	frases	que	você	identificou	se	referem	à	misericórdia	do	Senhor?
•	 Jacó	também	prometeu	que	o	Senhor	“[resgataria]”	Israel	(	2 Néfi	6:14).	O	que	você	acha	

que	significa	para	o	Senhor	resgatar	alguém?
•	 De	acordo	com	2 Néfi	6:11–12,	14,	o	que	precisamos	fazer	para	receber	a	misericórdia	do	

Senhor?
À	medida	que	os	alunos	compartilharem	suas	reflexões,	certifique-se	de	que	eles	entendam	
que o Senhor é misericordioso para com aqueles que voltam a Ele.
Saliente	que,	em	2 Néfi	6,	Jacó	fala	a	respeito	de	o	Senhor	ser	misericordioso	com	Seu	povo	
do	convênio	mesmo	depois	desse	povo	ter	sido	muito	iníquo.	Assegure	aos	alunos	que,	
se	o	Senhor	foi	misericordioso	com	aquele	povo,	Ele	certamente	será	misericordioso	com	
cada	um	de	nós,	se	nos	achegarmos	a	Ele	e	guardarmos	os	convênios	que	fizemos	com	Ele.	
Peça	aos	alunos	que	ponderem	as	maneiras	pelas	quais	o	Senhor	tem	sido	misericordioso	
com	eles.	Peça	que	escrevam	a	seguinte	frase	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	
caderno	de	classe:	Sei que o Senhor é misericordioso porque (…) Então,	peça	que	escrevam	
seus	pensamentos	e	sentimentos	para	completar	a	frase.	Depois	de	terem	tido	tempo	sufi-
ciente	para	escrever,	você	pode	convidar	alguns	deles	a	compartilhar	o	que	escreveram.

2 Néfi 7–8
Jacó narra a profecia de Isaías sobre a capacidade do Salvador de redimir Seu 
povo do convênio
Explique	que	em	2 Néfi	7	e	8,	Jacó	lê	uma	profecia	contida	nos	escritos	de	Isaías.	O	capítulo	
7	contém	as	palavras	do	Senhor	aos	membros	da	casa	de	Israel	que	foram	dispersos	e	que	
estavam	em	cativeiro	como	resultado	de	seus	pecados.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	7:1.	
Você	pode	pedir	à	classe	que	marque	as	perguntas	que	o	Senhor	fez.
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	as	perguntas	que	se	encontram	no	versículo	1,	
explique	que	as	frases	“repudiei-te”,	“o	libelo	do	divórcio	de	sua	mãe”	e	“te	vendi	eu”	
referem-se	à	ideia	de	quebrar	ou	romper	um	convênio.	Ajude	os	alunos	a	entender	que	as	
perguntas	do	Senhor	podem	ser	parafraseadas	assim:	“Fui	eu	quem	te	repudiou?	Coloquei	
de	lado	o	convênio	que	fizemos?”
•	 Qual	é	a	resposta	para	essas	perguntas?	(A	resposta	é	não.	O	Senhor	nunca	Se	afasta	de	

nós	nem	Se	esquece	dos	convênios	que	fez.)
•	 De	acordo	com	o	final	de	2 Néfi	7:1,	por	que	aquelas	pessoas	foram	separadas	do	Senhor	

e	estavam	sofrendo	no	cativeiro?	(Porque	haviam	pecado	e	se	afastado	do	Senhor.)
Saliente	que,	em	2 Néfi	7:2,	o	Senhor	faz	outra	pergunta	que	pode	nos	ajudar	a	ver	que	
Ele	quer	nos	auxiliar	e	que	tem	o	poder	para	fazê-lo.	Peça	aos	alunos	que	encontrem	e	

Escrever melhora o 
ato de compartilhar
Ao pedir aos alunos 
que respondam a uma 
pergunta por escrito 
antes de respondê-la em 
voz alta para o restante 
da turma, você lhes dá 
tempo para articular as 
ideias e ser inspirados 
pelo Espírito Santo. É 
possível que os alunos se 
sintam mais dispostos a 
falar se primeiro tiverem 
a oportunidade de escre-
ver e, com isso, dirão 
coisas mais relevantes.



97

2 NéfI  6 – 8

marquem	essa	pergunta.	(“Tanto	se	encolheu	minha	mão	que	já	não	possa	remir	ou	já	não	
há	em	mim	força	para	livrar?”)
Para ajudar os alunos a compreender essa pergunta, pergunte como eles reescreveriam essa 
pergunta	com	suas	próprias	palavras.	(Se	eles	tiverem	dificuldade	para	entender	a	expres-
são	“tanto	se	encolheu	minha	mão”,	peça	a	um	aluno	que	estenda	a	mão	para	outro,	como	
se	oferecesse	ajuda.	Em	seguida	peça	ao	primeiro	aluno	que	“[encolha]”	sua	mão,	ilus-
trando	assim	a	ideia	de	retirar	ou	reter	o	apoio.)	Os	alunos	podem	parafrasear	a	pergunta	
do	Senhor	dizendo	algo	assim:	“Estou	retendo	minha	mão	ou	deixando	de	estendê-la	para	
redimir	você?”	Acredita	que	Eu	tenha	poder	para	salvar	você?”
Diga	aos	alunos	que,	em	resposta	a	essa	pergunta,	o	restante	de	2 Néfi	7	e	8	contém	vários	
exemplos	que	demonstram	o	anseio	do	Salvador	em	redimir	Seu	povo	do	convênio	e	que	
mostram	que	Ele	tem	o	poder	para	fazê-lo.
Para ajudar os alunos a descobrir evidências de que o Salvador deseja redimir Seu povo 
do convênio e tem poder para fazê-lo, divida as seguintes passagens de escritura de 
2 Néfi	8	entre	os	grupos	de	alunos:	versículos	1–3,	versículos	4–6,	versículos	7–8,	versículos	
10–11,	versículos	12–13	e	14–16.	(Se	você	tiver	12	ou	mais	alunos	em	sua	classe,	designe	
as	passagens	a	duplas	ou	a	outros	grupos	pequenos.	Se	tiver	menos	de	12	alunos,	designe	
mais	de	uma	passagem	para	alguns	grupos.)	Peça	a	cada	grupo	que	encontre	uma	frase	
na	passagem	ou	nos	trechos	designados	que	mostre	o	anseio	do	Senhor	de	nos	redimir	e	
Seu	poder	para	fazê-lo.	Depois	de	lhes	dar	tempo	suficiente,	convide	cada	grupo	a	ler	para	
a	classe	a	frase	que	escolheu.	Peça	que	compartilhem	o	que	aprenderam	com	a	passagem.	
Você	pode	pedir	aos	alunos	que	marquem	as	frases	que	seus	colegas	compartilharam.
Para	encerrar,	retome	a	lista	dos	propósitos	de	Jacó	escrita	no	quadro.	Peça	aos	alunos	que	
pensem	nos	convênios	que	fizeram	com	o	Senhor	e	nas	bênçãos	que	Ele	lhes	prometeu	se	
guardarem	esses	convênios.	Compartilhe	seu	testemunho	da	fidelidade	do	Senhor	a	nós	
e	aos	convênios	que	fez	conosco,	e	preste	testemunho	da	misericórdia	e	da	redenção	que	
podemos	receber	se	formos	fiéis	aos	convênios	que	fizemos	com	Ele.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 6:2 Que sacerdócio tinham Leí, Néfi e Jacó?
Jacó disse que ele foi “chamado por Deus e ordenado 
conforme sua santa ordem” e que ele havia “sido con-
sagrado por [seu] irmão Néfi” (2 Néfi 6:2). Ao mencio-
nar essa “santa ordem”, ele se referia ao Sacerdócio 
de Melquisedeque. O Presidente Joseph Fielding Smith 
escreveu que “os nefitas oficiavam pelo poder do 
Sacerdócio de Melquisedeque desde os dias de Leí até 
a época do aparecimento de nosso Salvador entre eles” 
(Answers to Gospel Questions [Respostas a Perguntas 
do Evangelho], comp. por Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols., 1957–1966, vol. 1, p. 124).

2 Néfi 8 A coligação dos últimos dias
A profecia de Isaías citada em 2 Néfi 8 fala da coligação 
de Israel nos últimos dias. O Élder Bruce R. McConkie, 

do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou sobre a natu-
reza espiritual dessa coligação:

“Sendo assim, no que consiste a coligação de Israel? A 
coligação de Israel consiste em acreditar e aceitar tudo 
o que o Senhor ofereceu a Seu povo escolhido e em 
viver em harmonia com essas coisas. Consiste em ter 
fé no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se, ser batizado, 
receber o dom do Espírito Santo e guardar os manda-
mentos de Deus. Consiste em acreditar no evangelho, 
filiar-se à Igreja e entrar no reino. Consiste em receber 
o santo sacerdócio, ser investido de poder do alto em 
lugares sagrados e receber todas as bênçãos de Abraão, 
Isaque e Jacó por meio da ordenança do casamento 
celestial” (A New Witness for the Articles of Faith [Uma 
Nova Testemunha para as Regras de Fé], 1985, p. 515).
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Introdução
Em um sermão aos nefitas, Jacó começou citando algu-
mas das profecias de Isaías sobre como o Senhor redimi-
ria Seu povo do convênio. Essa parte do sermão de Jacó 
encontra-se em 2 Néfi 6–8 (ver lição 28 desse manual). 
A continuação desse sermão de dois dias encontra-se 
em 2 Néfi 9–10. Depois de citar Isaías, Jacó compar-
tilhou seu próprio testemunho da Expiação de Jesus 
Cristo — do poder que o Salvador tem de nos resgatar 

dos efeitos da Queda e das consequências de nossos 
pecados. O Presidente Joseph Fielding Smith ensinou 
que 2 Néfi 9 contém “um dos discursos mais esclarece-
dores já feitos a respeito da Expiação”. Ele disse: “Ele 
deve ser lido cuidadosamente por todo aquele que 
busca a salvação” (Answers to Gospel Questions [Res-
postas a Perguntas do Evangelho], comp. por Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols., 1957–1966, vol. 4, p. 57).

LIÇÃO 29

2 Néfi 9:1–26

Sugestões Didáticas

2 Néfi 9:1–9
Jacó explica os efeitos da Queda
Antes	do	início	da	aula,	escreva	terrível monstro no centro do quadro.
Dê	início	à	lição	explicando	que	2 Néfi	9	contém	uma	continuação	do	sermão	que	os	
alunos	começaram	a	estudar	na	lição	anterior.	Relembre	aos	alunos	que	na	primeira	parte	
do	sermão,	encontrado	em	2 Néfi	6–8,	Jacó	citou	Isaías	para	ensinar	sobre	a	misericórdia	
do	Salvador	e	sobre	Seu	poder	para	livrar	Seu	povo	do	convênio	de	seu	estado	perdido	e	
disperso.	Ao	continuar	seu	sermão,	Jacó	ensinou	como	o	Salvador	redime	todos	nós	de	
nosso	estado	decaído	e	pecaminoso.
Direcione	a	atenção	dos	alunos	para	a	expressão	que	você	escreveu	no	quadro.
•	 O	que	vem	à	sua	mente	quando	você	pensa	num	terrível	monstro?
Para	responder	a	essa	pergunta,	os	alunos	podem	mencionar	criaturas	imaginárias.	Se	eles	
o	fizerem,	explique	que	algumas	coisas	que	são	reais	podem	ser	até	mais	assustadoras	do	
que	as	criaturas	imaginárias,	porque	são	capazes	de	provocar	danos	duradouros.	Informe	
aos	alunos	que	Jacó	usou	a	expressão	“terrível	monstro”	para	descrever	uma	condição	com	
que todos nos deparamos e o dano eterno que pode resultar disso. Peça aos alunos que 
leiam	2 Néfi	9:10	em	silêncio,	procurando	dois	elementos	do	monstro	que	Jacó	descreveu.	
Quando	os	alunos	compartilharem	o	que	encontraram,	acrescente	as	respostas	ao	quadro	
como	mostradas	abaixo:

Terrível Monstro

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	uso	que	Jacó	fez	dos	termos	morte e inferno, expli-
que	que	ambos	os	termos	se	referem	a	um	tipo	de	separação.	Quando	Jacó	usou	a	palavra	
morte	em	seu	sermão,	ele	se	referia	à	“morte	do	corpo”,	que	é	a	separação	do	corpo	físico	
e	do	espírito.	Quando	usou	a	palavra	inferno,	ele	se	referia	à	“morte	do	espírito”,	que	é	a	
separação	de	uma	pessoa	da	presença	de	Deus.	Nas	escrituras,	essa	separação	é	frequente-
mente	chamada	de	“morte	espiritual”.
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	9:6	em	silêncio.	Peça	que	procurem	causas	da	morte	física	
e da morte espiritual.
•	 Que	acontecimento	trouxe	a	morte	física	e	a	morte	espiritual	para	todos	nós?	(Você	

talvez	tenha	de	explicar	que,	como	resultado	da	Queda,	todas	as	pessoas	estão	afastadas	
da	presença	de	Deus	e	todas	as	pessoas	terão	de	morrer	fisicamente	um	dia.)

Explique	que,	em	2 Néfi	9:7–9,	Jacó	ensina	o	que	aconteceria	conosco	se	não	houvesse	
Expiação,	fazendo	com	que	o	efeito	da	Queda	fosse	perpetuado	para	sempre.	No	intuito	de	

morte inferno
“morte do corpo” “morte do espírito”
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preparar	os	alunos	para	o	estudo	desses	versículos,	você	pode	definir	alguns	termos	encon-
trados	no	versículo	sete.	Quando	Jacó	falou	do	“primeiro	julgamento	que	recaiu	sobre	o	
homem”,	ele	se	referia	aos	resultados	da	Queda	de	Adão	e	Eva.	Quando	falou	de	“corrup-
ção”,	ele	se	referia	a	nosso	corpo	mortal,	que	morrerá.	Quando	falou	de	“incorrupção”,	ele	
se	referia	a	nosso	corpo	ressurreto,	que	viverá	para	sempre.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	9:7–9	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	frases	que	
descrevam	o	que	aconteceria	a	nosso	corpo	e	espírito	se	a	morte	física	e	a	morte	espiritual	
durassem para sempre.
•	 Se	não	houvesse	Expiação,	o	que	aconteceria	com	nosso	corpo?
•	 Se	não	houvesse	Expiação,	o	que	aconteceria	com	nosso	espírito?
Para	enfatizar	como	seria	nosso	destino	sem	a	Expiação	de	Jesus	Cristo,	peça	a	um	aluno	
que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Élder	D.	Todd	Christofferson,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:
“Se	nossa	separação	de	Deus	e	nossa	morte	física	fossem	permanentes,	o	arbítrio	moral	nada	

significaria.	Sim,	estaríamos	livres	para	fazer	escolhas,	mas	de	que	valeria	isso?	
O	resultado	final	seria	sempre	o	mesmo,	não	importando	quais	fossem	nossas	
ações:	a	morte,	sem	esperança	de	ressurreição	e	sem	esperança	do	céu.	Quer	
escolhêssemos	ser	bons	ou	maus,	todos	acabaríamos	nos	tornando	‘anjos	de	
um	diabo’.	[2 Néfi	9:9.]”	(“Moral	Agency”,	Ensign,	junho	de	2009,	p.	50).

2 Néfi 9:10–26
Jacó ensina que, por meio da Expiação, o Salvador nos livra dos efeitos da Queda 
e nos oferece perdão por nossos pecados
Peça	aos	alunos	que	releiam	2 Néfi	9:10.
•	 De	acordo	com	esse	versículo,	o	que	o	Senhor	preparou	para	nós?
Enfatize	que	a	mensagem	principal	de	Jacó	nesse	sermão	é	a	de	que	Deus	preparou	“um	
caminho	para	nossa	fuga	das	garras	[da]	(…)	morte	e	inferno”.	Essa	fuga	—	da	morte	física	
e	da	morte	espiritual	trazidas	pela	Queda	—	está	assegurada	graças	ao	sacrifício	expiatório	
de	Jesus	Cristo.	
Divida	a	classe	em	dois	grupos.	Peça	ao	primeiro	grupo	que	leia	2 Néfi	9:5,	19–21	em	silên-
cio,	procurando	descrições	do	sacrifício	que	o	Salvador	fez	por	nós.	Peça	ao	segundo	grupo	
que	leia	2 Néfi	9:11–12,	15,	22	em	silêncio,	procurando	frases	a	respeito	do	fato	de	que	
Jesus	Cristo	nos	salva	da	morte	física.	(Pode	ser	útil	escrever	essas	referências	no	quadro.)
Depois que os alunos tiverem tido tempo para ler, faça ao primeiro grupo as seguintes 
perguntas:
•	 O	que	o	Senhor	estava	disposto	a	sofrer	para	que	pudesse	nos	livrar	da	morte	física	e	da	

morte	espiritual?	Que	descrições	você	encontrou	que	são	significativas	para	você?
•	 Jacó	enfatizou	que	Jesus	Cristo	sofreu	as	dores	de	todas	as	pessoas.	O	que	isso	significa	

para	você?	Como	esse	conhecimento	influencia	seus	sentimentos	sobre	o	Salvador?	
(Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	a	magnitude	do	sacrifício	do	Salvador,	você	pode	
interromper	o	debate	e	salientar	que	o	Senhor	sofreu	as	dores	de	todos	os	que	já	viveram	
e	dos	que	ainda	viverão	na	Terra.	Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	a	natureza	pessoal	
do	sacrifício	do	Salvador,	você	pode	convidá-los	a	escrever	o	nome	deles	na	margem	do	
texto	de	2 Néfi	9:21,	como	um	lembrete	de	que	o	Senhor	sofreu	pelas	dores	deles.)

Faça	ao	segundo	grupo	as	seguintes	perguntas:
•	 Que	frases	vocês	encontraram	sobre	Jesus	Cristo	nos	salvar	da	morte	física?
•	 De	acordo	com	2 Néfi	9:22,	quem	será	ressuscitado	e	levado	de	volta	à	presença	de	Deus?
Chame	novamente	a	atenção	dos	alunos	para	a	expressão	“terrível	monstro”,	que	está	no	
quadro.	Peça	aos	alunos	que	declarem,	em	suas	próprias	palavras,	o	que	Jacó	ensinou	sobre	
como	podemos	ser	salvos	desse	“monstro”.	Certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que	
por meio da Expiação, Jesus Cristo livra toda a humanidade da morte física e da morte 
espiritual trazidas pela Queda. Peça a um aluno que escreva essa verdade no quadro.
Relembre	aos	alunos	que,	além	de	livrar	toda	a	humanidade	da	morte	física	e	da	morte	
espiritual	resultantes	da	Queda,	Jesus	Cristo	pode	nos	livrar	da	morte	espiritual	causada	
por	nossos	próprios	pecados.
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Explique	que	Jacó	descreveu	o	estado	das	pessoas	que	compareceriam	perante	o	Senhor	
em	seus	pecados.	Peça	aos	alunos	que	procurem	essas	descrições	enquanto	um	aluno	lê	
2 Néfi	9:15–16,	27	em	voz	alta.
•	 Como	Jacó	descreveu	o	estado	das	pessoas	que	compareceriam	perante	Deus	em	seus	

pecados?
Explique	que	Jacó	também	descreveu	o	estado	das	pessoas	que	compareceriam	perante	
Deus	em	pureza.	Peça	aos	alunos	que	procurem	essas	descrições	enquanto	um	aluno	lê	
2 Néfi	9:14,	18	em	voz	alta.
•	 Como	Jacó	descreveu	o	estado	das	pessoas	que	compareceriam	perante	o	Senhor	em	

pureza?
Saliente	que	embora	a	libertação	da	Queda	seja	uma	dádiva	para	toda	a	humanidade,	 
a	libertação	das	consequências	de	nossos	pecados	depende	em	parte	de	nossos	desejos	 
e	ações.	Escreva	o	seguinte	no	quadro:	Graças à Expiação de Jesus Cristo, podemos vencer  
as consequências de nossos pecados se …
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	9:21,	23–24	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	frases	
para completar a sentença no quadro.
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	como	você	completaria	essa	sentença?	(As	respostas	dos	

alunos	devem	refletir	a	seguinte	conclusão	da	sentença:	Por meio da Expiação de Jesus 
Cristo, podemos sobrepujar as consequências de nossos pecados se tivermos fé em 
Jesus Cristo, nos arrependermos, formos batizados e perseverarmos até o fim.	À	
medida	que	os	alunos	compartilharem	suas	respostas,	complete	a	frase	no	quadro.)

Encerre	esta	lição	escolhendo	uma	das	seguintes	atividades.	As	duas	atividades	têm	como	
objetivo	ajudar	os	alunos	a	refletir	no	que	a	Expiação	do	Salvador	representa	para	eles	e	a	
compartilhar	os	sentimentos	que	têm	em	relação	a	Ele.
	1.	Peça	aos	alunos	que	examinem	2 Néfi	9:1–22	e	encontrem	todos	os	versículos	que	come-

cem com a palavra Oh.	Peça	aos	alunos	que	leiam	as	primeiras	sentenças	desses	versí-
culos em voz alta.
Peça	aos	alunos	que	escrevam	declarações	semelhantes	em	seu	diário	de	estudo	das	
escrituras	ou	caderno,	descrevendo	seus	próprios	sentimentos	de	gratidão	pelo	Salvador	
e	por	Seu	sacrifício	por	eles.	Peça	que	sigam	o	padrão	de	Jacó,	começando	cada	declara-
ção	com	a	palavra	Oh	e	terminando	com	um	ponto	de	exclamação.	Peça	a	alguns	alunos	
que	compartilhem	suas	declarações,	se	for	adequado.	Certifique-se	de	que	eles	enten-
dam	que	não	precisam	se	sentir	obrigados	a	compartilhar	sentimentos	ou	experiências	
que sejam muito particulares ou pessoais.

	2.	Em	classe,	cante	ou	leia	a	letra	de	“Assombro	Me	Causa”	(Hinos,	nº	112)	ou	outro	hino	
sobre	a	Expiação	de	Jesus	Cristo.	Peça	aos	alunos	que	selecionem	linhas	do	hino	que	
ilustrem	seus	sentimentos	sobre	o	Salvador	e	Seu	sacrifício	expiatório.	Deixe	que	eles	
contem	para	a	classe	quais	foram	as	linhas	que	selecionaram	e	expliquem	as	razões	pelas	
quais	apreciam	essas	linhas.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 9:7. Quais seriam os efeitos da Queda sem 
a Expiação?
O Élder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, explicou como seria nosso destino sem a 
Expiação de Jesus Cristo:

“Assim como a morte iria condenar-nos e tornar nosso 
arbítrio sem sentido, caso não houvesse a redenção de 
Cristo, ainda assim, sem a Sua graça, nossos pecados e 
escolhas erradas nos deixariam para sempre perdidos. 

Não haveria meio de recuperar-nos plenamente de nos-
sos erros, e por estarmos impuros, jamais poderíamos 
voltar a viver na presença de [Deus].

(…) Precisamos de um Salvador, um Mediador que pode 
sobrepujar os efeitos de nossos pecados e erros para 
que não sejam necessariamente fatais. É por causa da 
Expiação de Cristo que podemos recuperar-nos das 
escolhas erradas e ser justificados sob a lei, como se não 
tivéssemos pecado” (“Moral Agency”, Ensign, junho de 
2009, p. 50).
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Introdução
Depois de testificar que Jesus Cristo livra toda a huma-
nidade dos efeitos da Queda e nos oferece perdão para 
nossos pecados, Jacó encerrou seu sermão. Ele advertiu 
contra atitudes e ações que conduzem ao afastamento 
do Senhor, e prestou testemunho de atitudes e ações 
que permitem que as pessoas se acheguem a Cristo e 
sejam salvas. No dia seguinte, Jacó reiterou que embora 
a casa de Israel seria dispersa devido ao pecado, o Senhor 

Se lembraria de Seus convênios com ela e a coligaria 
quando ela se arrependesse e voltasse a Ele. Jacó profe-
tizou sobre a Crucificação de Jesus Cristo. Ele também 
profetizou que a terra prometida a seu povo seria uma 
terra de liberdade, fortalecida contra todas as nações 
e livre do governo de reis. Jacó exortou seu povo a se 
submeter à vontade do Senhor e a lembrar que somente 
poderiam ser salvos por meio da graça de Deus.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 9:27–54
Jacó convida todos a virem a Cristo e adverte contra atitudes e ações que nos 
afastam do Senhor
No	quadro,	escreva	as	frases	Por que preciso de ajuda e O que preciso fazer.	Peça	à	classe	que	
imagine	alguém	que	seja	portador	de	uma	doença	terrível.
•	 Por	que	é	importante	que	essa	pessoa	entenda	a	necessidade	de	procurar	ajuda?
•	 Por	que	é	importante	que	a	pessoa	compreenda	também	o	que	fazer	para	receber	ajuda?
•	 O	que	acontecerá	se	a	pessoa	compreender	a	necessidade	de	ajuda,	mas	não	compreen-

der o que fazer para recebê-la?
Relembre	aos	alunos	que,	na	lição	anterior,	eles	estudaram	os	efeitos	da	Queda	e	as	con-
sequências	de	nossos	pecados,	aprendendo	por	que	precisamos	do	Salvador.	Testifique	que	
Ele	quer	nos	ajudar	e	nos	libertar	de	nossos	pecados.	Peça	aos	alunos	que	ponderem	se	
sabem	ou	não	o	que	devem	fazer	para	receber	todas	as	bênçãos	da	Expiação.
Explique	que	Jacó	queria	ajudar	seu	povo	a	escolher	“o	caminho	da	vida	eterna”	(2 Néfi	
10:23).	Ele	os	ajudou	a	entender	que	somente	receberiam	a	vida	eterna	se	“[viessem]	ao	
Senhor”	(2 Néfi	9:41).	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	9:41	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	
procure	a	descrição	dada	por	Jacó	do	“caminho”	que	devemos	seguir.
•	 O	que	significa	vir	ao	Senhor?	(Você	pode	encorajar	os	alunos	a	imaginar	a	vida	deles	

como	um	caminho.	Peça	que	contemplem	em	silêncio	para	onde	o	caminho	deles	está	
seguindo.	As	escolhas	que	fazem	os	estão	aproximando	do	Salvador?)

•	 Quais	palavras	Jacó	usou	para	descrever	“o	caminho”?	O	que	as	palavaras	estreito e 
apertado ensinam sobre o modo que devemos viver?

Saliente	que	em	conexão	com	um	caminho	estreito	e	apertado,	Jacó	usou	uma	imagem	de	
uma	porta.	Ele	se	referiu	ao	Salvador	como	o	guardião	dessa	porta.	Compartilhe	seu	teste-
munho	de	que	somente	podemos	ser	perdoados	de	nossos	pecados	e	receber	a	vida	eterna	
por	meio	de	Jesus	Cristo	e	de	Sua	Expiação.	Tudo	o	que	fazemos	que	nos	conduz	à	vida	
eterna	—	inclusive	as	ordenanças	que	recebemos,	as	orações	que	fazemos,	os	testemunhos	
que	compartilhamos	e	o	modo	que	vivemos	—	deve	ser	feito	em	nome	de	Jesus	Cristo.
•	 Por	que	é	significativo	para	você	que	o	Salvador	“não	usa	servo	algum”?	(Você	pode	

salientar	que	o	Senhor	chama	servos,	tais	como	bispos	e	presidentes	de	estaca,	para	agir	
em	Seu	favor	como	juízes	do	povo.	Contudo,	Ele	será	nosso	Juiz	e	nos	dará	a	aprovação	
final	de	acordo	com	a	maneira	que	vivemos.)

•	 Como	o	conhecimento	de	que	o	Senhor	“não	pode	ser	enganado”	influencia	nossos	
esforços	de	achegar-nos	a	Ele?

Ensinar pelo Espírito
Como professor do 
evangelho, você pode 
buscar a orientação do 
Espírito Santo em sua 
preparação e seu ensino. 
“E o Espírito ser-vos-á 
dado pela oração da fé; 
e se não receberdes o 
Espírito, não ensinareis” 
(D&C 42:6–7, 12, 14).

LIÇÃO 30

2 Néfi 9:27–54 e 2 Néfi 10
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LIÇÃO 30

Explique	que	no	decorrer	do	restante	de	2 Néfi	9,	os	ensinamentos	de	Jacó	nos	ajudam	
a	entender	como	nossas	atitudes	e	ações	influenciam	nossa	capacidade	de	achegar-nos	
ao	Salvador.	Algumas	atitudes	e	ações	nos	ajudam	a	vir	a	Cristo,	ao	passo	que	outras	nos	
impedem	de	ir	até	Ele.
Para	ajudar	os	alunos	a	descobrir	algumas	dessas	atitudes	e	ações,	desenhe	uma	linha	
vertical	no	centro	do	quadro.	De	um	lado	da	linha,	escreva	Distancia-nos de Cristo.	Embaixo	
disso,	escreva:

1. 2 Néfi 9:27–33
2. 2 Néfi 9:34–39

Do	outro	lado	da	linha,	escreva	Vir a Cristo.	Embaixo	disso,	escreva:
3. 2 Néfi 9:23, 39, 42, 45–46
4. 2 Néfi 9:49–52

Designe	a	cada	aluno	um	número	de	1	a	4.	Peça	aos	alunos	que	leiam	silenciosamente	os	
versículos	associados	a	seu	número	designado.	Peça	aos	alunos	designados	aos	grupos	1	e	
2	que	identifiquem	atitudes	e	ações	que	podem	nos	distanciar	do	Salvador.	Peça	aos	alunos	
designados	aos	grupos	3	e	4	que	identifiquem	atitudes	e	ações	que	nos	ajudam	a	achegar-
nos	ao	Salvador	e	a	receber	as	bênçãos	de	Sua	Expiação.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	
marcar o que encontraram em suas escrituras.
Depois	de	vários	minutos,	convide	voluntários	dos	grupos	1	e	2	a	virem	ao	quadro	e	a	alis-
tarem	as	atitudes	e	ações	que	nos	distanciam	do	Salvador,	que	eles	identificaram.	Discuta	
algumas	das	advertências	de	Jacó	fazendo	algumas	ou	todas	as	perguntas	a	seguir:
•	 Jacó	mencionou	a	instrução	e	o	dinheiro,	duas	coisas	que	podem	ser	boas.	Como	nossas	

escolhas	em	relação	à	instrução	e	ao	dinheiro	podem	nos	impedir	de	achegar-nos	a	
Cristo?	(Saliente	que	2 Néfi	9:28–29	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	
pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	essa	passagem.)

•	 O	que	você	acha	que	significa	ser	espiritualmente	surdo	ou	cego?	(Ver	2 Néfi	9:31–32.)
•	 A	expressão	“incircuncisos	de	coração”	(2 Néfi	9:33)	refere-se	àqueles	cujo	coração	não	

está	aberto	para	Deus	e	que	não	estão	dispostos	a	guardar	os	convênios	que	fizeram	com	
Ele.	Como	essa	condição	nos	impede	de	receber	as	bênçãos	plenas	da	Expiação?

•	 Quais	são	algumas	formas	de	idolatria	nos	dias	atuais?	(Ver	2 Néfi	9:37.)
Peça	aos	alunos	dos	grupos	3	e	4	que	venham	ao	quadro	e	alistem	as	atitudes	e	ações	que	
eles	descobriram	que	nos	levarão	ao	Salvador	e	que	nos	ajudam	a	receber	as	bênçãos	da	
Expiação.	Para	ajudar	os	alunos	a	analisar	o	que	descobriram,	faça	algumas	ou	todas	as	
perguntas	a	seguir:
•	 Em	2 Néfi	9:23,	Jacó	nos	relembra	o	mandamento	do	Senhor	de	nos	arrependermos	e	

sermos	batizados.	Como	a	renovação	de	nossos	convênios	batismais	por	meio	do	sacra-
mento	nos	ajuda	a	achegar-nos	ao	Senhor	e	a	receber	as	bênçãos	de	Sua	Expiação?

•	 A	seu	ver,	o	que	significa	“ter	mente	espiritual”?	(2 Néfi	9:39).	Quais	são	algumas	ativi-
dades que podem nos ajudar a ter uma mente espiritual?

•	 O	que	significa	“afastai-vos	de	vossos	pecados”?	(2 Néfi	9:45.)
•	 O	que	você	acha	que	Jacó	quis	dizer	quando	se	referiu	a	beber,	comer	e	“[deleitar-se]	na	

abundância”?	(Ver	2 Néfi	9:50–51.	Você	pode	explicar	que	esses	versículos	se	referem	ao	
sustento	espiritual.)

Testifique	que	se nos achegarmos ao Senhor e vivermos de acordo com Sua vontade 
receberemos as bênçãos plenas da Expiação.	Escreva	esse	princípio	no	quadro,	acima	da	
lista que os alunos criaram.
Incentive	os	alunos	a	ponderar	evidências	que	viram	desse	princípio	em	sua	vida.	Peça	a	
eles	que	escrevam	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	de	classe	como	
se	achegaram	ao	Salvador	por	meio	de	uma	ou	mais	atitudes	e	ações	da	segunda	lista	
do	quadro.	Peça	a	alguns	alunos	que	compartilharem	o	que	escreveram	(mas	ajude-os	
a	entender	que	não	precisam	se	sentir	obrigados	a	compartilhar	experiências	que	sejam	
muito	pessoais	ou	particulares).

Escrever as 
designações 
no quadro
Quando os alunos são 
designados a ler uma 
série de versículos, 
pode ser útil escrever as 
referências no quadro. 
Isso ajuda os alunos a 
lembrar o que lhes foi 
pedido e evita confusões 
quanto às designações.

2 Néfi 9:28–29 
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Mencione a ideia que 
está no final da lição 
para ajudar os alunos a 
memorizar essa passa-
gem das escrituras.
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2 NéfI  9 : 27– 54 e  2  NéfI  10

2 Néfi 10
Jacó encoraja seu povo a regozijar-se e a achegar-se ao Senhor
Pergunte	aos	alunos	se	alguma	vez	já	receberam	um	presente	que	lhes	foi	particularmente	
significativo	porque	alguém	precisou	fazer	grande	esforço	ou	sacrifício	para	dar	aquele	
presente. Pense em convidar um ou dois alunos para relatar suas experiências pessoais.
•	 Como	podemos	expressar	gratidão	por	presentes	assim?
•	 Como	podemos	expressar	gratidão	pela	dádiva	da	Expiação	do	Salvador?
Explique	que	um	dia	depois	de	Jacó	ter	feito	seu	sermão	sobre	a	Expiação	de	Jesus	Cristo,	
ele	novamente	prestou	testemunho	do	poder	que	o	Senhor	tem	de	nos	livrar	das	con-
sequências	do	pecado.	Ele	ensinou	a	seu	povo	como	deveria	agir	em	relação	à	dádiva	da	
Expiação.
Resuma	2 Néfi	10:1–19	explicando	que	Jacó	reiterou	que,	embora	a	casa	de	Israel	seria	
dispersa	por	causa	do	pecado,	o	Senhor	Se	lembraria	de	Seus	convênios	com	eles	e	os	
coligaria	novamente	quando	se	arrependessem	e	retornassem	a	Ele.	Você	pode	salientar	
que	2 Néfi	10:3	é	o	primeiro	versículo	do	Livro	em	que	Mórmon	usa	o	título	Cristo para 
referir-se	ao	Salvador.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	10:20,	23–25	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	o	
que	Jacó	nos	exortou	a	fazer	em	relação	à	dádiva	da	Expiação.	Você	pode	sugerir	que	os	
alunos	marquem	o	que	encontrarem	nesses	versículos.	Peça	a	eles	que	compartilhem	o	que	
encontraram.
Prepare	um	folheto	com	as	seguintes	perguntas	(ou	escreva	as	perguntas	no	quadro	antes	
de	começar	a	aula).	Peça	aos	alunos	que	selecionem	uma	pergunta	e	compartilhem	seus	
pensamentos e sentimentos a respeito dessa pergunta com um colega.
•	 Com	base	no	que	já	estudamos	sobre	o	Salvador,	do	que	você	gostaria	de	lembrar-se	

sempre	em	relação	a	Ele?
•	 Por	que	o	arrependimento	é	um	caminho	importante	para	demonstrar	nossa	gratidão	

pelo	que	o	Senhor	fez	por	nós?
•	 O	que	você	aprendeu	sobre	o	Salvador	que	o	ajudou	a	ter	esperança?
Encerre	explicando	que	a	palavra	reconciliar	em	2 Néfi	10:24	significa	fazer	com	que	pes-
soas	ou	coisas	entrem	em	harmonia	ou	concordância	entre	si.	Por	exemplo:	dois	amigos	
devem se reconciliar um com o outro depois de um desentendimento.
•	 O	que	você	acha	que	significa	nos	reconciliarmos	com	a	vontade	de	Deus?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	o	que	aprenderam	e	sentiram	ao	estudar	e	discutir	2 Néfi	
9–10.	Peça	que	eles	busquem	a	orientação	do	Espírito	Santo	para	ajudá-los	a	decidir	algo	
que	irão	fazer	para	se	reconciliar	com	a	vontade	do	Senhor	e	participar	mais	plenamente	
das	bênçãos	da	Expiação.	Por	exemplo:	um	aluno	pode	fazer	a	meta	de	dar	ouvidos	a	um	
determinado	conselho	do	Senhor	(ver	2 Néfi	9:29),	abandonar	um	pecado	específico	(ver	
2 Néfi	9:45)	ou	encontrar	uma	maneira	de	se	lembrar	do	Salvador	com	mais	frequência	
no	decorrer	de	cada	dia	(ver	2 Néfi	10:20).	Incentive	os	alunos	a	fazer	o	que	for	preciso	
para	“[reconciliar-se]	(…)	com	a	vontade	de	Deus”	(2 Néfi	10:24).	Preste	testemunho	das	
bênçãos	decorrentes	disso.

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 9:28–29
Observação:	A	atividade	a	seguir	tem	como	objetivo	ajudar	os	alunos	a	memorizar	2 Néfi	
9:28–29.	Devido	à	extensão	da	lição	de	hoje,	você	pode	realizar	a	atividade	em	outro	dia,	
quando dispuser de mais tempo.
Conduza	a	classe	na	leitura	de	2 Néfi	9:28–29	em	conjunto	e	em	voz	alta.
•	 Quais	são	algumas	armadilhas	que	podem	nos	aprisionar	ao	buscarmos	conhecimento?	

Como	podemos	buscar	conhecimento,	porém	evitando	essas	armadilhas?
•	 O	que	pode	nos	ajudar	a	“[dar]	ouvidos	aos	conselhos	de	Deus”	enquanto	buscamos	

conhecimento?
Incentive	os	alunos	a	continuar	participando	do	seminário	e	a	planejar	frequentar	o	insti-
tuto	depois	de	se	formarem	no	seminário.
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Lição de Estudo no Lar 
2 Néfi 4–10 (Unidade 6)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios aprendi-
dos pelos alunos ao estudar 2 Néfi 4–10 (unidade 6) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (2 Néfi 4–5)
Ao estudar 2 Néfi 4, os alunos se concentraram no princípio 
de que Deus apoia aqueles que depositam sua confiança 
Nele (ver 2 Néfi 4:12–35), e escreveram em seu diário de 
estudo das escrituras uma maneira pela qual poderiam 
aumentar sua confiança em Deus. Em 2 Néfi 5, eles viram 
exemplos das seguintes verdades: a segurança vem por meio 
da obediência às revelações de Deus (ver 2 Néfi 5:1–8). À 
medida que o evangelho de Jesus Cristo se torna nosso 
modo de vida, seremos mais felizes (ver 2 Néfi 5:9–18, 
26–27). Os alunos examinaram a vida deles e decidiram algo 
que iriam fazer para poderem “[viver] felizes”.

Dia 2 (2 Néfi 6–8)
Nesta lição os alunos aprenderam que o Senhor é misericor-
dioso para com aqueles que retornarem a Ele (ver 2 Néfi 6). 
Eles também ponderaram sobre como o Senhor tem sido 
misericordioso com eles. Também aprenderam que o Salva-
dor deseja redimir Seu povo do convênio e que tem todo o 
poder para fazê-lo (ver 2 Néfi 7–8).

Dia 3 (2 Néfi 9)
Ao começar seu estudo de 2 Néfi 9, os alunos aprenderam 
o que aconteceria se não houvesse Expiação. Eles também 
estudaram as seguintes verdades: a Expiação de Jesus Cristo 
livra toda a humanidade da morte física e da morte espiritual 
trazidas pela Queda (ver 2 Néfi 9:1–22). Por meio da Expiação 
de Jesus Cristo, podemos sobrepujar as consequências de nos-
sos pecados se tivermos fé em Jesus Cristo, nos arrepender-
mos, formos batizados e perseverarmos até o fim (ver 2 Néfi 
9:14–27). Os alunos escreveram um parágrafo expressando 
seus sentimentos sobre o sacrifício do Salvador por eles.

Dia 4 (2 Néfi 9–10)
Ao estudar o restante de 2 Néfi 9 e estudar 2 Néfi 10, os 
alunos ponderaram quais de suas escolhas podem estar 
fazendo com que se afastem do Senhor e quais os estão 
ajudando a se aproximar Dele. Eles aprenderam que ao esco-
lhermos achegar-nos ao Senhor e viver de acordo com Sua 
vontade, recebemos as bênçãos plenas da Expiação.

Introdução
Dentre as muitas verdades importantes que os alunos estuda-
ram nesta semana, enfatize a importância da Expiação de Jesus 
Cristo. Ore por orientação para saber como você pode ajudá-los 
a entender melhor a Expiação e a confiar nela. Ao ensinar, incen-
tive os alunos a ponderar o que precisam fazer para receber as 
bênçãos da Expiação do Salvador.

Observação: Ao preparar sua lição em espírito de oração, pense 
nas necessidades de seus alunos — especialmente as necessi-
dades daqueles que possam estar tendo dificuldades. Ao orar 
pensando em cada aluno individualmente e pedindo orientação 
sobre como melhor ensinar a eles as doutrinas e os princípios 
encontrados nas escrituras, o Espírito Santo o inspirará a saber 
como atender às necessidades dos alunos.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 4–5
Néfi expressou sua confiança no Senhor; o Senhor separa os 
nefitas dos lamanitas; os nefitas vivem felizes
Escreva as informações na seguinte tabela no quadro ou  
prepare-a como apostila.

2 Néfi 4 2 Néfi 5

 1. Leia o cabeçalho do 
capítulo e prepare-se para 
resumir o capítulo com suas 
próprias palavras.

 2. Leia 2 Néfi 4:19 e explique 
o que significa “sei em 
quem confiei”.

 3. Leia a anotação de seu diá-
rio de estudo das escrituras 
do dia 1, designação 4, e 
prepare-se para compar-
tilhar um modo pelo qual 
gostaria de aumentar sua 
confiança no Senhor.

 1. Leia o cabeçalho do 
capítulo e prepare-se para 
resumir o capítulo com suas 
próprias palavras.

 2. Leia 2 Néfi 5:27 e explique 
o que você acha que signi-
fica “vivemos felizes”.

 3. Leia seu diário de estudo 
das escrituras do dia 1, 
designação 6. Prepare-se 
para compartilhar uma 
das ações ou atitudes dos 
nefitas, explicando como 
essa mesma ação ou 
atitude atingiu sua própria 
felicidade.

Divida a classe em dois grupos. Peça a um deles que se prepare 
para ensinar o material contido em 2 Néfi 4, e ao outro que se 
prepare para ensinar o material contido em 2 Néfi 5.

Forme duplas combinando um aluno designado a preparar 
2 Néfi 4 com um aluno designado a preparar 2 Néfi 5. Peça aos 
alunos que compartilhem com seu respectivo parceiro o material 
que prepararam para suas designações.
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2 Néfi 6–8
Jacó profetiza sobre a dispersão e coligação de Israel e cita 
profecias de Isaías a respeito da fidelidade do Salvador ao povo 
do convênio
Relembre aos alunos que 2 Néfi 6–9 foi o primeiro dia de um 
sermão que Jacó pregou a seu povo. O segundo dia de seus 
ensinamentos continua em 2 Néfi 10. Em 2 Néfi 6, Jacó profe-
tiza que os judeus rejeitariam o Senhor e seriam dispersos. Peça 
aos alunos que leiam 2 Néfi 7:1–2, e convide-os a parafrasear o 
significado dessa passagem com suas próprias palavras.

2 Néfi 9
Jacó ensina como a Expiação do Salvador nos livra dos efeitos da 
Queda e das consequências do pecado
Compartilhe a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft Benson:

“Assim como o homem não deseja realmente alimento até sentir 
fome, ele também não deseja a salvação de Cristo até saber por 
que precisa de Cristo.

Ninguém sabe devida e adequadamente por que precisa de 
Cristo até que compreenda e aceite a doutrina da Queda e 
seu efeito sobre toda a humanidade. E nenhum outro livro no 
mundo explica tão bem essa doutrina fundamental quanto o 
Livro de Mórmon” (“The Book of Mormon and the Doctrine and 
Covenants”) [“O Livro de Mórmon e Doutrina e Convênios”], 
Ensign, maio de 1987, p. 85).

Peça aos alunos que imaginem que um amigo tenha pergun-
tado: “Por que precisamos do Salvador?” Peça à classe que 
prepare uma resposta para essa pergunta com base no que 
aprenderam em 2 Néfi 9. Peça que revisem 2 Néfi 9:7–10, 19–22 
para encontrar uma resposta. Peça aos alunos que compartilhem 
suas respostas para a pergunta.

Para ajudar os alunos a compreender melhor como Jesus Cristo 
pode nos salvar das consequências da Queda, leia a analogia 
feita pelo Presidente Joseph Fielding Smith, no material da lição 
de 2 Néfi 9:10–27, na Unidade 6: Dia 3, no manual do aluno. 
Você pode pedir a um aluno que desenhe no quadro ou em uma 
folha de papel o que o Presidente Smith descreveu. Se você resol-
ver pedir a um aluno que desenhe no quadro ou em uma folha 
de papel, você pode convidá-lo também a explicar o desenho.

Peça aos alunos que pensem em como se sentiriam estando pre-
sos num abismo profundo e separados de Deus por causa das 
escolhas que fizeram. Explique que, se não fosse pela Expiação 
de Jesus Cristo, não haveria oportunidade para o arrependi-
mento, não haveria esperança e ninguém poderia escapar das 
consequências do pecado.

Peça a um aluno que leia 2 Néfi 9:21–23, e peça a alguns alunos 
que expliquem a passagem com suas próprias palavras. Embora 
eles possam responder de formas deferentes, certifique-se de 
que a seguinte verdade esteja clara: Por meio da Expiação 
de Jesus Cristo, podemos sobrepujar as consequências de 
nossos pecados.

Explique que uma das grandes oportunidades que temos 
quando estamos em grupo é poder compartilhar sentimentos e 
testemunhos. Peça aos alunos que compartilhem seus sentimen-
tos e seu testemunho sobre Jesus Cristo e Sua Expiação. Se eles 
hesitarem em compartilhar, você pode pedir que leiam o que 
escreveram no diário de estudo das escrituras no dia 3, designa-
ção 4. Você pode também acrescentar seu próprio testemunho.

Peça à classe que imagine que alguém foi acometido de uma 
terrível doença. Em seguida, debatam as seguintes perguntas:

•	 Por	que	é	importante	que	a	pessoa	entenda	a	necessidade	de	
procurar ajuda?

•	 Por	que	é	importante	que	a	pessoa	compreenda	também	o	
que fazer para receber ajuda?

•	 O	que	acontecerá	se	a	pessoa	compreender	a	necessidade	de	
ajuda, mas não compreender o que fazer para recebê-la?

Pergunte aos alunos se eles sabem o que precisam fazer para 
receber as bênçãos da Expiação. Relembre-os de que eles estu-
daram 2 Néfi 9:23, 42–52 e identificaram várias ações e atitudes 
que nos ajudam a achegar-nos a Cristo e propiciam o poder 
de Seu sacrifício expiatório em nossa vida. Peça que revisem 
as escrituras que marcaram e a lista que fizeram no diário de 
estudo das escrituras sobre as coisas que nos conduzem ao 
Salvador (dia 4, designação 1). Peça aos alunos que compar-
tilhem como uma ou mais dessas ações e atitudes os fizeram 
achegar-se mais ao Salvador. Compartilhe seu testemunho de 
que a obediência aos princípios ensinados nesses versículos nos 
ajudarão a receber as bênçãos plenas da Expiação.

2 Néfi 10
Jacó encoraja seu povo a regozijar-se e a achegar-se ao Senhor
Leia 2 Néfi 10:23–24 com os alunos. Relembre aos alunos que 
na designação 6 do dia 3, eles foram incentivados a decidir algo 
que fariam para se reconciliar com a vontade de Deus. Incenti-
ve-os a continuar com essa meta.

Peça aos alunos que compartilhem outras impressões que 
tiveram dos capítulos que estudaram nesta semana. Se o tempo 
permitir, encerre a lição desta semana cantando ou lendo juntos 
a letra do hino “Assombro Me Causa” (Hinos, nº 112) ou outro 
hino sobre a Expiação de Jesus Cristo. Compartilhe seu teste-
munho da importância de nos achegarmos ao Salvador e da 
realidade das bênçãos da Expiação.

Próxima Unidade (2 Néfi 11–25)
Ao estudar 2 Néfi 11–25 na semana vindoura, os alunos reco-
nhecerão algumas das palavras de Isaías e como ele viu nossos 
dias e nos fez advertências com base no que viu. Algumas de 
suas advertências relacionam-se a nossa mídia, nosso vestuário, 
modo de vida e nossas atitudes. Incentive os alunos a ler e com-
preender tudo o que puderem de 2 Néfi 11–25, mesmo que não 
entendam todas as palavras.
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Introdução
Em 2 Néfi 11, Néfi expressou seu amor pelas palavras 
de Isaías. Ele também testificou que Jacó e Isaías viram 
o “Redentor assim como eu o vi” (2 Néfi 11:2). 2 Néfi 
16 contém o relato de Isaías que conta como ele foi 
purificado de seus pecados e chamado profeta quando 
viu “o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono” 
(ver 2 Néfi 16:1, 5–8). Tanto Néfi quanto Jacó ensina-
ram a importância de aplicarmos os escritos de Isaías a 
nossa própria vida (ver1 Néfi 19:23; 2 Néfi 6:5; 11:2, e 

o Senhor declarou, “grandes são as palavras de Isaías” 
(3 Néfi 23:1). 2 Néfi 11 contém parte da explicação de 
Néfi sobre o motivo pelo qual ele incluiu as profecias de 
Isaías em seu registro, servindo assim de introdução às 
palavras de Isaías em 2 Néfi 12–24. 2 Néfi 25 serve como 
conclusão desses capítulos, contendo o conselho de Néfi 
sobre como podemos entender as palavras de Isaías (ver 
lição 35 deste manual).

Sugestões Didáticas

2 Néfi 11
Néfi expressa seu deleite em testificar que a salvação vem por meio de Jesus Cristo
Peça	a	três	alunos	que	escrevam	uma	sentença	cada	um	sobre	o	que	aconteceu	na	última	
aula,	em	silêncio.	Não	deixe	que	eles	comparem	ou	discutam	o	que	estão	escrevendo.	Para	
ilustrar	a	vantagem	de	se	ter	mais	de	uma	testemunha,	peça	aos	três	alunos	que	leiam	suas	
frases	em	voz	alta.	Depois	de	o	primeiro	aluno	ter	lido	sua	sentença,	pergunte	à	classe	se	
a	frase	é	uma	representação	completa	do	que	aconteceu	na	última	aula.	Em	seguida,	peça	
ao	segundo	aluno	que	compartilhe	sua	sentença	e	pergunte	se	ela	é	uma	representação	
completa	da	última	aula.	Depois	de	o	terceiro	aluno	ler,	faça	a	mesma	pergunta.
•	 Quais	são	as	vantagens	de	se	ter	várias	testemunhas?
Explique	que	o	Senhor	chama	profetas	para	que	sejam	Suas	testemunhas	ao	mundo.	
Incentive	os	alunos	a	ponderar	o	que	significou	para	eles	ouvir	os	profetas	prestarem	teste-
munho	de	Jesus	Cristo.
Escreva	a	seguinte	declaração	no	quadro:	Ao estudar os testemunhos que os profetas 
prestaram de Jesus Cristo, podemos fortalecer a fé em Jesus Cristo e regozijar-nos Nele.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	11:2–3.
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	o	que	Néfi,	Isaías	e	Jacó	vivenciaram	que	lhes	permitiu	

ser	testemunhas	especiais	de	Jesus	Cristo?
•	 Por	que	você	acha	que	é	importante	que	haja	testemunhos	de	Jesus	Cristo	de	vários	

profetas?	(Ver	também	Mosias	13:33–35.)
Peça	aos	alunos	que	analisem	as	primeiras	linhas	de	cada	versículo	de	2 Néfi	11:4–6,	pro-
curando	uma	frase	que	Néfi	repetiu	em	cada	versículo.
•	 O	que	significa	“[deleitar-se]”	em	algo?	(Você	pode	explicar	que	a	palavra	deleitar-se 

sugere	um	sentimento	que	é	mais	profundo	do	que	simplesmente	gostar	ou	estar	inte-
ressado	em	algo.	Ela	implica	uma	experiência	pessoal	de	alegria	e	satisfação.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	11:4–7	em	silêncio,	identificando	coisas	nas	quais	Néfi	se	
deleitava.	Em	seguida,	divida	a	classe	em	duplas.	Peça	aos	alunos	que	compartilhem	as	fra-
ses	que	mais	os	impressionaram	e	o	motivo	disso.	Peça	também	que	compartilhem	coisas	
nas	quais	se	deleitam	ou	que	os	levam	a	regozijar-se	em	Jesus	Cristo.
Leia	2 Néfi	11:8	em	voz	alta	e	peça	aos	alunos	que	procurem	o	motivo	pelo	qual	Néfi	
incluiu	os	escritos	de	Isaías	em	seu	registro.
•	 O	que	Néfi	esperava	que	seu	povo	e	os	futuros	leitores	do	Livro	de	Mórmon	sentissem	

quando	lessem	as	palavras	de	Isaías?

Compreender Isaías
Tanto os professores 
quanto os alunos podem 
achar difícil compreender 
as palavras de Isaías no 
Livro de Mórmon. O Pre-
sidente Boyd K. Packer, 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, reconheceu 
que ao estudarmos o 
Livro de Mórmon, esses 
capítulos podem pare-
cer um obstáculo. Em 
seguida ele disse: “Não 
parem de ler! Sigam em 
frente por esses capítulos 
(…) difíceis de serem 
entendidos, mesmo que 
entendam muito pouco 
deles. Continuem em 
frente, mesmo se apenas 
folhearem e terem mera-
mente uma impressão 
aqui ou ali” (“As Coisas 
de Minha Alma”, A 
Liahona, julho de 1986, 
p. 61).

LIÇÃO 31

2 Néfi 11 e 16
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2 NéfI  11 e  16

A	seguinte	lista	fornece	alguns	exemplos	de	motivos	pelos	quais	Néfi	incluiu	os	escritos	de	
Isaías	em	seu	registro:
	1.	Isaías	viu	o	Salvador,	assim	como	Néfi	e	Jacó	tinham	visto	(ver	2 Néfi	11:2–3;	ver	

também	2 Néfi	16:1–5,	que	inclui	a	descrição	feita	por	Isaías	de	uma	visão	que	teve	do	
Salvador).

	2.	Néfi	deleitava-se	em	testificar	a	respeito	de	Cristo,	e	Isaías	também	testificou	a	respeito	
de	Cristo	(ver	2 Néfi	11:4,	6;	ver	também	2 Néfi	17:14	e	19:6–7,	dois	exemplos	das	profe-
cias	de	Isaías	sobre	o	Salvador).

	3.	Néfi	deleitava-se	nos	convênios	do	Senhor	(ver	2 Néfi	11:5).	As	profecias	de	Isaías	se	
relacionavam	aos	convênios	do	Senhor.	Por	exemplo:	ele	profetizou	sobre	o	trabalho	do	
templo	nos	últimos	dias	(ver	2 Néfi	12:1–3).

Explique	que,	nesta	lição	e	nas	três	lições	seguintes,	os	alunos	vão	estudar	e	discutir	as	
palavras	de	Isaías	encontradas	em	2 Néfi	12–24.	Incentive-os	a	procurar	nesses	capítulos	
verdades	que	fortaleçam	seu	testemunho	do	Salvador	e	que	os	ajudem	a	se	regojizar	Nele.	
Peça	aos	alunos	que	compartilhem	alguns	versículos	favoritos	desses	capítulos	com	fami-
liares e amigos.

2 Néfi 16
Isaías recebe o chamado profético
Explique	que	em	seguida	a	classe	irá	estudar	2 Néfi	16	porque	esse	capítulo	contém	o	
relato	feito	por	Isaías	de	uma	visão	em	que	recebeu	o	chamado	profético.	Para	ajudar	os	
alunos	a	preparar-se	para	entender	essa	visão,	explique	que	os	escritos	de	Isaías	incluem	
linguagem	simbólica.	As	escrituras	são	ricas	em	símbolos,	modelos	e	expressões	figurativas.	
Saliente	que,	em	um	dos	versículos	que	eles	leram	anteriormente,	Néfi	disse:	“Todas	as	coi-
sas	que	foram	dadas	por	Deus	aos	homens,	desde	o	começo	do	mundo,	são	símbolos	dele”	
(2 Néfi	11:4).	O	uso	de	símbolos	e	modelos	é	um	dos	meios	pelos	quais	as	escrituras	nos	
ensinam	sobre	a	missão	de	salvação	do	Senhor.
Escreva	as	seguintes	palavras	e	expressões	no	quadro:	cauda do manto, serafins (anjos) com 
seis asas cada um, fumaça, brasa viva.
Pergunte	aos	alunos	que	pensamentos	lhes	vieram	à	mente	quando	viram	ou	ouviram	
essas	palavras.	Depois	de	uma	breve	discussão,	explique	que	Isaías	usou	essas	palavras	no	
relato	de	seu	chamado	como	profeta	de	Deus.	(Tente	ajudar	os	alunos	a	entender	o	signifi-
cado	que	Isaías	pretendia	transmitir.	Tenha	cautela	para	não	analisar	demais	os	significados	
da	linguagem	simbólica.	Em	vez	disso,	ajude	os	alunos	a	ver	como	a	mensagem	de	Isaías	
se	aplica	à	vida	deles.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	16:1.	(Se	os	alunos	tiverem	acesso	à	edição	SUD	da	
Versão	do	Rei	Jaime	da	Bíblia,	você	pode	pedir	que	abram	em	Isaías	6,	que	contém	notas	
de	rodapé	e	auxílios	de	estudo	que	ajudarão	na	compreensão	das	passagens	de	escrituras	
abordadas	nesta	lição.)
Explique	que,	nesse	versículo,	a	palavra	cauda	se	refere	à	barra	de	um	manto.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	16:2–3	em	voz	alta.	Explique	que	“serafins”	são	anjos	que	
residem	na	presença	do	Senhor.
•	 O	que	poderiam	significar	as	seis	asas	dos	serafins?	(Você	pode	sugerir	aos	alunos	que	

leiam	Doutrina	e	Convênios	77:4	como	dica.	A	imagem	de	asas	é	um	símbolo	da	capaci-
dade	de	mover-se	e	de	agir.)

•	 Quais	palavras	indicam	a	atitude	dos	serafins	perante	o	Senhor?
•	 Quando	você	já	teve	uma	atitude	semelhante	para	com	Deus?
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	16:4	e	Apocalipse	15:8	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	
o	significado	da	frase	“encheu-se	de	fumaça”.	(Você	talvez	precise	ajudar	os	alunos	a	enten-
der	que	a	fumaça	representa	a	presença,	o	poder	e	a	glória	do	Senhor.)	Você	pode	sugerir	aos	
alunos	que	escrevam	Apocalipse	15:8	na	margem	de	suas	escrituras	ao	lado	de	2 Néfi	16:4.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	16:5	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	frases	que	
expressem	como	Isaías	se	sentiu	na	presença	do	Senhor.	(Se	a	edição	SUD	da	Versão	do	
Rei	Jaime	da	Bíblia	estiver	disponível,	peça	aos	alunos	que	consultem	Isaías	6:5,	notas	de	
rodapé	a e b.)
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LIÇÃO 31

•	 O	que	você	acha	que	Isaías	quis	dizer	quando	declarou:	“Estou	perdido!	Porque	sou	um	
homem	de	lábios	impuros”?	(Você	talvez	tenha	de	explicar	que	em	Isaías	6:5,	a	palavra	
perdido	foi	traduzida	de	uma	palavra	em	hebraico	que	significa	“afastado	da	presença”	e	
que	a	expressão	lábios impuros	refere-se	à	consciência	que	Isaías	tinha	de	seus	pecados	e	
dos	pecados	de	seu	povo.	Isaías	expressou	que	se	sentia	indigno	de	estar	na	presença	do	
Senhor.)

Dê	aos	alunos	um	momento	para	ponderar	por	que	Isaías	deve	ter-se	sentido	assim.	Expli-
que	que	vários	profetas	expressaram	como	sentiram-se	inadequados	quando	receberam	
seus	chamados.	O	Presidente	Spencer	W.	Kimball	descreveu	o	telefonema	que	recebeu	do	
Presidente	J.	Reuben	Clark	Jr.,	da	Primeira	Presidência,	informando-o	de	que	ele	havia	sido	
chamado	para	o	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“‘Oh,	irmão	Clark!	Eu?	Não	podem	ter	chamado	a	mim?	Deve	haver	algum	equívoco.	Não	
devo	ter	ouvido	bem’.	Dizia	isso	enquanto	escorregava	da	cadeira	para	o	chão. (…)
‘Oh,	irmão	Clark!	Parece	impossível.	Sou	tão	fraco,	pequeno,	limitado	e	incapaz’”	
(Edward L.	Kimball	e	Andrew E.	Kimball	Jr.,	Spencer W. Kimball: Twelfth President of The 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,	[Spencer	W.	kimball:	Décimo	Segundo	Presi-
dente	de	A	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	Últimos	Dias],	1977,	p.	189).
Ajude	os	alunos	a	entender	que	Isaías,	um	homem	justo,	sentiu-se	“perdido”	e	“impuro”	
na	presença	do	Senhor.	Quem	dentre	nós	não	se	sentiria	indigno	perante	Deus?
Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Podemos ser purificados de nossa indignidade 
por meio da Expiação de Jesus Cristo.
Se	possível,	mostre	aos	alunos	um	pedaço	de	carvão	ou	um	toco	de	madeira	queimado.	
Pergunte como esses objetos estariam se tivessem acabado de ser retirados do fogo.
•	 O	que	aconteceria	a	alguém	que	tocasse	numa	brasa	viva?
Leia	2 Néfi	16:6–7	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	acompanhem	em	silêncio,	procurando	
ver	o	que	aconteceu	com	Isaías,	envolvendo	uma	brasa	viva.	(Se	uma	edição	SUD	da	Versão	
do	Rei	Jaime	da	Bíblia	estiver	disponível,	peça	aos	alunos	que	consultem	Isaías	6:6,	nota	de	
rodapé	a	e	Isaías	6:7,	notas	de	rodapé	a e b.)
•	 De	acordo	com	2 Néfi	16:7,	qual	foi	o	significado	de	o	anjo	ter	simbolicamente	tocado	os	

lábios	de	Isaías	com	uma	brasa	viva?	(Você	talvez	tenha	de	explicar	que	a	brasa	viva	é	um	
símbolo	de	purificação.	Quando	o	anjo	da	visão	de	Isaías	tocou	seus	lábios	com	a	brasa,	
isso	representava	o	Senhor	purificando	Isaías	de	sua	indignidade	e	o	perdoando	de	seus	
pecados.)

Dê	aos	alunos	algum	tempo	para	pensar	nas	vezes	em	que	sentiram	o	poder	purificador	da	
Expiação	de	Jesus	Cristo.
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	16:8–13	em	silêncio.	Peça	a	um	aluno	que	resuma	o	que	o	
Senhor	disse	sobre	o	ministério	de	Isaías	entre	o	povo.	(Você	talvez	tenha	de	explicar	que	o	
Senhor	advertiu	Isaías	de	que	sua	pregação	a	Israel	rebelde	seria	em	grande	parte	ignorada,	
mas	que	ele	deveria	continuar	a	pregar	até	que	“a	terra	seja	totalmente	desolada”.	Em	
outras	palavras,	o	Senhor	iria	misericordiosamente	continuar	Sua	missão	de	salvação	por	
meio	de	Seus	servos	“enquanto	durar	o	tempo	ou	existir	a	Terra	ou	existir	na	face	da	Terra	
um	homem	para	ser	salvo”	[Morôni	7:36].)
Explique	que	Isaías	se	tornou	uma	vigorosa	testemunha	do	Senhor	Jesus	Cristo	e	de	Seu	
evangelho.	Testifique	que	o	Salvador	é	real	e	pode	perdoar-nos	de	nossos	pecados,	e	que	
ao	sentirmos	o	poder	da	Expiação	em	nossa	vida	podemos	também	ser	testemunhas	do	
Salvador.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 16:2–3. Os anjos têm asas?
“Um anjo de Deus nunca teve asas” (Joseph Smith, His-
tory of the Church, vol. 3, p. 392). Então por que Isaías 
descreveu anjos com asas? O Élder Bruce R. McConkie 
explicou que a descrição é simbólica: “O fato desses 

seres sagrados terem sido apresentados a [Isaías] como 
se tivessem asas era simplesmente para simbolizar seu 
‘poder para mover-se, para agir, etc.’ como também 
aconteceu em visões que outros receberam” (D&C 77:4). 
(Mormon Doctrine, 2ª ed., 1966, p. 703).
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Introdução
Isaías condenou tanto a iniquidade do povo de sua 
época quanto a iniquidade de várias pessoas dos 
últimos dias. Ele nos advertiu a não chamarmos o 
mal de bem nem o bem de mal. Também enfatizou a 

Restauração do evangelho nos últimos dias, inclusive a 
importância do templo e de estarmos limpos dos peca-
dos do mundo. Para mais informações sobre Isaías, ver 
lição 21 desse manual.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 12–15
Isaías distinguiu a Israel iníqua da Israel justa
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	contexto	da	lição	de	hoje,	comece	a	aula	relembran-
do-os	de	que	na	lição	anterior	eles	aprenderam	sobre	o	chamado	profético	de	Isaías.	Hoje	
eles	aprenderão	sobre	as	pessoas	que	ele	ensinou.
Ajude	os	alunos	a	entender	que	quando	Isaías	descreveu	as	ações	do	povo	do	convênio	
do	Senhor	em	sua	época,	ele	também	descreveu	algumas	pessoas	dos	dias	atuais.	O	Élder	
Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	explicou:	“O	livro	de	Isaías	contém	várias	
profecias	que	parecem	ter	múltiplos	cumprimentos.	(…)	O	fato	de	que	muitas	dessas	
profecias	podem	ter	múltiplos	significados	ressalta	a	importância	de	buscarmos	revelação	
do	Espírito	Santo	para	ajudar-nos	a	interpretá-las”	(“Scripture	Reading	and	Revelation”	
[A Leitura	das	Escrituras	e	a	Revelação),	Ensign,	janeiro	de	1995,	p.	8).
Antes	de	começar	a	aula,	copie	a	seguinte	tabela	no	quadro	ou	prepare-a	para	entregar	aos	
alunos.	Deixe	espaço	suficiente	para	os	alunos	escreverem	em	cada	coluna.

2 Néfi 12:5–12, 17–19; 13:8–9 2 Néfi 13:16–26

Quais atitudes e práticas 
ilustravam os pecados 
daquele povo?

O que acontecerá 
àquelas pessoas como 
consequência de seus 
pecados?

Explique	que	essa	tabela	ajudará	a	classe	a	examinar	as	consequências	das	ações	de	pes-
soas	que	vivem	de	modo	contrário	aos	seus	convênios.
Divida	a	turma	em	dois	grupos	iguais.	Peça	à	metade	da	classe	que	estude	2 Néfi	12:5–12,	
17–19;	13:8–9.	Peça	à	outra	metade	que	estude	2 Néfi	13:16–26.	Peça	aos	alunos	que	leiam	
os	versículos	que	lhes	foram	designados	e	que	encontrem	as	respostas	para	as	duas	per-
guntas	da	coluna	da	esquerda	da	tabela.	Se	a	tabela	estiver	no	quadro,	convide	um	aluno	
de	cada	grupo	a	escrever	suas	respostas	nas	devidas	colunas.	Se	a	tabela	tiver	sido	distri-
buída	numa	folha	de	papel,	peça	aos	alunos	que	anotem	suas	respostas	na	folha.
Explique	ao	segundo	grupo	que	Isaías	previu	as	consequências	do	vestuário	e	das	ações	
extravagantes	das	mulheres	mundanas	de	sua	própria	época	e	do	futuro.	2 Néfi	13:16–26	
descreve	o	que	ele	viu.	Embora	Isaías	dirija-se	especificamente	às	“filhas	de	Sião”,	suas	
palavras	também	se	aplicam	aos	homens.	(Você	pode	salientar	que	a	profecia	encontrada	
em	2 Néfi	14:1	não	se	refere	ao	casamento	plural.	Ela	se	refere	aos	homens	que	morreriam	
na	guerra	descrita	em	2 Néfi	13:25–26,	deixando	várias	mulheres	viúvas.)

Manter a atenção 
dos alunos
As sugestões a seguir 
podem ajudá-lo a 
manter a atenção dos 
alunos na sala de aula: 
(1) Ajude os alunos a ver 
como a lição se aplica 
à vida deles. (2) Varie 
a inflexão da voz ao 
ensinar. (3) Mantenha 
contato visual com os 
alunos. (4) Se possível, 
movimente-se pela classe 
ao ensinar.

LIÇÃO 32

2 Néfi 12–15
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Depois	que	os	alunos	tiverem	tempo	suficiente	para	responder	às	questões	da	tabela,	
pergunte:
•	 Que	pecados	aquelas	pessoas	tinham	cometido?	(As	respostas	podem	incluir	orgulho,	

idolatria,	mundanismo	e	vaidade.)	Quais	frases	indicam	que	as	pessoas	eram	culpadas	
daqueles	pecados?	Quais	foram	as	consequências	daqueles	pecados?

•	 Isaías	disse	que	“está	cheia	a	(…)	terra	de	ídolos”	(2 Néfi	12:8).	Quais	são	algumas	for-
mas	de	idolatria	hoje	em	dia?

Como	parte	dessa	discussão,	leia	o	seguinte	conselho	do	Presidente	Spencer	W.	Kimball:
“Os	ídolos	ou	os	falsos	deuses	modernos	podem	adotar	as	formas	mais	variadas,	tais	como	
roupas,	casas,	negócios,	máquinas,	automóveis,	barcos	e	inúmeros	outros	desvios	materiais	
que	conduzem	para	longe	da	trilha	que	leva	à	divindade.	(…)	Muitos	jovens	preferem	ir	
para	a	faculdade	quando	deveriam	primeiro	servir	como	missionários.	O	diploma	univer-
sitário	e	a	prosperidade	e	a	segurança	que	ele	proporciona	parecem	tão	desejáveis	que	a	
missão	fica	em	segundo	lugar.	(…)	Muitos	adoram	as	caçadas,	as	pescarias,	as	férias,	os	
piqueniques	de	fim	de	semana	etc.	Outros	têm	como	seus	ídolos	os	esportes	como	o	beise-
bol,	o	futebol,	as	touradas	ou	o	golfe.	(…)	Ainda	outra	imagem	que	os	homens	adoram	é	a	
do	poder	e	prestígio”	(O Milagre do Perdão,	1969,	pp.	40–41).
•	 Isaías	profetizou	a	respeito	de	pessoas	que	demonstrariam	seu	orgulho	e	mundanismo	

pela	forma	com	que	se	vestiriam.	Como	podemos	evitar	atitudes	e	modismos	mundanos?
No	quadro,	escreva	a	palavra	Ai.	Explique	que	a	palavra	Ai se refere ao pesar e sofri-
mento.	Os	profetas	antigos	às	vezes	usavam	essa	palavra	para	enfatizar	as	consequências	
do	pecado.	(Os	alunos	podem	lembrar-se	de	ter	visto	essa	palavra	ser	repetida	em	2 Néfi	
9:27–38.)	Peça	aos	alunos	que	escutem	você	ler	2 Néfi	15:18–23	em	voz	alta.	(Você	pode	
incentivar os alunos a marcar a palavra ai	e	as	frases	que	descrevem	ações	e	atitudes	que	
trarão	pesar	e	sofrimento.	Você	pode	também	sugerir	que	eles	escrevam	a	definição	de	ai na 
margem	ao	lado	desses	versículos.)
•	 O	que	2 Néfi	15:20	significa	para	você?
•	 De	que	maneiras	você	já	viu	as	pessoas	“ao	mal	[chamarem]	bem	e,	ao	bem,	mal”	em	

nossos dias?
Diga	aos	alunos	que	eles	lerão	agora	a	história	de	um	grupo	de	pessoas	que	guardou	os	
convênios	que	elas	fizeram.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	14:2–4	em	voz	alta.	Peça	ao	
restante	da	classe	que	procure	a	descrição	feita	por	Isaías	desse	grupo	de	pessoas.
•	 Quais	palavras	ou	frases	indicam	que	esse	grupo	era	diferente	do	outro	grupo	que	exa-

minamos?	(Você	pode	escrever	as	respostas	dos	alunos	no	quadro.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	14:5–6	em	silêncio,	procurando	os	três	lugares	menciona-
dos	por	Isaías	que	proveriam	proteção	espiritual.	Certifique-se	de	que	os	alunos	identifi-
quem e compreendam as palavras habitação	(casa	ou	lar),	congregações	(lugares	de	reunião,	
tais	como	ramos,	alas	ou	estacas)	e	tabernáculo	(templo).	Explique	que	“uma	nuvem	e	uma	
fumaça	de	dia	e	o	resplendor	de	um	fogo	chamejante	à	noite”	referem-se	à	proteção	e	
orientação	que	Moisés	recebeu	do	Senhor	no	deserto	(ver	Êxodo	13:21–22).	Essas	palavras	
nos	relembram	a	proteção	e	orientação	que	podemos	receber	do	Senhor.	Saliente	também	
que	Isaías	comparou	o	templo	a	um	escudo	protetor	contra	o	calor	e	a	um	“refúgio”,	ou	
abrigo,	das	tempestades	e	da	chuva.
•	 Quando	você	já	sentiu	a	proteção	ou	orientação	do	Senhor	em	seu	lar	ou	na	Igreja?
•	 Em	que	momento	você	encontrou	consolo	ou	proteção	espirituais	no	templo?
•	 Que	tipo	de	pessoas	habitará	nos	lares	e	adorarão	nas	igrejas	e	templos	descritos	nos	

versículos	5–6?
•	 O	que	podemos	fazer	para	tornar	nosso	lar	e	nossos	ramos	ou	nossas	alas	lugares	de	

defesa contra o mundo?
Resuma	os	capítulos	12–15	explicando	que	nesses	capítulos	aprendemos	que	o cumpri-
mento de nossos convênios nos traz bênçãos de proteção espiritual, ao passo que a 
violação dos convênios nos deixa sem a proteção do Senhor.	Assegure	aos	alunos	que	
eles	podem	criar	em	sua	própria	vida	um	ambiente	como	o	descrito	em	2 Néfi	14:5–6.
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2 Néfi 12:1–5; 15:26
As profecias de Isaías sobre o estabelecimento de templos e da Igreja do Senhor 
nos últimos dias
Desenhe	o	seguinte	desenho	de	uma	montanha	e	um	templo	no	quadro:

•	 Quais	são	algumas	semelhanças	entre	uma	montanha	e	um	templo?	(Algumas	respostas	
possíveis	podem	incluir	que	ambos	são	nobres	e	majestosos,	e	que	ambos	nos	inspiram	a	
olhar	para	o	céu.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	12:2–5	em	silêncio,	procurando	ver	o	que	o	Senhor	pro-
meteu	estabelecer	nos	últimos	dias,	e	como	isso	abençoaria	a	vida	das	pessoas.
•	 A	que	se	refere	o	termo	“monte	do	Senhor”?	(Refere-se	especificamente	ao	Templo	de	

Salt	Lake,	mas	também	pode	se	referir	a	outros	templos	do	Senhor	estabelecidos	nos	
últimos	dias.)

•	 Quais	bênçãos	são	provenientes	da	“casa	do	Senhor”	nos	últimos	dias?	[Um	princípio	
que	os	alunos	podem	identificar	é	o	de	que	Deus estabeleceu templos para nos ensi-
nar Seus caminhos e para ajudar-nos a andar em Suas veredas	(ver	2 Néfi	12:3).]

•	 Como	os	templos	nos	ajudam	a	andar	nas	veredas	do	Senhor?
Leia	a	seguinte	declaração	em	que	o	Presidente	Gordon B.	Hinckley	fala	do	significado	dos	
templos:
“Esses	maravilhosos	e	singulares	edifícios	e	as	ordenanças	neles	realizadas	representam	o	
ponto	máximo	de	nossa	adoração.	Essas	ordenanças	são	as	mais	profundas	expressões	de	
nossa	teologia.	Exorto	nosso	povo	em	todos	os	lugares,	com	toda	a	persuasão	de	que	sou	
capaz,	a	viverem	de	maneira	suficientemente	digna	para	possuírem	uma	recomendação	do	
templo;	(…)	e	fazerem	um	esforço	maior	para	ir	à	casa	do	Senhor	e	participar	do	espírito	e	das	
bênçãos	lá	encontradas”	(“Missões,	Templos	e	Mordomia”,	A Liahona,	janeiro	de	1996,	p.	55).
•	 Como	os	templos	podem	nos	ajudar	a	evitar	as	consequências	da	iniquidade	descritas	

em	2 Néfi	12–15?	(As	respostas	podem	incluir	as	seguintes:	a	realização	e	o	cumpri-
mento	dos	convênios	do	templo	fortalecem	a	nós	e	a	nossa	família	contra	a	iniquidade.	
O	trabalho	periódico	no	templo	nos	relembra	o	Salvador,	Seu	sacrifício	expiatório	e	os	
convênios	que	fizemos.	Quando	vivemos	de	modo	a	ser	dignos	de	portar	uma	reco-
mendação	do	templo,	temos	esperança	nas	bênçãos	da	vida	eterna.	Essa	esperança	nos	
motiva	a	continuar	a	viver	em	retidão.)

•	 Como	o	templo	tem	inspirado	e	abençoado	você?
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	15:26	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	a	frase	que	
indica	o	que	o	Senhor	“arvorará”	para	reunir	o	povo	nos	últimos	dias.	Explique	que	a	pala-
vra estandarte	se	refere	a	uma	bandeira,	flâmula	ou	emblema	que	é	usado	como	um	marco	
ou	um	sinal	de	reunião,	especialmente	em	batalha.
•	 O	que	é	o	“estandarte	ante	as	nações”	a	respeito	do	qual	Isaías	profetizou?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Joseph	Fielding	Smith:
“Esse	pendão	é	a	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	Últimos	Dias,	estabelecida	pela	
última	vez,	para	nunca	mais	ser	destruída	ou	passar	a	outro	povo.	Foi	o	maior	aconte-
cimento	presenciado	pelo	mundo	desde	o	dia	em	que	o	Redentor	foi	pregado	na	cruz	e	
operou	a	infinita	e	eterna	expiação.	Para	a	humanidade,	significou	mais	do	que	qualquer	
outra	coisa	que	aconteceu	desde	esse	dia”	(Doutrinas de Salvação,	3	vols.,	comp.	por	Bruce	
R.	McConkie,	1954–1956,	vol.	III,	p.	258).
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•	 De	que	maneiras	a	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	Últimos	Dias	é	“um	estandarte	
ante	as	nações”?

•	 Que	bênçãos	você	recebeu	em	sua	vida	por	ter-se	tornado	membro	da	Igreja?
•	 Pense	em	todas	as	bênçãos	que	você	recebeu	e	nas	verdades	que	aprendeu	como	

membro	da	Igreja.	Qual	é	uma	verdade	que	você	poderia	compartilhar	com	outros	e	que	
poderia	ajudá-los	a	se	reunir	junto	ao	“estandarte	ante	as	nações”?

Testifique	que	o	Senhor	nos	abençoou	com	muito	auxílio	para	vivermos	com	sucesso	nos	
últimos	dias.	Ele	abençoará	e	santificará	aqueles	que	decidirem	achegar-se	a	Ele.	Se	com	
Ele	fizermos	e	honrarmos	convênios,	Ele	nos	ajudará	a	andar	em	Suas	veredas.
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Introdução
Em 2 Néfi 17–20, Néfi registrou o relato de quando 
Isaías tenta persuadir o rei de Judá e seu povo a confiar 
no Senhor em vez de confiar em alianças mundanas. 
Usando símbolos e representações, Isaías profetizou a 

respeito de acontecimentos de seus dias, do nascimento 
de Jesus Cristo e da destruição dos iníquos na Segunda 
Vinda do Senhor.

Sugestões Didáticas
2 Néfi 17–18; 19:1–7
O povo do reino de Judá deixa de depositar sua confiança em Jesus Cristo
Comece	a	aula	pedindo	aos	alunos	que	alistem	o	maior	número	possível	de	títulos	descri-
tivos	de	Jesus	Cristo	que	conseguirem.	Escreva	as	respostas	deles	no	quadro.	Em	seguida,	
peça	a	eles	que	leiam	2 Néfi	17:14.	Acrescente	o	título	Emanuel	à	lista	no	quadro	ou	circule-a	
se	já	estiver	lá.	Peça	aos	alunos	que	encontrem	o	significado	desse	nome	em	Mateus	1:23	ou	
no Guia para Estudo das Escrituras. 
•	 O	que	significa	o	título	Emanuel?	(“Deus	conosco.”)
Saliente	que	o	significado	mais	sublime	da	profecia	de	Isaías	sobre	Emanuel	se	encontra	
em	Mateus	1:18–25.	Peça	a	um	aluno	que	leia	essa	passagem	em	voz	alta.
•	 Como	a	profecia	de	Isaías	referente	a	Emanuel	se	cumpriu?
•	 Em	que	situações	de	sua	vida	vocês	viram	que	o	Senhor	é	mesmo	Emanuel	ou	“Deus	

conosco”?
Explique	que	2 Néfi	19:6–7	é	uma	das	profecias	mais	conhecidas	sobre	o	Salvador.	Leia	
essa	passagem	em	voz	alta.	Saliente	que	essa	passagem	contém	vários	títulos	dados	a	Jesus	
Cristo.	(Se	algum	desses	títulos	não	estiver	no	quadro,	acrescente-o	à	lista.)
•	 Qual	desses	títulos	melhor	descreve	seus	sentimentos	a	respeito	do	Salvador?	Por	quê?
Antes	de	ensinar	o	restante	desta	lição,	forneça	aos	alunos	algum	contexto	histórico	para	
2 Néfi	17–18.	Explique	que	esses	capítulos	geralmente	se	referem	a	três	pequenas	nações	—	
Judá,	Israel	e	Síria	—	e	a	seus	reis,	assim	como	ao	Império	Assírio,	que	procurava	conquistar	
as	três	nações	menores.	Se	os	alunos	tiverem	acesso	a	uma	edição	SUD	da	Bíblia,	seria	útil	
que	eles	abrissem	nos	mapas	1,	3	e	5,	que	mostram	as	áreas	geográficas	citadas	nesses	capí-
tulos.	Você	pode	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	contexto	desses	capítulos	mostrando	a	
seguinte	tabela	(adaptada	de	Victor L.	Ludlow,	Isaiah: Prophet, Seer, and Poet	[Isaías:	Profeta,	
Vidente	e	Poeta],	1982,	p.	140).	Mencione-a	sempre	que	necessário	durante	a	lição.

País Judá Síria Israel

Capital Jerusalém Damasco Samaria

Território ou 
tribo principal

Judá Arã efraim

Líder Acaz (rei), da casa de Davi Rezim (rei) Peca (rei), filho de Remalias

Escreva	aliança no quadro.
•	 O	que	é	uma	aliança?	(Possíveis	respostas	podem	incluir	uma	associação,	união,	trato	ou	

pacto.)
•	 Quais	são	algumas	razões	pelas	quais	uma	nação	pode	querer	fazer	aliança	com	outras	

nações?

LIÇÃO 33

2 Néfi 17–20
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Explique	que	durante	o	ministério	do	profeta	Isaías	no	reino	de	Judá,	os	reis	de	Israel	e	
da	Síria	queriam	que	o	rei	Acaz,	de	Judá,	se	unisse	a	eles	numa	aliança	contra	o	poderoso	
império	da	Assíria.	Quando	o	rei	Acaz	recusou	a	proposta,	Israel	e	Síria	atacaram	Judá	numa	
tentativa	de	forçar	uma	aliança	e	colocar	outro	governante	no	trono	de	Judá	(ver	2 Néfi	17:1,	
6).	2 Néfi	17–18	descreve	o	conselho	que	o	profeta	Isaías	deu	ao	rei	Acaz	quando	o	rei	ten-
tou	decidir	como	iria	defender	Judá	das	ameaças	feitas	por	Israel,	pela	Síria	e	pela	Assíria.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	17:1–2.
•	 O	que	você	acha	que	significa	a	frase	“[moveu-se]	o	coração	[de	Acaz]	e	o	coração	de	seu	

povo,	como	se	movem	as	árvores	do	bosque	com	o	vento”?	(Acaz	e	seu	povo	estavam	
temerosos	e	indecisos	sobre	o	que	fazer	depois	de	Israel	e	da	Síria	os	terem	atacado.)

Explique	que	por	temer	Israel	e	a	Síria,	Acaz	pensou	em	formar	uma	aliança	com	a	Assíria	
para	proteger	seu	reino	(ver	II	Reis	16:7).	Isaías	disse	a	Acaz	que	se	ele	(Acaz)	depositasse	
sua	fé	no	Senhor	em	vez	de	fazer	alianças	políticas,	o	Senhor	protegeria	o	reino	de	Judá.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	17:3–8	em	voz	alta.	(Se	uma	edição	SUD	da	Versão	do	
Rei	Jaime	da	Bíblia	estiver	disponível,	convide	os	alunos	a	ler	Isaías	7:4,	nota	de	rodapé	a. 
Caso	contrário,	explique	que	a	frase	tição fumegante	refere-se	a	uma	tocha	já	queimada.	O	
Senhor	estava	basicamente	dizendo:	“Não	fique	alarmado	com	o	ataque.	Não	resta	muito	
poder	de	fogo	a	esses	dois	reis”.	Israel	e	a	Síria	tinham	gastado	suas	energias.	Em	breve	
seriam	esmagados	pela	Assíria	e	não	seriam	mais	uma	ameaça	para	Judá.)
Peça	a	diversos	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	2 Néfi	17:9,	17–25.	Ao	
lerem,	peça	à	classe	que	identifique	o	que	o	Senhor	revelou	que	aconteceria	ao	povo	de	
Judá	se	eles	se	apoiassem	em	alianças	políticas	em	vez	de	confiar	no	Senhor.
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	o	que	aconteceria	se	Acaz	não	confiasse	no	Senhor?	

(Judá	seria	destruída.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	17:10–12	em	voz	alta.	(Você	talvez	tenha	de	explicar	que	
quando	Isaías	orientou	Acaz	a	pedir	por	um	sinal,	ele	estava	na	verdade	induzindo	Acaz	
a	buscar	o	conselho	do	Senhor	para	seu	problema.	Quando	Acaz	se	recusou	a	fazê-lo,	
ele	estava	dizendo	que	não	precisava	da	ajuda	do	Senhor	e	que	pretendia	confiar	em	seu	
próprio	julgamento.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	17:13–14.	Oriente	os	alunos	para	que	novamente	observem	
a palavra Emanuel	em	2 Néfi	17:14	e	seu	significado	“Deus	conosco.”
•	 Por	que	foi	importante	para	Acaz	querer	que	o	Senhor	estivesse	com	ele	durante	a	crise	

de	sua	nação?
•	 Por	que	é	importante	nos	voltarmos	para	o	Senhor	em	vez	de	confiar	em	nossa	própria	

sabedoria?
Leia	2 Néfi	18:5–8	em	voz	alta	para	os	alunos.	Quando	ler	o	versículo	6,	explique	que	a	
palavra Siloé	às	vezes	se	refere	a	Jesus	Cristo.	Quando	ler	o	versículo	8,	explique	a	frase	
“chegará	até	o	pescoço”	salientando	que	a	cabeça,	ou	capital,	de	Judá	era	Jerusalém.	Isaías	
profetizou	que	os	assírios	avançariam	até	os	muros	de	Jerusalém	—	em	outras	palavras,	
o	pescoço	da	cidade.	Essa	profecia	foi	cumprida	quando	185.000	soldados	assírios	chega-
ram	para	atacar	Jerusalém,	parando	nos	muros	da	cidade.	O	Senhor	defendeu	Seu	povo	
enviando	um	anjo	para	destruir	o	exército	atacante.	(Ver	II Reis	19:32–35.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	18:9–10	em	silêncio,	procurando	a	advertência	do	Senhor	
contra	aqueles	que	se	juntassem	para	lutar	contra	Judá.
•	 Qual	seria	a	consequência	para	aqueles	que	lutassem	contra	Judá?
•	 De	acordo	com	2 Néfi	18:10,	por	que	essas	nações	seriam	destruídas?
Relembre	aos	alunos	de	que	o	rei	Acaz	temia	a	ameaça	de	Israel	e	da	Síria	e	estava	pen-
sando	em	unir	forças	com	a	Assíria.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	18:11–13	em	silêncio.
•	 O	que	o	Senhor	disse	sobre	Judá	formar	uma	confederação	(unir-se	à	Assíria)?
•	 Em	quem	Isaías	disse	ao	povo	que	deveriam	confiar?
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2 NéfI  17–20

Para	ajudar	os	alunos	a	aplicar	esses	capítulos	à	vida	deles,	pergunte:
•	 Quais	são	os	perigos	de	colocarmos	nossa	confiança	em	poderes	e	influências	mundanas	

em	vez	de	no	Senhor?	(Incentive	os	alunos	a	pensar	em	situações	em	que	poderiam	ser	
tentados	a	tomar	decisões	baseadas	no	medo.)

•	 Em	que	momento	você	se	voltou	a	Deus	procurando	forças	quando	estava	inicialmente	
tentado	a	se	voltar	para	outras	fontes?	Como	Deus	o	ajudou?	O	que	você	aprendeu	com	
essa experiência?

Testifique	que	Deus estará conosco quando confiarmos Nele, mesmo durante momen-
tos de dificuldade e medo. (Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)

2 Néfi 19:8–21; 20:1–22
Isaías descreve a destruição dos iníquos na Segunda Vinda
Resuma	o	contexto	histórico	de	2 Néfi	19–20	explicando	que	Acaz	rejeitou	o	conselho	de	
Isaías	e	decidiu	fazer	uma	aliança	com	a	Assíria	(ver	II	Reis	16:7–20).	Judá	então	se	tornou	
um	estado	vassalo,	pagando	tributos	à	Assíria	para	receber	proteção	contra	a	ameaça	da	
Síria	e	de	Israel.	Como	Isaías	profetizou,	a	Assíria,	por	fim,	conquistou	esses	reinos	meno-
res	—	Damasco	(Síria)	em	732	a.C.	e	Samaria	(Israel)	em	722	a.C.	A	Assíria	também	domi-
nou	todo	o	reino	de	Judá,	exceto	Jerusalém,	em	701	a.C.

Explique	que	quando	a	Assíria	conquistou	a	Síria	e	Israel	e	fez	um	cerco	à	capital	de	Judá,	
Jerusalém,	Acaz	já	não	era	mais	o	rei	de	Judá.	Um	rei	justo,	Ezequias,	ocupava	então	o	
trono.	Por	Ezequias	ter	depositado	sua	confiança	no	Senhor,	o	Senhor	defendeu	a	cidade	
de	Jerusalém	contra	o	cerco	do	exército	assírio.	Durante	a	noite,	um	anjo	do	Senhor	feriu	o	
acampamento	dos	assírios.	Pela	manhã,	185.000	soldados	do	exército	assírio	foram	encon-
trados	mortos	(ver	II	Reis	19:34–35;	II	Crônicas	32:21;	Isaías	37:36).
As	profecias	de	Isaías	que	se	encontram	em	2 Néfi	19–20	concentram-se	nos	castigos	que	
sobreviriam	a	Israel	e	Judá	pela	mão	da	Assíria.	Isaías	advertiu	Israel	de	que	a	destruição	
e	o	cativeiro	em	breve	lhe	sobreviriam	e	previu	um	ataque	posterior	a	Judá.	As	profecias	
messiânicas	de	2 Néfi	17–18	são	abordadas	com	maior	profundidade	em	2 Néfi	19–20.	
A	profecia	de	Emanuel	também	é	expandida	em	2 Néfi	19,	quando	Isaías	prometeu	uma	
nova	luz	e	um	novo	líder:	historicamente,	Ezequias,	e	o	Messias,	profeticamente.	Esse	é	
um	exemplo	de	profecia	de	duplo	cumprimento.	Também	é	um	exemplo	de	um	protótipo,	
significando	que	um	acontecimento	serve	como	uma	profecia	de	um	acontecimento	futuro.	
A	profecia	de	Isaías	da	destruição	da	Assíria	em	2 Néfi	20	é	um	protótipo	da	destruição	dos	
iníquos	na	Segunda	Vinda.
Escreva	as	seguintes	referências	das	escrituras	no	quadro:	2 Néfi 19:12, 17, 21; 20:4. Peça 
aos	alunos	que	identifiquem	uma	frase	que	é	repetida	nesses	versículos.	Escreva	a	seguinte	
frase	no	quadro:	(“Com tudo isto não se aplacou a sua ira, mas ainda está estendida a sua 
mão.”	Explique	que	esses	versículos	falavam	das	consequências	que	advêm	às	pessoas	
que	se	rebelam	contra	o	Senhor	e	se	recusam	a	arrepender-se.	Essas	palavras	expressam	o	
descontentamento	do	Senhor	com	as	pessoas	que	permanecem	em	pecado.
Explique	que	em	outras	passagens	das	escrituras,	palavras	semelhantes	são	usadas	para	
expressar	a	misericórdia	do	Senhor	por	aqueles	que	se	arrependem.	Embora	Ele	seja	um	
Deus	de	justiça,	Ele	também	é	infinitamente	misericordioso	para	com	aqueles	que	se	ache-
gam	a	Ele.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	28:32	em	voz	alta.	Em	seguida,	leia	a	seguinte	
declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“A	todos	vocês	que	se	julgam	perdidos	ou	sem	esperança	ou	que	creem	ter	errado	demais	
por	tempo	demais,	a	todos	os	que	se	consideram	atolados	em	algum	lugar	nas	planícies	
geladas	da	vida	e	acham	que	perderam	o	carrinho	de	mão	no	caminho,	esta	conferência	
torna	a	proclamar	a	mensagem	imutável	de	Jeová:	‘[Minha]	mão	ainda	está	estendida’	
[ver	Isaías	5:25;	9:17,21].	‘Apesar	de	eu	estender	o	braço	sobre	eles’,	afirmou	Ele,	‘[eles]	
me	negarão;	não	obstante,	serei	misericordioso	para	com	eles,	(…)	caso	se	arrependam	
e	venham	a	mim;	pois	o	meu	braço	está	estendido	o	dia	todo,	diz	o	Senhor	Deus	dos	

Resumir
Algumas vezes você não 
conseguirá ensinar todo 
o bloco de escrituras 
designado para um 
determinado dia. Não 
se sinta desanimado. 
Quando blocos grandes 
de escrituras cobrirem 
diversos capítulos, você 
talvez tenha de resumir 
acontecimentos, histó-
rias e, ocasionalmente, 
doutrinas. Os cabeçalhos 
dos capítulos, o material 
do manual e as reflexões 
de seu próprio estudo 
o ajudarão em sua 
preparação para resumir 
eficazmente.
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LIÇÃO 33

Exércitos’	[2 Néfi	28:32].	A	Sua	misericórdia	dura	para	sempre	e	Sua	mão	está	estendida.	
O Seu	amor	é	o	puro	amor	de	Cristo,	a	caridade	que	nunca	falha,	a	compaixão	que	subsiste	
mesmo	quando	todas	as	outras	forças	desaparecerem	[ver	Morôni	7:46–47]”	(“Novamente	
Surgiram	Profetas	na	Terra”,	A Liahona,	novembro	de	2006,	p.	104).
Peça	aos	alunos	que	declarem	com	suas	próprias	palavras	uma	verdade	que	aprenderam	
nesses	versículos.	(Certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que	Jesus Cristo é um Deus 
de justiça e misericórdia. Sua misericórdia é estendida àqueles que se arrependem e 
guardam Seus mandamentos.)
•	 Como	você	aplicaria	esse	princípio	à	sua	vida?
Isaías	previu	que	nos	últimos	dias	o	povo	do	Senhor	retornaria	a	Ele	e	cessaria	de	confiar	
em	associações	não	divinas	para	ter	segurança	e	paz.	Se	os	alunos	tiverem	acesso	a	uma	
edição	SUD	da	Versão	do	Rei	Jaime	da	Bíblia,	convide-os	a	ler	Isaías	10:20,	nota	de	rodapé c, 
e	explique	o	significado	da	palavra	apoiar-se. Você pode explicar que, nesse contexto, a pala-
vra apoiar-se	significa	confiar	ou	depositar	fé	em	algo	ou	alguém.	Assegure	aos	alunos	que	
se	colocarmos	nossa	confiança	no	Senhor	não	precisaremos	temer	os	julgamentos	que	virão	
sobre	as	pessoas	da	Terra	antes	da	Segunda	Vinda.
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Introdução
Muitas das profecias de Isaías no Livro de Mórmon 
são a respeito dos últimos dias. Ele profetizou sobre 
a Restauração do evangelho, o Profeta Joseph Smith, 
a Segunda Vinda e a destruição dos iníquos. Ele pre-
viu que o Senhor “levantaria um estandarte ante as 

nações” para coligar Seu povo nos últimos dias (ver 
2 Néfi 21:11–12). Isaías também testificou que o Senhor 
triunfaria sobre Satanás e anunciaria o Milênio, uma 
era de paz e alegria.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 21:1–5, 10–12
Isaías prevê a Restauração do evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias
Mostre	a	gravura	Morôni	Aparece	a	Joseph	Smith	em	Seu	Quarto	(62492;	Livro de Gravu-
ras do Evangelho,	2009,	nº	91).	Explique	que,	quando	Morôni	apareceu	pela	primeira	vez	
a	Joseph	Smith,	“[ele]	citou	o	capítulo	onze	de	Isaías,	dizendo	que	estava	prestes	a	ser	
cumprido”	(Joseph	Smith—História	1:40).	A	profecia	que	está	em	Isaías	11	pode	também	
ser	encontrada	em	2 Néfi	21.
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	21:1	em	silêncio.	Direcione	a	atenção	deles	para	a	expres-
são	“uma	vara	do	tronco	de	Jessé”.	Em	seguida,	peça	a	eles	que	leiam	2 Néfi	21:10	em	
silêncio.	Direcione	a	atenção	deles	para	a	expressão	“raiz	de	Jessé.”		Você	pode	sugerir	que	
os	alunos	marquem	essas	expressões.	Explique	que	o	Profeta	Joseph	Smith	recebeu	uma	
revelação	sobre	essas	expressões.	Peça	aos	alunos	que	abram	em	Doutrina	e	Convênios	
113:1–6.	Leia	essa	passagem	em	voz	alta.	Antes	de	ler,	peça	aos	alunos	que	acompanhem	e	
procurem	o	significado	dessas	expressões.	Você	pode	escrever	esses	significados	no	quadro,	
como	mostrado	abaixo.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	escrever	esses	significados	em	
suas escrituras.

Tronco de Jessé — Jesus Cristo
Vara — um servo de Cristo, “a quem foi dado muito poder”
Raiz de Jessé — uma pessoa dos últimos dias que portará o sacerdócio e “as chaves do reino”

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Bruce R.	McConkie,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	classe	que	ouça	a	identificação	da	“vara”	e	da	“raiz	de	Jessé”.
“Estaríamos	equivocados	ao	dizer	que	o	profeta	aqui	mencionado	é	Joseph	Smith,	a	quem	
foi	conferido	o	sacerdócio,	que	recebeu	as	chaves	do	reino	e	que	levantou	o	estandarte	para	
a	coligação	do	povo	do	Senhor	em	nossa	dispensação?	E	não	seria	ele	também	o	‘servo	nas	
mãos	de	Cristo,	que	em	parte	é	descendente	de	Jessé	assim	como	de	Efraim,	ou	seja,	da	casa	
de	José,	a	quem	foi	dado	muito	poder’?”	(The Millenial Messiah: The Second Coming of the 
Son of Man	[O	Messias	Milenar:	A	Segunda	Vinda	do	Filho	do	Homem],	1982,	pp.	339–340).
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	21:10,	12	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	palavras	
e	frases	que	se	relacionem	a	Joseph	Smith	e	à	Restauração	do	evangelho	e	à	Igreja	do	
Senhor.	Antes	de	os	alunos	lerem,	você	pode	relembrá-los	de	que	a	palavra	estandarte 
	refere-se	a	uma	bandeira,	flâmula	ou	emblema	que	é	usado	como	marco	ou	sinal	de	con-
vocação	de	uma	reunião	(ver	lição	32).
•	 Como	o	trabalho	de	Joseph	Smith	cumpriu	a	profecia	relacionada	à	raiz	de	Jessé?
•	 De	que	maneiras	nos	reunimos	hoje	como	membros	da	Igreja?	De	que	maneiras	levan-

tamos um estandarte para ajudar outros a saber onde se reunir?
Testifique	que	o Senhor restaurou Seu evangelho e Sua Igreja por meio do Profeta 
Joseph Smith, e que agora Ele está coligando Seu povo nos últimos dias.

Prestar testemunho
Um testemunho é uma 
declaração simples e 
direta sobre uma crença. 
Ao preparar-se para ensi-
nar cada lição, ore para 
que o Espírito o ajude a 
saber quando testificar 
sobre as verdades que 
você está abordando. 
Você pode ser inspirado 
a prestar testemunho 
diversas vezes durante 
uma lição, não apenas 
na conclusão.

LIÇÃO 34

2 Néfi 21–24
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LIÇÃO 34

2 Néfi 21:6–9; 22
Isaías descreve o Milênio
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	um	amigo	ou	um	membro	de	outra	igreja	lhes	tenha	
perguntado	no	que	eles	acreditam	sobre	o	Milênio.	Peça	que	estudem	2 Néfi	21:6–9	e	
22:1–6	em	silêncio,	procurando	verdades	que	eles	possam	compartilhar	numa	situação	
como	essa.	Peça	a	eles	que	escrevam	suas	ideias	no	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	
caderno	de	classe.	Para	ajudá-los	a	discutir	o	que	encontraram,	faça	algumas	ou	todas	as	
perguntas	a	seguir:
•	 O	que	a	descrição	em	2 Néfi	21:6–8	sugere	sobre	as	condições	encontradas	na	Terra	

durante o Milênio?
•	 De	acordo	com	2 Néfi	21:9,	por	que	a	Terra	será	um	lugar	de	paz	durante	o	Milênio?	

(Ajude	os	alunos	a	entender	que	durante o Milênio, a Terra será um lugar de paz 
porque estará repleta do conhecimento do Senhor.)

•	 Como	o	conhecimento	do	Senhor	pode	nos	ajudar	a	viver	mais	pacificamente	agora?
•	 Em	2 Néfi	22:1–6,	Isaías	descreve	o	espírito	de	adoração	que	as	pessoas	terão	no	Milênio.	

Como	podemos	desenvolver	a	mesma	atitude	hoje?
•	 Quais	são	alguns	dos	aspectos	do	Milênio	que	você	gostaria	de	ter	em	sua	vida	agora?	

(Incentive	os	alunos	a	ponderar	o	que	eles	podem	fazer	para	receber	algumas	dessas	
bênçãos	na	vida	deles.)

2 Néfi 23–24
Isaías ensina que os iníquos perecerão e que o Senhor terá misericórdia de Seu povo
Explique	que	em	2 Néfi	23,	Isaías	profetiza	a	destruição	da	Babilônia	e	a	compara	à	des-
truição	dos	iníquos	na	Segunda	Vinda	do	Salvador.	Peça	aos	alunos	que	leiam	o	verbete	
“Babilônia”	no	Guia para Estudo das Escrituras.	Explique	que,	em	algumas	passagens	de	
escrituras, a palavra Babilônia	se	refere	à	iniquidade	do	mundo	em	geral.	Isaías	profetizou	
que	grande	destruição	sobreviria	aos	iníquos	da	Babilônia	nos	últimos	dias.
Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	as	consequências	que	sobreviriam	aos	iníquos	nos	últi-
mos	dias,	peça	que	leiam	2 Néfi	23:1,	5–9,	11,	15,	19	e	22	em	silêncio.
Explique	que	Isaías	se	referiu	à	queda	de	Lúcifer,	ou	Satanás,	como	outra	demonstração	de	
como	os	iníquos	perecerão.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	24:12–16	em	voz	alta.
•	 Quais	frases	nesses	versículos	demonstram	a	arrogância	de	Satanás?
•	 De	que	modo	2 Néfi	24:16	descreve	como	nos	sentiríamos	a	respeito	de	Satanás	se	

pudéssemos	vê-lo	como	realmente	é?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson:
“No	conselho	pré-mortal,	foi	o	orgulho	que	derrubou	Lúcifer,	o	‘filho	da	manhã’.	(2 Néfi	
24:12–15;	ver	também	D&C	76:25–27;	Moisés	4:3.)	(…)	No	conselho	pré-terreno,	Lúcifer	
apresentou	sua	proposta	contra	o	plano	do	pai,	defendido	por	Jesus	Cristo	(ver	Moisés	
4:1–3).	Queria	ser	honrado	mais	que	todos	os	outros.	(Ver	2 Néfi	24:13.)	Em	suma,	desejava	
em	sua	soberba	destronar	Deus.	(Ver	D&C	29:36;	76:28.)”	(“Acautelai-vos	do	Orgulho”,	
A Liahona,	julho	de	1989,	p.	3).
Direcione	a	atenção	dos	alunos	para	a	palavra	do	Senhor	na	conclusão	de	2 Néfi	23:22:	
“Serei	misericordioso	com	meu	povo,	mas	os	iníquos	perecerão”.	Você	pode	incentivar	os	
alunos	a	marcar	essa	declaração	em	suas	escrituras.	(Observe	que	a	sentença	final	desse	
versículo	não	aparece	no	versículo	correspondente	no	livro	de	Isaías	na	Versão	do	Rei	Jaime	
da	Bíblia.	Isso	sugere	que	as	placas	de	latão	continham	algumas	informações	que	não	estão	
na	Bíblia.)
•	 O	que	você	acha	que	significa	estar	entre	o	povo	do	Senhor?
Peça	a	diversos	alunos	que	leiam	2 Néfi	24:1–7,	24–27	em	voz	alta,	revezando-se	ao	ler	um	
ou	dois	versículos.	Peça	à	classe	que	procure	a	promessa	do	Senhor	para	Seu	povo.	Incen-
tive	os	alunos	a	compartilharem	uns	com	os	outros	as	observações	que	fizerem.	Você	pode	
pedir	a	um	aluno	que	escreva	essas	observações	no	quadro.	
•	 Que	mensagens	esses	versículos	compartilham	com	aqueles	que	sofrem	por	causa	da	

iniquidade de outras pessoas?
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2 NéfI  21–24

•	 Que	provas	de	felicidade	e	esperança	você	pode	ver	nesses	versículos?
Certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que	o Senhor será misericordioso com Seu 
povo, mas os iníquos perecerão.	Ajude	os	alunos	a	compreender	que	as	profecias	de	
Isaías	encontradas	em	2 Néfi	21–24	ilustram	uma	das	principais	mensagens	do	Livro	de	
Mórmon	—	os	obedientes	vão	prosperar	e	os	desobedientes	vão	perecer.	Testifique	que	
podemos	viver	em	retidão	e	prosperar	hoje	ao	esperarmos	o	Milênio.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 21:1. “E das suas raízes um ramo crescerá”
O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Após-
tolos, explicou o ramo mencionado em 2 Néfi 21:1:

“‘Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei 
a Davi um Renovo justo; e, sendo rei, reinará e agirá 
sabiamente (…)’ (Jeremias 23:3–6). Ou seja, o Rei 
que reinará pessoalmente na Terra durante o Milênio 
será o Renovo que saiu da casa de Davi. Ele executará 

julgamento e juízo em toda a Terra porque ele é o 
Senhor Jeová, sim, aquele a quem chamamos de Cristo. 
Está perfeitamente claro que o Renovo de Davi é Cristo. 
Veremos então que ele também se chamará Davi, 
porque será um novo Davi, um Davi Eterno, que reinará 
para sempre no trono de seu antigo antepassado [ver 
Jeremias 30:8–9]” (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [O Messias Prometido: A Primeira 
Vinda de Cristo], 1978, p. 193).

Sugestão Didática Complementar
2 Néfi 21:9. “A Terra estará cheia de conhecimento 
do Senhor”
Peça a um aluno que leia 2 Néfi 21:9 em voz alta.  
Leia a seguinte declaração do Élder Dallin H. Oaks,  
do  Quórum dos Doze Apóstolos:

“Hoje em dia, estamos assistindo a uma explosão de 
conhecimento a respeito do mundo e seus povos, mas 
os povos do mundo não vivenciaram uma expansão 
proporcional do conhecimento de Deus e de Seu plano 

para Seus filhos. No que se refere a esse assunto, o que 
o mundo precisa não é de mais erudição e tecnologia, 
mas, sim, de mais retidão e revelações. Anseio pelo dia 
profetizado por Isaías quando “a Terra estará cheia de 
conhecimento do Senhor”. (Isaías 11:9; 2 Néfi 21:9.)” 
(“Vozes Alternativas”, A Liahona, julho de 1989, p. 29).
•	 De	acordo	com	o	Élder	Oaks,	do	que	o	mundo	

precisa?
•	 Como	podemos	ajudar	no	cumprimento	da	profecia	

de Isaías?
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Introdução
Continuando a enfatizar a importância das profecias de 
Isaías, Néfi explicou que qualquer um que tiver o espírito 
de profecia pode vir a entender e a apreciar as palavras 
de Isaías. Ele compartilhou o propósito de seu registro: 
“A fim de persuadir nossos filhos e também nossos 

irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com 
Deus” (2 Néfi 25:23). Ele convidou todos a acreditar em 
Jesus Cristo e a “adorá-lo com todo o [seu] poder, mente 
e força e com toda a [sua] alma” (2 Néfi 25:29).

Sugestões Didáticas

2 Néfi 25:1–8
Néfi ensina que podemos compreender as palavras de Isaías quando temos o 
espírito de profecia
Mostre	um	cadeado	que	não	pode	ser	aberto	sem	uma	chave	(ou	desenhe	uma	figura	de	
um	cadeado	e	uma	chave	no	quadro).	Saliente	que	quando	as	pessoas	querem	manter	pos-
sessões	valiosas	a	salvo,	elas	geralmente	as	trancam	num	lugar	seguro.	Elas	podem	guardar	
a	única	chave	que	abre	o	cadeado,	ou	podem	dar	a	cópia	da	chave	a	alguém	de	confiança,	
um	amigo	ou	membro	da	família.

Explique	que	Néfi	sabia	que	as	profecias	de	Isaías	eram	“de	grande	valor”	(2 Néfi	25:8).	
Entretanto,	ele	não	as	manteve	em	segredo.	Ele	até	ensinou	uma	chave	para	todos	aqueles	
que	quiserem	desvendar	o	significado	das	palavras	de	Isaías.	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	
primeira	sentença	de	2 Néfi	25:4.	Peça	à	classe	que	procure	a	chave	para	compreender	as	
palavras	de	Isaías.
•	 Que	chave	vocês	encontraram?	(“O	espírito	de	profecia.”)
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	que	significa	ter	“o	espírito	de	profecia”,	leia	a	
seguinte	declaração	do	Guia	de	Estudo	das	Escrituras:
“Uma	profecia	consiste	de	palavras	ou	escritos	inspirados,	recebidos	por	meio	de	revelação	
do	Espírito	Santo.	O	testemunho	de	Jesus	é	o	espírito	de	profecia	(Apocalipse	19:10).	Uma	
profecia	pode	dizer	respeito	ao	passado,	ao	presente	ou	ao	futuro.	Quando	alguém	profe-
tiza,	fala	ou	escreve	o	que	Deus	quer	que	saiba,	seja	para	seu	próprio	benefício	ou	para	o	
dos	outros.	As	pessoas	podem	receber	profecias	ou	revelações	para	sua	própria	vida”	(Guia 
para Estudo das Escrituras,	“Profecia,	Profetizar”,	scriptures.LDS.org).	
Ajude	os	alunos	a	ver	que	sua	compreensão	das	palavras	de	Isaías	aumentará	à	medida	que	
(1)	buscarem	a	orientação	do	Espírito	Santo	e	(2)	tiverem	um	testemunho	de	Jesus	Cristo	
e	o	desejo	de	aprender	Dele.	Quando	lerem	as	palavras	de	Isaías	dessa	maneira,	sempre	
procurando	maneiras	pelas	quais	suas	profecias	testificam	do	Salvador,	eles	conseguirão	
aprender	o	que	Deus	quer	que	saibam,	para	seu	próprio	benefício	ou	para	o	de	outros.
Saliente	que	Néfi	compartilhou	outras	ideias	que	podem	aumentar	nossa	compreensão	das	
palavras	de	Isaías.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	25:1	em	silêncio,	procurando	a	razão	
pela	qual	muitos	dentre	o	povo	de	Néfi	acharam	as	profecias	de	Isaías	difíceis	de	entender.

LIÇÃO 35

2 Néfi 25
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•	 O	que	vocês	encontraram?	(Eles	não	conheciam	“o	modo	de	profetizar	dos	judeus”.)
•	 Com	base	no	que	você	leu	das	palavras	de	Isaías,	quais	são	algumas	características	das	

profecias	dos	antigos	judeus?	(As	respostas	podem	incluir	que	Isaías	e	outros	profetas	
usaram	simbolismos	e	linguagem	poética.)

•	 Quando	você	ler	as	palavras	de	Isaías,	por	que	é	útil	estar	consciente	dessa	maneira	de	
profetizar?

Explique	que	outra	ideia	útil	é	encontrada	em	2 Néfi	25:5–6.	Peça	a	um	aluno	que	leia	esses	
versículos	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	experiências	pessoais	que	Néfi	teve	que	o	
ajudaram	a	entender	as	palavras	de	Isaías.
•	 Por	que	você	acha	que	o	fato	de	ter	morado	em	Jerusalém	ajudou	Néfi?	Com	base	no	

que	você	leu	das	palavras	de	Isaías,	por	que	você	acha	que	era	uma	vantagem	para	
Néfi	ter	“[visto]	as	coisas	dos	judeus”	e	“[conhecer]	(…)	as	regiões	circunvizinhas”	de	
Jerusalém?

•	 O	que	podemos	fazer	para	adquirir	conhecimento	dessas	coisas?	(Podemos	estudar	a	
cultura,	história	e	geografia	da	antiga	Israel.)

Leia	2 Néfi	25:7–8	para	os	alunos.	Ao	ler,	saliente	que	as	profecias	de	Isaías	serão	de	
grande	valor	para	nós	ao	vermos	como	elas	têm	sido	cumpridas.	Para	ilustrar	essa	verdade,	
pergunte:
•	 Nesses	últimos	dias,	que	profecias	estudamos	e	que	já	foram	cumpridas?	[Os	alunos	

podem	lembrar	as	profecias	referentes	ao	Templo	de	Salt	Lake	(ver	2 Néfi	12:2–3),	ao	
nascimento	de	Jesus	Cristo	(ver	2 Néfi	19:6)	e	a	Joseph	Smith	(ver	2 Néfi	21:1,	10.]	De	
que	maneiras	essas	profecias	se	tornaram	mais	significativas	quando	você	viu	que	elas	já	
foram cumpridas?

Para	encerrar	essa	parte	da	lição,	expresse	sua	certeza	de	que	os	alunos	podem	aumentar	
a	compreensão	que	têm	das	palavras	de	Isaías	ao	buscarem	o	espírito	de	profecia.	Saliente	
que eles podem aumentar o entendimento deles por meio do estudo da maneira de profe-
tizar	dos	antigos	judeus	e	da	cultura,	história	e	geografia	da	antiga	Israel.

2 Néfi 25:9–19
As profecias de Néfi sobre a dispersão e coligação dos judeus
Resuma	2 Néfi	25:9–19	declarando	que	Nefí	profetizou	sobre	os	judeus	e	sua	terra	natal	
em	Jerusalém	e	sobre	as	áreas	circunvizinhas.	Ele	disse	que	os	judeus	que	foram	levados	
cativos	para	a	Babilônia,	depois	da	destruição	de	Jerusalém,	retornariam	“à	terra	de	sua	
herança”	(ver	2 Néfi	25:9–11).	Jesus	Cristo,	o	Messias,	viveria	entre	eles,	mas	muitos	O	
rejeitariam	e	O	crucificariam	(ver	2 Néfi	25:12–13).	Depois	da	morte	e	Ressurreição	do	
Salvador,	Jerusalém	seria	novamente	destruída,	e	os	judeus	seriam	dispersos	e	afligidos	
por	outras	nações	(ver	2 Néfi	25:14–15).	Eles	por	fim	acreditariam	em	Jesus	Cristo	e	em	
Sua	Expiação,	e	o	Senhor	os	restauraria	“de	seu	estado	decaído	e	de	perdição”	(ver	2 Néfi	
25:16–19).

2 Néfi 25:20–30
Néfi presta testemunho de Jesus Cristo
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	como	eles	responderiam	a	alguém	que	diz	que	os	santos	
dos	últimos	dias	não	acreditam	em	Jesus	Cristo.	Você	pode	pedir	a	um	ou	dois	alunos	que	
contem brevemente experiências pessoais que tiveram, quando outras pessoas questio-
naram	sua	crença	em	Jesus	Cristo.	À	medida	que	os	alunos	lerem	e	discutirem	2 Néfi	
25:20–30,	convide-os	a	procurar	passagens	que	possam	compartilhar	em	tais	situações.
Peça	aos	alunos	que	identifiquem	o	“caminho	reto”	em	2 Néfi	25:28–29.	Depois	que	eles	
descobrirem	que	“o	caminho	reto	é	acreditar	em	Cristo	e	não	o	negar”,	escreva	no	quadro	
Por que o caminho reto é acreditar em Jesus Cristo. Depois, peça aos alunos que examinem 
2 Néfi	25:20,	23–26,	procurando	motivos	pelos	quais	acreditar	em	Jesus	Cristo	é	o	certo.	
Peça	que	eles	anotem	suas	respostas	no	quadro,	embaixo	do	título	que	você	escreveu.	
Algumas	das	possíveis	respostas:
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A salvação só vem por meio de Jesus Cristo.
Graças a Jesus Cristo, podemos ser salvos pela graça, depois de tudo o que pudermos 
fazer.
Por meio da Expiação do Salvador, podemos receber a remissão de nossos pecados.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	25:23	e	2 Néfi	10:24	em	voz	alta.	Saliente	que	esses	versí-
culos incluem a palavra reconciliar,	que	significa	fazer	com	que	as	pessoas	ou	coisas	entrem	
em	harmonia	ou	em	concordância	umas	com	as	outras.
•	 Em	ambos	os	versículos,	os	profetas	nos	incentivam	a	nos	reconciliarmos	com	Deus.	Em	

sua	opinião,	o	que	isso	significa?
Explique	que	ambos	os	versículos	também	incluem	a	palavra	graça.	A	graça	é	uma	dádiva	
do	Pai	Celestial	concedida	por	intermédio	de	Seu	Filho	Jesus	Cristo.	A	palavra	graça, con-
forme	é	usada	nas	escrituras,	refere-se	basicamente	ao	poder	capacitador	e	à	cura	espiritual	
oferecidos	por	meio	da	misericórdia	e	do	amor	de	Jesus	Cristo.
•	 O	que	2 Néfi	10:24	e	25:23	ensina	a	você	sobre	a	relação	entre	a	graça	e	nossos	esforços?
Peça	aos	alunos	que	apliquem	o	que	eles	aprenderam	escrevendo	respostas	à	seguinte	per-
gunta	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno.	Você	pode	escrever	a	pergunta	
no quadro.
•	 O	que	significa	ser	salvo	pela	graça?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	afirmação	de	Néfi	em	2 Néfi	25:24–25	de	que	a	lei	
se	tornou	morta	para	seu	povo,	explique	que	ele	estava	se	referindo	à	lei	de	Moisés.	Essa	
lei,	com	seu	sistema	de	cerimônias,	ritos,	símbolos	e	mandamentos,	incluindo	sacrifícios	
de	animais,	ainda	estava	em	prática	durante	a	época	de	Néfi.	Néfi	e	outros	sabiam	que	a	
lei	seria	cumprida	por	meio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	Depois	da	Expiação,	os	discípu-
los	do	Salvador	não	precisariam	mais	guardar	a	lei	de	Moisés.	No	entanto,	os	nefitas	fiéis	
continuaram	a	obedecer	à	lei	naquela	época,	mesmo	sabendo	que	a	lei	vigente	seria,	um	
dia,	substituída.
Quando	Néfi	disse	que	a	lei	havia	se	tornado	morta	para	ele	e	para	outros,	ele	queria	dizer	
que	a	lei	não	mais	os	salvaria.	Eles	guardavam	a	lei	porque	queriam	ser	obedientes	e	por-
que	sabiam	que	a	lei	os	conduzia	a	Jesus	Cristo,	que	lhes	traria	a	salvação.
•	 O	que	podemos	aprender	em	2 Néfi	25:23–26	sobre	as	razões	pelas	quais	devemos	guar-

dar os mandamentos?
•	 O	que	você	fará	para	“[falar]	de	Cristo”	e	“[regozijar-se]	em	Cristo”?	(2 Néfi	25:26).	

O que	você	fará	para	ajudar	outros	a	acreditar	em	Cristo?
Peça	aos	alunos	que	compartilhem	as	passagens	que	encontraram	e	que	poderiam	aju-
dá-los	a	responder	à	afirmação	de	que	os	santos	dos	últimos	dias	não	acreditam	em	
Jesus Cristo.	Peça	que	digam	por	que	gostaram	dessas	passagens.
Preste	seu	testemunho	das	verdades	que	você	discutiu	hoje.	Você	pode	também	dar	aos	
alunos	a	oportunidade	de	prestar	testemunho	dessas	verdades.

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 25:23, 26
Observação:	Você	pode	usar	a	seguinte	sugestão	didática	na	seção	final	desta	lição.	Se	não	
dispuser	de	tempo	para	usar	essa	ideia	nesta	lição,	você	pode	usá-la	em	outra	lição	como	
uma	revisão.
Para	ajudar	os	alunos	a	memorizar	2 Néfi	25:26,	um	dos	versículos	desta	passagem	de	
domínio	das	escrituras,	escreva	o	seguinte	no	quadro:

Falamos
Regozijamo-nos
Pregamos
Profetizamos
Escrevemos
Para que nossos filhos…
Em que fonte…
A remissão…

2 Néfi 25:23, 26 
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Você pode incentivar os 
alunos a marcar essa 
passagem em suas 
escrituras. Consulte as 
sugestões didáticas no 
final da lição para ajudar 
os alunos a compreender 
essa passagem.

Incentivar os alunos a 
prestar testemunho
Quando os alunos 
ouvem uns aos outros 
prestar testemunho do 
evangelho, eles podem 
aumentar a com-
preensão que têm dos 
princípios do evangelho 
e seu desejo de aplicar 
esses princípios à sua 
própria vida. Você pode 
incentivar os alunos 
a compartilhar seu 
testemunho na sala de 
aula fazendo pergun-
tas como: “Como você 
ganhou seu testemunho 
sobre…” ou “Quando 
você ouviu pela primeira 
vez que…” ou “Como 
você explicaria ou 
testificaria sobre…”. 
Depois de um aluno ter 
prestado testemunho de 
uma verdade, você pode 
perguntar: “Quem mais 
poderia prestar testemu-
nho dessa verdade?”



123

2 NéfI  25

Peça	aos	alunos	que	usem	as	dicas	de	palavras	no	quadro	para	recitar	2 Néfi	25:26.	Depois	
de	repetirem	o	versículo	algumas	vezes,	pergunte	se	alguém	na	classe	gostaria	de	tentar	
recitar	o	versículo	de	cor.	Em	seguida,	convide	o	restante	dos	alunos	a	recitar	o	versículo	
juntos	sem	olhar	para	o	quadro.	Para	encerrar,	você	pode	sugerir	que	é	importante	ouvir	
atentamente	quando	os	pais,	líderes	e	professores	se	empenham	em	nos	persuadir	a	olhar	
para	o	Salvador.
Dê	uma	folha	de	papel	para	cada	aluno.	Peça	aos	alunos	que	escrevam	uma	carta	para	seus	
futuros	filhos,	incentivando-os	a	centralizar	sua	vida	em	Jesus	Cristo.	Os	alunos	podem	
colocar	suas	cartas	nas	escrituras	para	guardá-las	para	o	futuro.
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Lição de Estudo no Lar 
2 Néfi 11–25 (Unidade 7)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar 2 Néfi 11–25 (unidade 7) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (2 Néfi 11–16)
Isaías descreveu o orgulho e a iniquidade da antiga Israel e 
os julgamentos que os aguardavam. Ele também profetizou 
sobre um templo que seria construído nos últimos dias e 
ensinou que Deus estabelece templos para nos ensinar Seus 
caminhos e nos ajudar a andar em Suas veredas. Isaías viu 
o Senhor e foi purificado do pecado. Com o que aconteceu 
com Isaías, os alunos aprenderam que podemos ser limpos 
de nossa indignidade por meio da Expiação de Jesus Cristo.

Dia 2 (2 Néfi 17–20)
Isaías repreendeu o reino de Judá por não confiar no Pai 
Celestial e em Jesus Cristo. Os alunos aprenderam que Deus 
estará conosco quando colocarmos nossa confiança Nele, 
mesmo nos momentos de dificuldade e medo. Isaías descre-
veu a destruição dos iníquos na Segunda Vinda e ensinou 
que Jesus Cristo é um Deus de justiça e misericórdia, e que 
Sua misericórdia é concedida àqueles que se arrependem e 
guardam Seus mandamentos.

Dia 3 (2 Néfi 21–24)
Nesta lição, os alunos aprenderam que Jesus Cristo julgaria 
em retidão e que, por fim, por intermédio do Profeta Joseph 
Smith, o Senhor restauraria Sua Igreja para coligar Seu povo 
nos últimos dias. Néfi também se deleitava na profecia de 
Isaías de que durante o Milênio, a paz e o conhecimento 
do Senhor encheriam a Terra. Os alunos foram incentivados 
a pensar nessa verdade e em como eles podem estar mais 
preparados para essa época.

Dia 4 (2 Néfi 25)
Ao resumir as mensagens principais dos escritos de Isaías, 
Néfi recapitulou verdades simples relacionadas à obra de 
Deus entre os filhos dos homens: Jesus Cristo é o único 
nome debaixo dos céus “mediante o qual o homem possa 
ser salvo” (2 Néfi 25:20) e Jesus Cristo é a única fonte em 
que podemos procurar a remissão de nossos pecados. Néfi 
queria que todos soubessem que se fizermos “tudo o que 
pudermos fazer”, Jesus Cristo nos abençoará com a graça — 
o auxílio e força divinos (ver 2 Néfi 25:23).

Introdução
Nesta semana, os alunos estudaram capítulos selecionados de 
Isaías que Néfi incluiu em seus escritos. O Presidente Boyd K. 
Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse o seguinte sobre 
esses capítulos de Isaías: “Não parem de ler! Sigam em frente 
por esses capítulos de profecias do Velho Testamento difíceis de 
serem entendidos, mesmo que entendam muito pouco deles. 
Continuem em frente, mesmo se apenas folhearem e tiverem 
meramente uma impressão aqui ou ali” (“As Coisas de Minha 
Alma”, A Liahona, julho de 1986, p. 61).

Ao reunir-se com os alunos nesta semana, incentive-os a ser 
pacientes ao estudar as palavras de Isaías. Você pode também 
convidá-los a compartilhar como os escritos de Isaías os têm 
ajudado a “[alegrar] o coração e [regozijar-se]” na bondade de 
Deus (2 Néfi 11:8).

Sugestões Didáticas

2 Néfi 11–25
Néfi cita as profecias de Isaías sobre Jesus Cristo
Mostre uma lente de aumento ou faça um desenho dela no 
quadro. Peça a um aluno que leia 2 Néfi 25:13 em voz alta. 
Peça à classe que procure saber o que Néfi “[magnificou]”. 
Explique que uma razão pela qual Néfi registrou as palavras de 
Isaías encontradas em 2 Néfi 11–25 foi a de magnificar o nome, 
o ministério e a Expiação de Jesus Cristo na vida daqueles que 
leriam as palavras de Néfi.

Peça a um aluno que leia 2 Néfi 11:4–8 em voz alta. Peça à 
classe que procure frases que identifiquem os propósitos de Néfi 
ao citar as palavras de Isaías.

Em seu estudo no lar, foi pedido aos alunos que marcassem o 
nome “Cristo” toda vez que aparecesse em 2 Néfi 25:20–30. 
Peça que abram em 2 Néfi 25:28–29 e procurem uma frase que 
é repetida nesses versículos. (“O caminho reto é acreditar em 
Cristo e não o negar.”)

Pergunte aos alunos: Quais experiências pessoais em sua vida lhe 
ensinaram que acreditar em Jesus Cristo e segui-Lo é o caminho 
certo para viver?

A lista a seguir contém as verdades, doutrinas e os princípios 
que os alunos estudaram em 2 Néfi 11–25 nesta semana. 
Escreva essas novas declarações no quadro ou inclua-as em uma 
apostila para entregar a cada aluno. Peça aos alunos que leiam a 
lista e procurem essas verdade, doutrinas e esses princípios nos 
versículos citados.

Compreender os Ensinamentos de Isaías em Nossos Dias
 1. Deus estabeleceu templos para nos ensinar Seus caminhos e 

nos ajudar a andar em Suas veredas (ver 2 Néfi 12:2–3).
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 2. Podemos ser limpos de nossa indignidade por meio da Expia-
ção de Jesus Cristo (ver 2 Néfi 16:5–7).

 3. Deus estará conosco quando confiarmos Nele, mesmo nos 
momentos de dificuldade e medo (ver 2 Néfi 17:4, 7, 14).

 4. Jesus Cristo é um Deus de justiça e misericórdia. Sua mise-
ricórdia é concedida àqueles que se arrependem e guardam 
Seus mandamentos (ver 2 Néfi 19:12, 17, 21; 20:4).

 5. O Senhor restaurou Seu evangelho e Sua Igreja por intermé-
dio do Profeta Joseph Smith e está agora coligando Seu povo 
nos últimos dias (ver 2 Néfi 21:10, 12).

 6. Durante o Milênio, a Terra será um lugar de paz porque estará 
cheia do conhecimento do Senhor (ver 2 Néfi 21:6–9).

 7. O Senhor será misericordioso com Seu povo, mas os iníquos 
perecerão (ver 2 Néfi 23:22).

Ensinamentos de Néfi
 8. Por causa de Jesus Cristo, podemos ser salvos pela graça, 

depois de tudo o que pudermos fazer (ver 2 Néfi 25:23).
 9. Por meio da Expiação do Salvador, podemos receber a remis-

são de nossos pecados (ver 2 Néfi 25:26).

Depois de dar-lhes tempo suficiente, faça as seguintes 
perguntas:

•	 Que	temas	você	vê	nesses	ensinamentos	de	Isaías	e	Néfi?	
(Possíveis temas são: o Pai Celestial enviou Seu Filho, Jesus 
Cristo, para conceder salvação e paz a Seus filhos. Podemos 
confiar em Deus em qualquer circunstância. Os templos nos 
ensinam sobre Deus.)

•	 Quais	dessas	nove	afirmações	você	achou	mais	significativas?	
Por quê?

Designe a cada aluno uma doutrina ou um princípio da lista 
acima e peça a cada aluno que faça o seguinte:

 1. Leia a passagem de escritura da qual a doutrina ou o princípio 
foi tirado.

 2. Responda a esta pergunta: Como essa doutrina ou esse 
princípio ajuda você a “deleitar-se” no Senhor? (Ver 2 Néfi 
11:4–6.)

 3. Pense numa situação em que o conhecimento dessa doutrina 
ou desse princípio poderia dar-lhe esperança e forças.

Peça aos alunos que compartilhem seus pensamentos. Ao 
fazerem isso, você pode perguntar: “Quem mais tem um 
testemunho ou uma impressão a respeito do que acabou de ser 
ensinado?” Ao permitir que eles compartilhem suas impressões 
e seu testemunho, isso confirmará as verdades no coração dos 
alunos e no de seus colegas. Agradeça a eles por participarem.

Peça a um aluno que leia 2 Néfi 25:13 em voz alta. Peça à classe 
que acompanhe a leitura, procurando as razões pelas quais Néfi 
se deleitava em magnificar o nome do Senhor. Peça aos alunos 
que relatem o que encontraram.

Peça a um aluno que leia o seguinte testemunho do Presidente 
Thomas S. Monson:

“Creio que nenhum de nós pode conceber o pleno significado 
do que Cristo fez por nós no Getsêmani, mas agradeço todos os 
dias da minha vida por Seu sacrifício expiatório por nós.

No último momento, Ele poderia ter desistido. Mas não o fez. 
Ele desceu abaixo de todas as coisas para poder salvar todas 
as coisas. Ao fazer isso, Ele deu-nos vida além desta existência 
mortal. Ele resgatou-nos da Queda de Adão.

Das profundezas de minha alma, sou grato a Ele. Ele ensinou-
nos a viver. Ele ensinou-nos a morrer. Ele garantiu nossa salva-
ção” (“Ao Despedir-nos”, A Liahona, maio de 2011, p. 114).

Pergunte: Que semelhanças você vê entre as palavras de Néfi em 
2 Néfi 25:13 e as palavras do Presidente Monson?

Encerre a lição de hoje pedindo aos alunos que descrevam 
maneiras pelas quais os jovens santos dos últimos dias podem 
magnificar o nome do Senhor. Depois de os alunos terem 
respondido, incentive-os a magnificar o nome do Senhor todos 
os dias.

Próxima Unidade (2 Néfi 26–31)
Na próxima unidade, os alunos vão estudar algumas das profe-
cias de Néfi sobre os últimos dias. Néfi viu que as falsas igrejas 
e as combinações secretas seriam abundantes. Ele também viu 
que o Senhor faria “uma obra maravilhosa e um assombro” 
(2 Néfi 27:26) e que muitos rejeitariam o Livro de Mórmon por já 
terem a Bíblia. Além disso, Néfi explicou a doutrina de Cristo.
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Introdução
Néfi profetizou que seus descendentes seriam um dia 
visitados por Jesus Cristo ressuscitado e que depois 
disso eles viveriam em retidão por três gerações. Con-
tudo, Néfi entristeceu-se com o fato de que na quarta 
geração de seus descendentes, alguns se afastariam da 

retidão, rejeitariam o Messias e acabariam sendo des-
truídos. Néfi advertiu os que vivessem nos últimos dias 
contra o orgulho, as combinações secretas e as artima-
nhas sacerdotais. Ele ensinou que o Senhor ama todas 
as pessoas e as convida a achegarem-se a Ele.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 26:1–13
Néfi profetiza que seu povo será destruído porque rejeitarão Jesus Cristo
Escreva	no	quadro	Juízos de Deus.
•	 Quando	você	vê	ou	ouve	essa	expressão,	que	pensamentos	lhe	vêm	à	mente?
Explique	que	embora	muitas	pessoas	tenham	pensamentos	negativos	quando	veem	essas	
palavras,	os	juízos	de	Deus,	na	verdade,	trazem	bênçãos	a	muitas	pessoas.	Em	2 Néfi	26,	
lemos	a	respeito	das	consequências	que	a	justiça	traz	aos	iníquos	e	aos	justos.
Para	fundamentar	o	contexto	da	mensagem	principal	de	2 Néfi	26,	explique	que	Néfi	disse	
que	muitos	sinais	acompanhariam	o	nascimento,	a	morte	e	a	Ressurreição	de	Jesus	Cristo.	
Ele	profetizou	que	muitas	pessoas	pereceriam	logo	depois	da	morte	do	Salvador,	porque	
haviam	expulsado	os	profetas	e	os	fiéis	seguidores	de	Jesus	Cristo	que	moravam	entre	eles.	
Ele	também	profetizou	que	mesmo	depois	de	receber	uma	visita	do	Salvador	ressuscitado,	
muitos	de	seus	descendentes	“[escolheriam]	obras	de	trevas	em	lugar	de	luz”	e	seriam	des-
truídos.	(Ver	2 Néfi	26:1–11.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	26:7	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	a	reação	de	
Néfi	à	visão	da	destruição	do	povo.	Peça	aos	alunos	que	compartilhem	o	que	encontraram.	
Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	declaração	de	Néfi	no	final	do	versículo:	“Teus	
caminhos	são	justos”.
•	 O	que	essa	declaração	“Teus	caminhos	são	justos”	significa	para	você?	(Você	pode	ter	de	

explicar	que	alguém	justo	é	aquele	que	sempre	trata	as	pessoas	com	justiça	e	retidão.)
Depois	de	ajudar	os	alunos	a	compreender	que	a	justiça	de	Deus	exige	que	os	iníquos	
sejam	punidos	por	suas	ações,	explique	que	a	justiça	de	Deus	também	exige	que	os	justos	
sejam	recompensados	por	suas	ações.	Como	parte	dessa	explicação,	você	pode	pedir	aos	
alunos	que	leiam	Doutrina	e	Convênios	130:20–21.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	
26:8–9,	13,	procurando	as	bênçãos	que	Néfi	disse	que	seriam	concedidas	a	seus	descen-
dentes justos.
•	 Nos	versículos	8	e	13,	que	frases	descrevem	as	ações	dos	justos?
•	 Quando	você	testemunhou	as	bênçãos	mencionadas	no	versículo	13?	Quais	são	algumas	

maneiras	diferentes	pelas	quais	o	Senhor	Se	manifesta	a	nós?
Escreva	o	seguinte	princípio	do	quadro:	Quando exercemos fé em Jesus Cristo, Ele Se 
manifesta a nós por meio do poder do Espírito Santo.
•	 De	que	modo	o	conhecimento	dessa	verdade	aumenta	sua	fé	em	Jesus	Cristo?

2 Néfi 26:14–33
Néfi profetiza a respeito dos últimos dias e convida todos a achegarem-se a Cristo
Resuma	2 Néfi	26:14–19	explicando	que	Néfi	profetizou	que	o	Livro	de	Mórmon	surgiria	
nos	últimos	dias	numa	época	em	que	muitas	pessoas	seriam	orgulhosas	e	descrentes.
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2 NéfI  26

Peça	aos	alunos	que	pensem	numa	ocasião	em	que	tropeçaram	em	algo	(ou	você	pode	
pedir	que	imaginem	como	seria	tropeçar	em	um	objeto	no	escuro).	Peça	que	examinem	
2 Néfi	26:20–21	em	silêncio,	procurando	obstáculos	nos	quais	as	pessoas	podem	tropeçar	
nos	últimos	dias.
•	 De	acordo	com	2 Néfi	26:20–21,	quais	são	alguns	obstáculos	que	Néfi	viu	que	fariam	

com que os gentios tropeçassem?
•	 Quais	são	outros	exemplos	de	obstáculos	que	Satanás	usa	para	fazer	com	que	as	pessoas	

tropecem?
Explique	que	além	de	colocar	“pedras	de	tropeço”	em	nosso	caminho	para	afastar-nos	de	
Deus,	Satanás	procura	prender-nos.	Mostre	um	fio	de	linha	e	peça	aos	alunos	que	exami-
nem	2 Néfi	26:22,	procurando	o	que	Néfi	escreveu	sobre	um	objeto	parecido.	Peça	a	um	
aluno	que	vá	para	a	frente	da	classe.	Amarre	os	punhos	do	aluno	de	modo	folgado	com	
um	único	fio	de	linha.	Peça	ao	aluno	que	arrebente	a	linha.	Repita	o	processo,	dessa	vez	
prendendo	os	punhos	dele	com	várias	voltas	do	fio	de	linha.	Continue	a	fazer	isso	até	que	
o	aluno	não	consiga	partir	a	linha	—	alertando	o	aluno	para	que	tome	cuidado	para	não	se	
machucar.	(Se	não	houver	um	fio	de	linha	disponível,	você	pode	pedir	aos	alunos	que	ima-
ginem	essa	demonstração.)	Peça	aos	alunos	que	estudem	2 Néfi	26:22,	procurando	como	o	
versículo	se	relaciona	com	a	demonstração.
•	 Em	2 Néfi	26:22,	o	que	significa	a	frase	“até	amarrá-los”?	O	que	esse	versículo	ensina	

sobre	o	modo	de	agir	de	Satanás?
•	 Como	você	viu	Satanás	conduzindo	as	pessoas	com	“cordel	de	linho”?	(Linho	é	um	tipo	

de	tecido.)
•	 Quais	desses	pecados	(cordéis	de	linho)	você	acha	que	são	mais	perigosos	para	as	pes-

soas de sua idade?
Lembre	aos	alunos	que	Satanás	nos	induz	a	fazer	as	obras	das	trevas	para	que	possa	nos	
amarrar	e	nos	desviar	do	caminho	da	retidão.	Explique	que	os	versículos	finais	de	2 Néfi	26	
mostra	um	contraste	entre	o	modo	de	agir	de	Satanás	e	o	modo	de	agir	de	Deus.	Peça	aos	
alunos	que	leiam	2 Néfi	26:23–24	em	silêncio.
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	como	o	Senhor	trabalha?	Qual	é	o	propósito	de	tudo	o	

que	o	Senhor	faz?	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	o	trecho	de	2 Néfi	26:24	
que ensina que tudo que o Senhor faz é em benefício do mundo.)

Peça	aos	alunos	que	reflitam	por	um	momento	em	uma	ocasião	em	que	se	sentiram	
desanimados	ou	distanciados	do	Senhor.	Para	ajudar	os	alunos	a	sentir	que	a	mensagem	
de	Néfi	sobre	o	amor	do	Senhor	se	aplica	à	vida	deles,	peça	que	leiam	2 Néfi	26:24–28,	33.	
Você pode sugerir que os alunos marquem as palavras todo, quem quer que e coisa alguma. 
Peça aos alunos que usem alguns minutos para reler as frases que contêm essas palavras.
Peça a cada aluno que se vire para outro membro da classe e discuta brevemente o que 
podemos	compreender	em	relação	a	esses	versículos.	Depois	que	os	alunos	tiverem	com-
partilhado	seus	pensamentos	uns	com	os	outros,	você	pode	convidar	alguns	deles	a	com-
partilhar	as	ideias	principais	da	conversa	que	tiveram.	Uma	das	ideias	principais	que	devem	
ser	levantadas	nesses	debates	é	o	de	que	o Senhor ama todas as pessoas e convida todos 
a achegarem-se a Ele e a partilharem de Sua salvação. Você pode escrever essa declara-
ção	no	quadro.	Você	também	pode	convidar	os	alunos	a	escrever	as	respostas	das	seguintes	
perguntas	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	de	classe:
•	 Quando	você	reconheceu	a	bondade	do	Senhor	em	sua	vida?
•	 Como	isso	pode	ajudá-lo	a	saber	que	o	Senhor	ama	todas	as	pessoas	e	convida	todos	a	

achegarem-se	a	Ele?
Para	encerrar,	peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	26:25,	33	em	voz	alta.	Antes	que	ele	leia,	
sugira que os alunos marquem as frases que os incentivam. Para ajudar os alunos a ver 
outra	aplicação	prática	desses	versículos,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Dieter F.	
Uchtdorf,	da	Primeira	Presidência:

“Espero	que	tratemos	bem	e	amemos	todos	os	filhos	de	Deus,	inclusive	aqueles	
que	talvez	se	vistam,	pareçam,	falem	ou	apenas	ajam	diferentemente.	Não	é	
bom	fazer	com	que	outros	se	sintam	como	se	fossem	deficientes.	Que	erga-
mos os que estiverem ao nosso redor. Vamos recebê-los bem. Tratemos nossos 
irmãos	e	nossas	irmãs	da	Igreja	com	uma	medida	especial	de	humanidade,	
compaixão	e	caridade	para	que	sintam,	finalmente,	que	chegaram	em	casa. (…)

Convidar os 
alunos a agir
O ensino eficaz geral-
mente inclui um convite 
à ação referente aos 
princípios ensinados. Se 
o conhecimento de um 
princípio do evangelho 
for aprendido, mas não 
colocado em prática, o 
aprendizado foi incom-
pleto. O convite à ação 
pode vir do professor 
e, ainda mais vigorosa-
mente, do Espírito Santo.
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Parece	correto	e	adequado	que	façamos	aos	outros	aquilo	que	tão	sinceramente	desejamos	
para	nós	mesmos.
Não	estou	sugerindo	que	aceitemos	o	pecado	e	ignoremos	o	mal,	seja	em	nossa	própria	
vida	ou	no	mundo.	Contudo,	em	nosso	zelo,	algumas	vezes	confundimos	o	pecado	com	o	
pecador	e	condenamos	rápido	demais	e	com	pouquíssima	compaixão. (…)
Estendamos	nosso	coração	e	nossas	mãos	com	compaixão	para	as	outras	pessoas,	pois	
todos	trilham	seu	próprio	e	penoso	caminho”	(“Vós	Sois	Minhas	Mãos”,	A Liahona, maio 
de	2010,	p.	68).
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	colocar	em	prática	2 Néfi	26:33	e	os	

ensinamentos	do	Presidente	Uchtdorf?
Peça	aos	alunos	que	pensem	no	que	podem	fazer	para	estender	a	mão	para	pessoas	neces-
sitadas	e	ajudá-las	a	sentir	o	amor	do	Senhor.	

Sugestão Didática Complementar
2 Néfi 26:29–31. Néfi alerta sobre o perigo das 
artimanhas sacerdotais.
Escreva os seguintes nomes no quadro: Serém, Neor, 
Corior. Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre 
esses homens. Se os alunos tiverem dificuldade para 
responder, explique brevemente que esses homens 
tentaram desviar as pessoas da fé em Jesus Cristo. Eles 
eram culpados do pecado das artimanhas sacerdotais.

Néfi alertou seu povo — e nós que vivemos nos últimos 
dias — do perigo das artimanhas sacerdotais. Peça a 
um aluno que leia 2 Néfi 26:29–31 em voz alta. Peça 
à classe que ouça à definição de artimanhas sacerdotais.
•	 Qual	é	o	objetivo	das	pessoas	que	se	envolvem	em	

artimanhas sacerdotais?

O Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Após-
tolos, advertiu que as artimanhas sacerdotais podem 
ocorrer dentro da Igreja. Peça a um aluno que leia seu 
conselho:

“Sejamos cautelosos em relação aos falsos profetas 
e falsos mestres, tanto homens como mulheres, que 

se autointitulam mensageiros das doutrinas da Igreja 
e procuram espalhar seu falso evangelho e atrair 
seguidores, patrocinando simpósios, livros e jornais que 
contestam as doutrinas fundamentais da Igreja. Tomem 
cuidado com aqueles que falam e publicam coisas con-
tra os verdadeiros profetas de Deus e que pregam suas 
próprias ideias com entusiasmo, não tendo a menor 
consideração pelo bem-estar daqueles que desencami-
nham. Como Neor e Corior no Livro de Mórmon, eles 
usam de sofismas para enganar e atrair pessoas para 
suas crenças. São homens que ‘[se estabelecem] como 
uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor 
do mundo; não [procuram], porém, o bem-estar de 
Sião’ (2 Néfi 26:29)” (“Acautelai-vos dos Falsos Profetas 
e Falsos Mestres”, A Liahona, janeiro de 2000, p. 73).

•	 Como	os	membros	da	Igreja	caem	na	armadilha	das	
artimanhas sacerdotais?

•	 De	acordo	com	2 Néfi	26:30,	o	que	pode	impedir	as	
artimanhas sacerdotais? (Ajude os alunos a com-
preender que podemos evitar o pecado das artima-
nhas sacerdotais tendo caridade para com todas as 
pessoas.)
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Introdução
Referindo-se com frequência às palavras de Isaías, Néfi 
profetizou que o Senhor faria “uma obra maravilhosa 
e um assombro” nos últimos dias. Essa grande obra 
seria a Restauração do evangelho de Jesus Cristo. Um 
ponto de enfoque da profecia de Néfi era o surgimento 
do Livro de Mórmon. Néfi predisse que testemunhas 
veriam o Livro de Mórmon e prestariam testemunho 

de sua veracidade. Ele também testificou a respeito do 
papel fundamental que o Livro de Mórmon teria na 
obra dos últimos dias — que ele seria uma dádiva mila-
grosa ao mundo. (Observação: 2 Néfi 27 é comparável 
a Isaías 29. Na edição SUD da Bíblia, as notas de rodapé 
de Isaías 29 apresentam explicações úteis para o estudo 
de ambos os capítulos.)

Sugestões Didáticas

2 Néfi 27:1–5
Néfi profetiza que nos últimos dias a Terra se encheria de iniquidade
Mostre	os	seguintes	objetos:	um	desodorante,	um	tubo	de	pasta	de	dente	e	uma	sabone-
teira	ou	sabonete.	Explique	que	cada	uma	daquelas	coisas	existe	para	solucionar	um	pro-
blema.	Peça	aos	alunos	que	identifiquem	o	problema	que	cada	coisa	soluciona.	(Você	pode	
escolher	outros	objetos	que	são	considerados	soluções	de	problemas	específicos.)
Explique	que	a	profecia	de	Néfi	em	2 Néfi	27	fala	de	problemas	que	existiriam	em	nossos	
dias.	Ele	ensinou	que	as	pessoas	tropeçariam	espiritualmente	por	causa	de	sua	iniquidade	e	
que	sofreriam	de	cegueira	espiritual	e	que	rejeitariam	os	profetas.	Néfi	também	profetizou	
o que Deus faria para solucionar esses problemas.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	lendo	2 Néfi	27:1–5	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	
procure	palavras	e	frases	que	descrevam	alguns	problemas	dos	últimos	dias.	Peça	a	alguns	
alunos	que	compartilhem	as	frases	que	identificaram.	Para	ajudar	os	alunos	a	analisar	essas	
frases,	você	pode	fazer	as	seguintes	perguntas:
•	 O	que	você	acha	que	significa	estar	“embriagados	de	iniquidade”?
•	 Em	2 Néfi	27:3,	algumas	pessoas	dos	últimos	dias	são	comparadas	a	um	homem	faminto	

que	sonha	que	come	e	a	um	homem	sedento	que	sonha	que	bebe,	mas	quando	ele	
acorda,	sente	a	alma	vazia.	O	que	podemos	aprender	com	isso?	(Comer	ou	beber	em	
um	sonho	não	proporciona	satisfação	duradoura	e	de	nada	serve,	porque	a	fome	ou	a	
sede	permanece	depois	do	sonho.	Da	mesma	forma,	aqueles	que	“lutam	contra	o	Monte	
Sião”	não	têm	satisfação	duradoura	nem	realizam	nada	que	seja	significativo.)

•	 O	que	você	acha	que	significa	a	frase	“haveis	fechado	os	olhos”?
Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	verdades	do	evangelho	em	2 Néfi	27:1–5,	peça	que	
resumam	o	que	aprenderam	com	esses	versículos.	Escreva	as	respostas	no	quadro.	Certi-
fique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	nos últimos dias, muitas pessoas estarão 
cheias de iniquidade e rejeitarão os profetas.
•	 Por	que	você	acha	que	é	importante	conhecer	essa	profecia	e	o	cumprimento	dela?

2 Néfi 27:6–23
Isaías profetizou o surgimento do Livro de Mórmon
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	27:6–7	em	silêncio.	Peça	que	procurem	algo	que	o	Senhor	
faria	para	ajudar	a	solucionar	os	problemas	espirituais	das	pessoas	que	viveriam	nos	últi-
mos dias.
•	 O	que	o	Senhor	disse	que	faria?
•	 O	que	conteria	o	livro?

Perguntas que 
conduzem a 
uma análise
Usando perguntas que 
motivam uma análise, 
você pode ajudar os 
alunos a pensar no 
significado do versículo 
que estão estudando. 
Geralmente você deve 
fazer essas perguntas 
depois que os alunos 
se familiarizarem com 
esses versículos. Essas 
perguntas geralmente 
começam com “por que 
você acha” ou “o que 
você pensa”. Você pode 
perguntar, por exemplo: 
“O que você acha que 
esta (frase ou palavra) 
significa?”

LIÇÃO 37
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•	 Que	livro	vocês	acham	que	esses	versículos	estão	descrevendo?	(Para	ajudar	os	alunos	a	
responder a essa pergunta, você pode sugerir que consultem as referências das escrituras 
relacionadas	em	2 Néfi	27:6,	nota	de	rodapé	b.	Você	pode	também	explicar	que	a	frase	
“dos	que	adormeceram”	referem-se	aos	profetas	mortos	que	preservaram	os	registros	
que	deram	origem	ao	Livro	de	Mórmon.)

Mostre	um	exemplar	do	Livro	de	Mórmon.	Explique	que	o	Senhor	fez	surgir	esse	livro	para	
ajudar	a	corrigir	os	problemas	existentes	nos	últimos	dias	e	trazer	luz	para	um	mundo	envolto	
em	trevas.	O	Senhor	revelou	aos	antigos	profetas	alguns	detalhes	referentes	ao	surgimento	
do	Livro	de	Mórmon.	Néfi	registrou	esses	detalhes	em	2 Néfi	27.	Explique	que	uma	profecia	
semelhante	se	encontra	em	Isaías	29.	(Você	pode	explicar	que	algumas	pessoas	questionam	o	
Livro	de	Mórmon	perguntando	por	que	a	Bíblia	não	faz	menção	dele.	Mostre	que	a	profecia	
de	Isaías	29	comprova	que	a	Bíblia	realmente	testifica	a	respeito	do	Livro	de	Mórmon.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	27:12–14	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	saber	a	
quem	Néfi	disse	que	seria	permitido	ver	o	livro.
•	 Quem	foram	as	três	testemunhas	que	tiveram	a	permissão	de	ver	o	Livro	de	Mórmon	

“pelo	poder	de	Deus”?	(Oliver	Cowdery,	David	Whitmer	e	Martin	Harris.	Ver	“Depoi-
mento	de	Três	Testemunhas”,	Livro	de	Mórmon.)

Saliente	que	Néfi	mencionou	“uns	poucos”	outros	que	também	teriam	permissão	de	ver	
o livro.
•	 Quem	você	acha	que	foram	essas	outras	testemunhas?	(Você	pode	ter	que	lembrar	aos	

alunos	das	oito	testemunhas	adicionais	do	Livro	de	Mórmon.	Ver	“Depoimento	de	Oito	
Testemunhas”,	Livro	de	Mórmon.)

Saliente	que	2 Néfi	27:14	menciona	que	o	Senhor	“estabelecerá	sua	palavra”	pela	“boca	de	
tantas	testemunhas	quantas	achar	necessário”.
•	 O	que	você	acha	que	Néfi	quis	dizer	quando	disse	que	as	testemunhas	estabeleceriam	

a	palavra	de	Deus?	(Aqueles	que	recebem	e	aceitam	a	palavra	de	Deus	por	intermé-
dio	do	Livro	de	Mórmon	vão	compartilhá-lo	com	outros	e	testificar	a	respeito	de	sua	
veracidade.)

•	 Quem	podem	ser	essas	testemunhas?
•	 Para	ajudar	os	alunos	a	considerar	que	eles	também	podem	ser	testemunhas	da	veraci-

dade	do	Livro	de	Mórmon,	você	pode	convidá-los	a	escrever	o	nome	deles	na	margem	
ao	lado	de	2 Néfi	27:14.	Como	cada	membro	da	Igreja,	inclusive	você,	pode	ajudar	a	
estabelecer	a	veracidade	do	Livro	de	Mórmon?

•	 Quando	você	prestou	seu	testemunho	do	Livro	de	Mórmon	para	outras	pessoas?
Em	uma	lição	anterior,	você	pode	ter	incentivado	os	alunos	a	prestar	seu	testemunho	do	
Livro	de	Mórmon	para	outra	pessoa.	Se	fez	isso,	faça	o	acompanhamento	dessa	desig-
nação	convidando	vários	alunos	a	contar	o	que	fizeram.	Incentive	os	alunos	a	continuar	
procurando	oportunidades	de	prestar	o	testemunho	deles	do	Livro	de	Mórmon	para	outras	
pessoas,	inclusive	de	outra	religião.	
Copie	a	seguinte	tabela	no	quadro.	(Para	economizar	tempo,	você	pode	fazer	isso	antes	do	
início	da	aula.)

Profecia de Néfi 
sobre o que o 
homem faria

Nome do homem Cumprimento 
da profecia
Joseph Smith— 
História 1:63–65

Primeiro Homem  
(“não instruído”)
2 Néfi 27:9, 15, 19

Segundo Homem (“outro”)
2 Néfi 27:15, 17

Terceiro Homem (“instruído”)
2 Néfi 27:15–18

Acompanhamento
Periodicamente peça aos 
alunos que relatem o 
que fizeram em relação 
a convites e designações 
anteriores. Isso permite 
que os alunos contem 
experiências pessoais 
positivas, e isso pode 
dar motivação a alguns 
alunos de colocar em 
prática os convites que 
você lhes fez. Também 
permite que você dê 
atenção especial às 
coisas boas que acon-
teceram quando os 
alunos colocaram em 
prática os convites e as 
designações.
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Divida	os	alunos	em	duplas.	Explique	que	cada	dupla	vai	estudar	uma	profecia	referente	
ao	surgimento	do	Livro	de	Mórmon	e	também	ao	cumprimento	dessa	profecia.	Peça	aos	
alunos	que	copiem	a	tabela	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	de	classe	
e escrevam as respostas usando as referências das escrituras fornecidas. (Você pode explicar 
que a palavra caracteres,	encontrada	em	Joseph	Smith—História	1:63–65,	refere-se	à	escrita	
gravada	nas	placas	de	ouro	das	quais	o	Livro	de	Mórmon	foi	traduzido.)	Quando	os	alunos	
tiverem	terminado,	convide-os	a	compartilhar	suas	respostas	com	a	classe.
•	 De	acordo	com	2 Néfi	27:15	e	Joseph	Smith—História	1:64,	quem	foi	o	homem	instruído	

a	quem	Martin	Harris	levou	as	palavras	do	livro?	(Charles	Anthon.)
•	 De	que	maneiras	poderia	alguém	sem	instrução	formal,	como	Joseph	Smith,	estar	mais	

bem	qualificado	para	traduzir	o	Livro	de	Mormon	do	que	um	estudioso	como	Charles	
Anthon?

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	27:20–21	em	silêncio,	procurando	uma	frase	que	é	repe-
tida	de	modo	quase	idêntico	em	cada	versículo.	(“Eu	posso	fazer	minha	própria	obra.”)
•	 O	que	a	frase	“Eu	posso	fazer	minha	própria	obra”	significa	para	você?
•	 Como	a	Restauração	do	evangelho	e	o	surgimento	do	Livro	de	Mórmon	são	uma	confir-

mação	de	que	Deus	é	capaz	de	fazer	Sua	própria	obra?
•	 Quais	são	alguns	princípios	ensinados	nesses	versículos?	(À	medida	que	os	alunos	com-

partilharem	suas	ideias,	saliente	que	o surgimento do Livro de Mórmon é uma das 
maneiras pelas quais Deus realizará Sua obra nos últimos dias.)

•	 Como	o	cumprimento	dessa	profecia	fortalece	seu	testemunho	do	Livro	de	Mórmon	e	o	
papel	dele	na	Restauração	da	Igreja	do	Senhor?

2 Néfi 27:24–35
Néfi profetiza a respeito da repercussão positiva do evangelho de Jesus Cristo e 
do Livro de Mórmon
Leia	2 Néfi	27:24–26	em	voz	alta	enquanto	os	alunos	acompanham	em	suas	escrituras.	
•	 Você	se	lembra	de	ter	ouvido	essas	palavras	antes?	Caso	se	lembre,	onde	foi?	(Se	os	alu-

nos	tiverem	dificuldade	em	responder,	explique	que	o	Senhor	usou	palavras	semelhantes	
quando	falou	a	Joseph	Smith	no	Bosque	Sagrado;	ver	Joseph	Smith—História	1:19.)

Pegue	um	dos	objetos	que	você	mostrou	no	início	desta	lição	e	lembre	aos	alunos	que	ele	
foi	criado	para	solucionar	um	problema	específico.	
•	 Em	2 Néfi	27:25,	que	problemas	o	Senhor	disse	que	existiriam	entre	as	pessoas,	nos	

últimos	dias?	(Você	pode	escrever	as	respostas	dos	alunos	no	quadro.)
Lembre	aos	alunos	os	outros	problemas	dos	últimos	dias	mencionados	em	2 Néfi	27:5.	
(Você pode acrescentar iniquidade, cegueira espiritual e rejeição aos profetas	à	lista	do	
quadro.)
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	e	a	Restauração	do	evangelho	de	Jesus	Cristo	ajudam	a	solu-

cionar esses problemas?
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	27:29–30,	34–35	em	silêncio,	procurando	maneiras	pelas	
quais	o	Senhor	disse	que	o	evangelho	restaurado	e	o	Livro	de	Mórmon	seriam	uma	bênção	
para	as	pessoas	dos	últimos	dias.	Peça	a	um	aluno	que	relacione	as	bênçãos	no	quadro.
•	 De	acordo	com	2 Néfi	27:29,	o	Livro	de	Mórmon	vai	ajudar	a	fazer	com	que	“de	dentro	

da	escuridão	e	das	trevas	verão	os	olhos	dos	cegos”.	Em	sua	opinião,	o	que	isso	significa?
Ajude	os	alunos	a	compreender	que	o Livro de Mórmon e o evangelho restaurado de 
Jesus Cristo trarão alegria e compreensão àqueles que os estudarem e os aceitarem. 
Incentive	os	alunos	a	procurar	soluções	para	seus	desafios	no	Livro	de	Mórmon	e	a	prestar	
seu	testemunho	do	Livro	de	Mórmon	a	outras	pessoas.	
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Introdução
Néfi profetizou algumas condições desafiadoras dos 
últimos dias, inclusive os ensinamentos falsos e o orgu-
lho de muitas igrejas que seriam edificadas. Ele ensinou 

como reconhecer doutrinas falsas e atitudes mundanas 
e alertou a respeito das maneiras pelas quais Satanás 
tentaria desviar-nos da retidão.

LIÇÃO 38

2 Néfi 28

Sugestões Didáticas

2 Néfi 28:1–19
Néfi descreve as igrejas e os ensinamentos falsos de nossos dias
No	quadro,	desenhe	sinais	de	perigo	que	sejam	conhecidos	em	sua	cultura.	Você	pode,	por	
exemplo,	desenhar	um	sinal	de	trânsito	ou	um	símbolo	que	informe	que	certa	substância	é	
perigosa ou venenosa.
•	 Qual	é	o	propósito	desses	sinais?

Explique	que	o	Livro	de	Mórmon	pode	ajudar-nos	a	ver	os	sinais	de	alerta	
contra	influências	espiritualmente	prejudiciais.	O	Presidente	Ezra	Taft		Benson	
explicou	que	um	dos	propósitos	do	Livro	de	Mórmon	é	expor	como	o	adver-
sário	e	outros	inimigos	de	Cristo	vão	agir	nos	últimos	dias.	Peça	a	um aluno	
que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Benson:
“O	Livro	de	Mórmon	expõe	os	inimigos	de	Cristo.	Desmascara	as	doutri-

nas	falsas.	(…)	Fortalece	os	humildes	seguidores	de	Cristo	contra	as	malignas	armadilhas,	
estratégias	e	doutrinas	do	diabo	em	nossos	dias.	O	tipo	de	apóstatas	que	há	no	Livro	de	
Mórmon	se	assemelham	aos	que	temos	hoje”	(“O	Livro	de	Mórmon	É	a	Palavra	de	Deus”,	
A Liahona,	agosto	de	1975,	p.	31).
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	expõe	os	inimigos	de	Cristo?	(Ele	contém	a	história	de	

pessoas	que	tentaram	desviar	outros	da	fé	em	Cristo.	Isso	nos	permite	ver	seus	erros	e	
conceitos	falsos.)

•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	nos	fortalece	contra	o	adversário?
Testifique	que	o Livro de Mórmon expõe as ideias falsas do diabo e nos fortalece con-
tra os desígnios do adversário.	Explique	que	os	alunos	verão	um	exemplo	disso	em	2 Néfi	
28.	Esse	capítulo	contém	uma	das	profecias	de	Néfi	sobre	os	últimos	dias.	Nessa	profecia,	
Néfi	nos	alerta	a	respeito	dos	falsos	ensinamentos	que	seriam	prevalentes	em	nossos	dias.	
Peça	aos	alunos	que	estudem	2 Néfi	28:3–9	em	silêncio,	procurando	as	advertências	de	Néfi	
contra	os	ensinamentos	falsos.	Saliente	que	2 Néfi	28:7–9	é	uma	passagem	de	conhecimento	
de escritura. Você pode incentivar os alunos a marcar essa passagem de modo distinto para 
que	consigam	localizá-la	facilmente.	Depois	que	os	alunos	tiverem	tido	tempo	suficiente	
para	estudar	a	passagem,	convide	vários	alunos	ao	quadro.	Peça	a	cada	um	deles	que	escreva	
um	ensinamento	ou	conceito	falso	dessa	passagem,	incluindo	o	versículo	onde	o	encontrou.	
Depois, pergunte aos outros alunos se eles perceberam outros ensinamentos ou conceitos 
falsos	na	passagem.	Se	tiverem	encontrado,	convide-os	a	acrescentá-los	à	lista	do	quadro.
Para ajudar os alunos a debater algumas das falsas doutrinas e ideias, faça as seguintes 
perguntas:
•	 Qual	seria	um	exemplo	moderno	de	um	desses	conceitos	falsos?	(Certifique-se	de	que	a	

classe	não	mencione	nomes	de	igrejas	específicas	ao	responderem	a	essa	pergunta.)
•	 Como	esse	conceito	falso	impede	que	as	pessoas	sigam	o	plano	de	nosso	Pai	Celestial?
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	28:12–14	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	a	advertên-
cia	de	Néfi	em	relação	ao	que	aconteceria	a	muitas	igrejas	e	pessoas	nos	últimos	dias	por	
causa	do	orgulho	e	das	doutrinas	falsas.
•	 De	que	maneiras	o	orgulho	e	os	ensinamentos	falsos	influenciam	as	pessoas?

2 Néfi 28:7–9  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.
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•	 Por	que	os	“humildes	seguidores	de	Cristo”	não	são	desviados	pelo	orgulho	e	pela	ini-
quidade?	Como	podemos	evitar	que	sejamos	enganados	pelos	“preceitos	dos	homens”?	
(Você	pode	ter	de	explicar	que	a	expressão	“preceitos	dos	homens”	se	refere	aos	ensina-
mentos	das	pessoas	—	em	oposição	aos	ensinamentos	do	Senhor.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	28:15–16,	19	em	silêncio,	procurando	as	consequências	
dos ensinamentos falsos.
•	 Que	palavras	ou	frases	você	vê	nesses	versículos	que	descrevem	os	resultados	do	orgulho	

e dos ensinamentos falsos?

2 Néfi 28:20–32
Néfi adverte-nos sobre como Satanás procurar nos enganar
Conte	a	seguinte	história	para	os	alunos:
Quando	estava	em	uma	designação	na	África,	o	Presidente	Boyd K.	Packer	foi	ver	animais	
em	uma	reserva	de	caça.	Ele	percebeu	que	os	animais	próximos	de	uma	poça	rasa	de	água	
estavam	muito	nervosos.	Quando	ele	perguntou	ao	guia	o	motivo	pelo	qual	os	animais	não	
bebiam,	o	guia	disse	que	era	por	causa	dos	crocodilos.	O	Presidente	Packer	relembra:
“Sabia	que	ele	devia	estar	brincando	e	perguntei-lhe	seriamente:	‘Qual	é	o	problema?’	
Repetiu	a	resposta:	‘Crocodilos’. (…)
Ele	percebeu	que	eu	não	acreditara	nele	e	acho	que	decidiu	ensinar-me	uma	lição.	Dirigi-
mos	até	outro	local	e	parou	o	carro	em	um	aterro	acima	do	buraco	de	lama	e	onde	podería-
mos	olhar	para	baixo.	‘Aí	está’,	disse.	‘Veja	por	si	mesmo’.
Eu	não	conseguia	ver	nada	além	da	lama,	de	um	pouco	de	água	e	dos	animais	nervosos	ao	
longe.	Então	repentinamente	eu	o	vi!	—	um	grande	crocodilo,	acomodado	na	lama,	espe-
rando algum animal insuspeito com sede bastante para ir beber.

Subitamente	tornei-me	alguém	que	acreditava!	Quando	ele	percebeu	que	eu	
estava	disposto	a	ouvir,	prosseguiu	com	a	lição.	‘Existem	crocodilos	por	todo	
o	parque’,	disse,	‘não	apenas	nos	rios.	Não	temos	água	em	nenhum	lugar	
sem	um	crocodilo	próximo	e	pode	acreditar	nisso’. (…)
Em	outra	viagem	à	África,	comentei	essa	experiência	com	um	guarda	em	
outro	parque. (…)

Ele	então	mostrou-me	um	lugar	onde	ocorreu	uma	tragédia.	Um	jovem	da	Inglaterra	
trabalhava	em	um	hotel	durante	a	alta	temporada.	Apesar	de	advertências	constantes	e	
repetidas,	ele	atravessou	a	cerca	do	alojamento	para	verificar	algo	do	outro	lado	de	uma	
poça	de	água	que	nem	sequer	cobria	seu	tênis.
‘Ele	não	tinha	dado	dois	passos	dentro	da	poça’,	contou	o	guarda,	‘quando	um	crocodilo	
o	pegou	e	não	houve	nada	que	pudéssemos	fazer	para	salvá-lo’”	(ver	“Crocodilos	Espiri-
tuais”,	A Liahona,	agosto	de	1976,	p.	24).
•	 O	que	fez	com	que	o	jovem	se	tornasse	uma	vítima	do	crocodilo?	Como	ele	poderia	ter	

evitado	essa	tragédia?	(Sendo	obediente	aos	avisos	que	foram	dados.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	o	seguinte	conselho	do	Presidente	Packer:
“As	pessoas	mais	velhas	que	vocês	já	investigaram	alguns	açudes	e	advertem-nos	a	res-
peito	dos	crocodilos.	Não	são	apenas	os	grandes	lagartos	cinzentos	que	podem	despedaçá-
los,	mas	também	os	crocodilos espirituais,	infinitamente	mais	perigosos,	mais	enganosos	e	
menos	visíveis	até	do	que	aqueles	répteis	camuflados	da	África.
Esses	crocodilos	espirituais	podem	matar	ou	mutilar	sua	alma.	Eles	podem	destruir	sua	paz	
de	espírito	e	a	paz	de	espírito	daqueles	que	os	amam.	Devem-se	fazer	advertências	contra	
eles	e	quase	não	existem	fontes	de	água	em	toda	a	mortalidade	que	não	estejam	infestadas	
deles”	(“Crocodilos	Espirituais”,	p.	24).
•	 De	que	maneiras	os	crocodilos	da	história	do	Presidente	Packer	se	assemelham	às	táticas	e	

tentações	de	Satanás?	Que	avisos	recebemos	para	ajudar-nos	a	evitar	os	perigos	espirituais?
Leia	2 Néfi	28:19	em	voz	alta	enquanto	os	alunos	acompanham.	Depois,	escreva	no	quadro	
Satanás tenta dominar-nos com seu poder fazendo o seguinte …
Explique	que	ao	continuar	sua	profecia,	Néfi	falou	a	respeito	das	táticas	que	Satanás	usaria	
contra	nós	nos	últimos	dias.	Divida	os	alunos	em	duplas.	Peça	a	cada	dupla	que	leia	2 Néfi	
28:20–29,	procurando	maneiras	de	completar	a	sentença	do	quadro.

Usar histórias
Uma história pode aju-
dar a envolver os alunos, 
criando interesse e 
ajudando-os a participar 
no processo de aprendi-
zado, ouvindo experiên-
cias pessoais de outros. 
As histórias também 
podem ajudar os alunos 
a ver como aplicar os 
princípios do evangelho 
na vida das pessoas.
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Após	alguns	minutos,	convide	as	duplas	a	relatar	como	completaram	a	declaração	do	
quadro.	Como	parte	do	debate,	certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	Satanás 
usa muitas táticas para tentar dominar-nos, como ao incitar-nos à ira, ao pacificar-nos 
fazendo com que nos acomodemos e ao lisonjear-nos.
•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	como	Satanás	procura	“[incitar	as	pessoas]	a	irarem-se	

contra	o	que	é	bom”?	Como	a	ira	confunde	as	pessoas	sobre	o	que	é	bom	e	o	que	é	mal?
•	 Por	que	você	acha	que	é	perigoso	que	as	pessoas	“[repousem]	em	Sião”,	achando	que	

nada	precisa	melhorar?	Por	que	você	acha	que	Satanás	é	capaz	de	conduzir	as	pessoas	
“cuidadosamente	ao	inferno”?

•	 O	que	significa	lisonjear	alguém?	(Fazer	cumprimentos	ou	elogios	insinceros.)	Por	que	
você	acha	que	as	lisonjas	podem	afastar	algumas	pessoas	do	Senhor?

•	 Por	que	Satanás	tenta	convencer	as	pessoas	de	que	ele	não	existe?
•	 Quais	são	algumas	coisas	que	podemos	fazer	para	resguardar-nos	da	ira?	Como	pode-

mos	resguardar-nos	do	sentimento	de	que	tudo	vai	bem?	Como	podemos	resguardar-
nos das lisonjas?

Para	encerrar	a	lição,	informe	aos	alunos	que	o	final	de	2 Néfi	28	contém	uma	última	
advertência	e	uma	promessa	de	misericórdia	do	Senhor.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	
28:30–32	em	silêncio.
•	 O	Senhor	honra	nosso	arbítrio	e	nosso	empenho	de	aprender	a	respeito	Dele.	De	acordo	

com	2 Néfi	28:30,	Ele	nos	ensina	“linha	sobre	linha,	preceito	sobre	preceito”.	O	que	
isso	significa	para	você?	De	acordo	com	esse	versículo,	o	que	acontece	com	aqueles	que	
dizem:	“Temos	o	suficiente”?

•	 Em	2 Néfi	28:32,	o	Senhor	fala	das	pessoas	que	O	negaram.	Nesse	versículo,	o	que	você	
acha	que	Ele	quis	dizer	ao	declarar:	“O	meu	braço	está	estendido	o	dia	todo”?	(Nesse	
versículo,	o	Senhor	fala	de	Sua	misericórdia	e	de	Sua	disposição	de	ajudar-nos	a	cada	
dia,	se	procurarmos	seguir	Sua	vontade,	mesmo	que	o	tenhamos	rejeitado	no	passado.	
Ajude	os	alunos	a	compreender	que	o Senhor será misericordioso com todas as pes-
soas que se arrependem e se achegam a Ele.)

Escreva	o	seguinte	no	quadro:	Por causa do que aprendi hoje, eu vou … Peça aos alunos que 
completem	essa	sentença	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	caderno	de	classe,	
descrevendo	o	que	farão	por	terem	estudado	a	profecia	de	Néfi	que	se	encontra	em	2 Néfi	
28.	Você	pode	pedir	a	alguns	alunos	que	compartilhem	com	a	classe	o	que	escreveram.	Con-
tudo,	certifique-se	de	que	eles	compreendam	que	não	devem	sentir-se	obrigados	a	compar-
tilhar	pensamentos	ou	experiências	pessoais	que	sejam	muito	íntimas	ou	particulares.
Testifique	que	com	a	orientação	e	a	força	recebidas	do	Senhor,	podemos	vencer	as	tenta-
ções.	E	mesmo	quando	pecamos,	o	Senhor	será	misericordioso	conosco,	se	nos	arrepen-
dermos sinceramente.

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 28:7–9
Explique	que	as	pessoas	às	vezes	justificam	o	pecado	dizendo	a	si	mesmas	que	todos	estão	
fazendo aquilo ou que podem se arrepender mais tarde. Divida os alunos em pequenos gru-
pos.	Peça	aos	grupos	que	leiam	2 Néfi	28:7–9	em	conjunto,	procurando	palavras	e	frases	que	
se relacionem a conceitos falsos. Peça aos alunos que discutam as seguintes perguntas em 
seus	respectivos	grupos	(você	pode	escrever	as	perguntas	no	quadro	antes	do	início	da	aula):
•	 Qual	é	o	perigo	de	cometer	um	“pequeno	pecado”?
•	 Deus	vai	justificar	nossos	pecados	insignificantes	ou	cometidos	com	pouca	frequência?	

(Peça	aos	alunos	que	leiam	Doutrina	e	Convênios	1:31	para	maior	esclarecimento.)
•	 Como	uma	pessoa	pode	“[aproveitar-se]	de	alguém	por	causa	de	suas	palavras”?	Como	

podemos	“[abrir]	uma	cova	para	o	[nosso]	vizinho”?
Peça	a	cada	grupo	que	reescreva	os	versículos	numa	linguagem	que	as	pessoas	poderiam	
usar	hoje	para	persuadir	os	jovens	a	seguir	essas	doutrinas	insensatas.	
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	ocasiões	em	que	mantiveram	sua	força	espiritual,	a	despeito	
de	conceitos	falsos	que	tenham	escutado	na	escola,	nos	meios	de	comunicação	ou	dos	ami-
gos.	Peça	a	eles	que	escrevam	essas	experiências	pessoais	em	seu	diário	de	estudo	das	escri-
turas	ou	no	caderno.	Você	pode	pedir	a	alguns	alunos	que	compartilhem	o	que	escreveram.
Observação:	Você	pode	usar	essa	ideia	durante	a	lição	ao	apresentar	a	passagem	de	domínio	
das	escrituras,	ou	pode	usá-la	no	fim	da	aula.
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Introdução
Néfi profetizou a respeito da Restauração do evange-
lho nos últimos dias, que o Senhor chamou de “uma 
obra maravilhosa” (2 Néfi 29:1). Néfi testificou que nos 
últimos dias todas as escrituras agiriam em conjunto 
para mostrar que Deus Se lembra de Seus filhos. Ele 

profetizou que muitos rejeitariam o Livro de Mórmon, 
mas que aqueles que acreditassem seriam reunidos na 
Igreja. Além disso, ele ensinou que o povo do convênio 
de Deus são aqueles que se arrependem e que acredi-
tam no Filho de Deus.

LIÇÃO 39

2 Néfi 29–30

Sugestões Didáticas

2 Néfi 29
Néfi profetiza que nos últimos dias muitos rejeitarão o Livro de Mórmon
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	um	amigo	da	escola	pergunte	com	sinceridade:	“Por	
que	os	mórmons	têm	outra	Bíblia?”		Você	pode	pedir	aos	alunos	que	levantem	a	mão	se	
já	lhes	fizeram	uma	pergunta	como	essa.	Depois,	convide	alguns	a	compartilhar	como	
responderam a essa pergunta.
Explique	que	Néfi	nos	deu	algumas	respostas	para	essa	pergunta	registrando	as	palavras	
do	Senhor	a	respeito	do	papel	do	Livro	de	Mórmon	na	Restauração	do	evangelho	nos	
últimos	dias,	à	qual	Ele	chamou	de	“uma	obra		maravilhosa”.	Peça	aos	alunos	que	leiam	
2 Néfi	29:1–2	em	silêncio	e	identifiquem	o	que	as	palavras	do	Senhor	fariam	nos	últimos	
dias.	(Elas	seriam	levadas	à	semente	ou	descendentes	de	Néfi	e	também	“[silvariam]	até	os	
confins	da	Terra”.)	O	Presidente	Ezra	Taft	Benson	explicou	que	“nós,	os	membros	da	Igreja,	
e	particularmente	os	missionários,	temos	que	ser	aqueles	que	‘silvarão’,	ou	seja,	aqueles	
que	vão	divulgar	ou	prestar	testemunho	do	Livro	de	Mórmon	aos	confins	da	Terra”	(“O	
Livro	de	Mórmon	É	a	Palavra	de	Deus”,	A Liahona,	agosto	de	1975,	p.	31).
Explique	que	a	palavra	estandarte	em	2 Néfi	29:2	refere-se	a	um	objeto	usado	para	reunir	
ou	unir	as	pessoas.	Muitas	vezes,	as	bandeiras	são	chamadas	de	estandartes.	(Ver	a	explica-
ção	da	palavra	estandarte	na	lição	32.)
•	 De	acordo	com	2 Néfi	29:2,	qual	é	o	“estandarte”	que	irá	“aos	confins	da	Terra”	para	reu-

nir	o	povo	do	Senhor?	(O	Livro	de	Mórmon	—	as	palavras	da	semente	ou	descendentes	
de	Néfi.)

•	 De	acordo	com	2 Néfi	29:1–2,	qual	é	o	propósito	do	Senhor	em	prover	outras	escrituras,	
como	o	Livro	de	Mórmon?	(Ajude	os	alunos	a	compreender	que	o Senhor provê as 
escrituras como uma segunda testemunha e para reunir o povo para Seu convênio.)

No	quadro,	escreva	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos,	(extraída	de	Christ and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon	[Cristo	e	o	Novo	Convênio:	A	Mensagem	Messiânica	do	Livro	de	
	Mórmon],	1997,	p.	4.):

“O Livro de Mórmon é a preeminente declaração do convênio de Deus com Seus filhos aqui na 
Terra e de Seu amor por eles.” (Élder Jeffrey R. Holland)

Explique	que	em	2 Néfi	29,	a	palavra	gentios	se	refere	às	pessoas	que	não	são	da	casa	de	
Israel.	A	palavra	judeus	refere-se	às	pessoas	que	são	da	casa	de	Israel,	incluindo	a	família	e	
os	descendentes	de	Leí.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	29:3–6	em	silêncio,	procurando	
a reação	que	alguns	gentios	teriam	ao	surgimento	de	outras	escrituras.
•	 Como	alguns	reagirão	às	escrituras	adicionais?
•	 O	que	o	Senhor	disse	a	respeito	das	pessoas	que	reagirem	dessa	forma?
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Explique	que	Néfi	foi	profético	em	sua	descrição	da	reação	das	pessoas	ao	Livro	de	Mór-
mon.	Hoje	em	dia,	as	pessoas	frequentemente	expressam	dúvidas	em	relação	ao	Livro	de	
Mórmon	porque	já	têm	a	Bíblia.
Designe	os	alunos	a	estudar	2 Néfi	29:7–11	em	duplas.	Peça	que	procurem	propósitos	pelos	
quais	o	Senhor	deu	outras	escrituras	além	da	Bíblia.	Após	alguns	minutos,	peça	que	com-
partilhem	o	que	encontraram.	As	respostas	possíveis	incluem	que	(1) o	Senhor	Se	lembra	
de	todas	as	pessoas	e	envia	Sua	palavra	a	todas	as	nações	(ver	versículo	7);	(2) o	Senhor	
declara	a	mesma	mensagem	a	todas	as	nações,	e	o	Livro	de	Mórmon	é	uma	segunda	teste-
munha	das	verdades	da	Bíblia	(ver	versículo	8);	(3) o	Senhor	é	sempre	o	mesmo,	e	Ele	fala	
de	acordo	com	Sua	vontade	(ver	versículo	9);	(4) a	obra	de	Deus	não	está	terminada,	e	Ele	
continuará	a	falar	para	realizá-la	(ver	versículo	9);	(5) as	pessoas	não	devem	presumir	que	
a	Bíblia	contenha	todas	as	palavras	do	Senhor	ou	que	o	Senhor	não	tenha	feito	com	que	
mais	palavras	fossem	escritas	(ver	versículo	10);	e	(6) o	Senhor	ordena	que	as	pessoas	de	
todas	as	nações	registrem	Suas	palavras	(ver	versículo	11).	Para	ajudar	os	alunos	a	resumir	
e	aplicar	o	que	aprenderam	nessa	parte	da	lição,	faça	algumas	ou	todas	estas	perguntas:
•	 Como	2 Néfi	29	poderia	ser	usado	para	solucionar	dúvidas	a	respeito	do	Livro	de		Mórmon	

como outro livro de escrituras?
•	 Como	esses	versículos	aumentaram	sua	gratidão	pelo	Livro	de	Mórmon?
Divida	os	alunos	novamente	em	duplas.	Peça	que	pratiquem	como	responderiam	à	per-
gunta:	“Por	que	os	mórmons	têm	outra	Bíblia?”	Peça	a	um	que	faça	a	pergunta	e	ao	outro	
que	responda	a	ela.	Depois,	peça	que	troquem	de	papel	e	repitam	a	conversa.	No	final	
dessa	atividade,	você	pode	incentivar	os	alunos	a	pensar	em	pessoas	que	eles	conhecem	
que	se	beneficiariam	com	uma	conversa	a	respeito	desses	princípios	e	a	buscar	a	orientação	
do	Santo	Espírito	sobre	como	conversar	com	essas	pessoas.
Ao	terminar	esta	parte	da	lição,	certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	o Senhor 
Se lembra de todas as pessoas e vai enviar Sua palavra a elas.

2 Néfi 30:1–8
Néfi profetiza a respeito do papel do Livro de Mórmon nos últimos dias
Explique	que	depois	de	ensinar	que	Deus	Se	lembraria	da	casa	de	Israel,	Néfi	advertiu	as	
pessoas	a	não	achar	que	somos	mais	justos	que	os	gentios.	Ele	também	lembrou	que	todas	as	
pessoas	podem	vir	a	tornar-se	o	povo	do	convênio	de	Deus.	Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	
30:2	em	voz	alta,	e	convide	a	classe	a	procurar	duas	coisas	que	precisamos	fazer	para	tornar-
nos	integrantes	do	povo	do	convênio	de	Deus.	Peça	aos	alunos	que	compartilhem	o	que	
encontraram.	Certifique-se	de	que	eles	compreendam	que	podemos tornar-nos integrantes 
do povo do convênio de Deus quando nos arrependemos e acreditamos em Cristo.
Explique	que	em	2 Néfi	30:3,	Néfi	descreve	um	modo	de	o	Senhor	reunir	Seu	povo	ao	con-
vênio,	nos	últimos	dias.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	30:3	em	silêncio	e	identifiquem	
esse	processo.	(O	Senhor	envia	o	Livro	de	Mórmon.	Muitos	acreditam	nele	e	o	comparti-
lham	com	outros.)	Você	pode	explicar	que	Néfi	mencionou	especificamente	que	as	palavras	
do	Livro	de	Mórmon	seriam	levadas	“aos	remanescentes	de	nossa	semente”,	ou	seja,	os	
descendentes	de	Leí.
Incentive	os	alunos	a	ler	2 Néfi	30:4–8	em	silêncio,	procurando	frases	que	mostrem	como	
as	pessoas	serão	abençoadas	ao	receber	o	Livro	de	Mórmon.
•	 De	que	maneiras	os	descendentes	de	Leí	serão	abençoados	quando	ficarem	sabendo	de	

seus antepassados?
•	 O	que	esses	versículos	ensinam	sobre	o	efeito	que	o	Livro	de	Mórmon	pode	ter	em	todas	

as pessoas?
Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	o Livro de Mórmon pode ajudar 
todas as pessoas a conhecer Jesus Cristo e viver Seu evangelho. Você pode escrever 
essa	declaração	no	quadro.
•	 O	que	podemos	fazer	para	ajudar	as	pessoas	a	conhecer	Jesus	Cristo	por	intermédio	do	

Livro	de	Mórmon?
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	o	ajudou	a	conhecer	o	Salvador?
Peça	aos	alunos	que	relatem	uma	ocasião	em	que	compartilharam	o	Livro	de	Mórmon	com	
alguém.	Incentive	os	alunos	a	orar	por	oportunidades	de	compartilhar	o	Livro	de	Mórmon	
com outras pessoas.

Prática dos alunos
Quando os alunos 
praticam a maneira de 
explicar verdades do 
evangelho, você lhes 
dá a oportunidade de 
adquirir uma compreen-
são mais profunda 
dessas verdades e de 
preparar-se para ensinar 
o evangelho aos outros. 
(Lembre-se de man-
ter um equilíbrio na 
utilização desse método 
didático. Os professores 
não devem abdicar de 
seu papel e deixar que 
os alunos passem a ensi-
nar a classe.)
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2 Néfi 30:9–18
Néfi profetiza a respeito das condições da Terra durante o Milênio
Explique	que	Néfi	também	profetizou	a	respeito	do	Milênio	—	os	1.000	anos	depois	da	
Segunda	Vinda	do	Salvador.
Resuma	2 Néfi	30:9–10	explicando	que	na	Segunda	Vinda	do	Senhor,	os	iníquos	serão	des-
truídos.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	30:12–18	em	silêncio,	procurando	descrições	da	
vida	no	Milênio.	Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	estão	escrevendo	um	artigo	de	jornal	
sobre	o	Milênio,	descrevendo	as	condições	que	encontraram.	Peça	que	escrevam	a	man-
chete	do	artigo	e	a	compartilhem	uns	com	os	outros.
•	 No	tocante	às	condições	do	Milênio	que	você	estudou	em	2 Néfi,	por	qual	delas	você	

anseia mais? Por quê?
Dirija	a	atenção	dos	alunos	à	seguinte	declaração	de	2 Néfi	30:18:	“Satanás	já	não	terá	
poder	sobre	o	coração	dos	filhos	dos	homens,	por	um	longo	tempo”.	Você	pode	sugerir	que	
os	alunos	marquem	essa	declaração	em	suas	escrituras.
•	 Por	que	é	útil	saber	que	a	retidão	acabará	triunfando	sobre	a	iniquidade?
Depois	que	os	alunos	responderem,	testifique	que	Satanás não terá poder sobre o cora-
ção das pessoas no Milênio e que os justos e a paz prevalecerão. Peça a um aluno que 
leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	George Q.	Cannon,	da	Primeira	Presidência.	Peça	
à	classe	que	procure	as	razões	pelas	quais	Satanás	não	terá	poder	durante	o	Milênio.
“Falamos	que	Satanás	será	amarrado.	Satanás	será	amarrado	pelo	poder	de	Deus;	mas	
ele	também	será	amarrado	de	acordo	com	a	determinação	do	povo	de	Deus	de	não	dar	
ouvidos	a	ele	e	de	não	se	deixar	ser	governado	por	ele.	O	Senhor	não	vai	prendê-lo	e	tomar	
seu	poder	da	Terra	enquanto	houver	homens	e	mulheres	dispostos	a	ser	governados	por	
ele.	Isso	vai	contra	o	plano	de	salvação.	É	contrário	aos	propósitos	de	nosso	Deus	privar	os	
homens	de	seu	arbítrio.	Houve	época	neste	continente,	da	qual	temos	um	relato,	em	que	
as	pessoas	eram	tão	justas	que	Satanás	não	teve	poder	entre	elas.	Quase	quatro	gerações	se	
passaram	em	retidão.	Viveram	em	pureza	e	morreram	sem	pecado.	Isso	aconteceu	graças	à	
sua	recusa	em	ceder	a	Satanás.	Não	está	registrado	que	Satanás	não	tivesse	poder	em	outras	
partes	do	mundo	durante	aquele	período.	De	acordo	com	toda	a	história	que	temos	a	nosso	
dispor,	Satanás	teve	o	mesmo	poder	sobre	os	homens	que	estavam	dispostos	a	dar-lhe	
ouvidos.	Mas	nesta	Terra	ele	não	teve	poder	e	estava	literalmente	amarrado.	Creio	que	assim	
será	no	milênio.	E	penso	nisso	da	mesma	forma	que	penso	naquela	condição	feliz	que	está	
descrita	no	registro	a	que	me	refiro.	Suponho	que	antes	que	Satanás	seja	totalmente	amar-
rado,	os	iníquos	serão	destruídos”	(Conference Report,	outubro	de	1897,	p.	65).
•	 Como	Satanás	será	amarrado	durante	o	Milênio?
Incentive	os	alunos	a	viver	de	modo	justo	para	que	o	adversário	não	tenha	poder	sobre	eles.	

Sugestão Didática Complementar
2 Néfi 29:12–14. Quais são as bênçãos de termos 
outros registros das escrituras?
Peça aos alunos que leiam 2 Néfi 29:12–14 em silêncio, 
procurando o que acontecerá nos últimos dias com 
todas as palavras que Deus ordenou que fossem escritas 
em todo o mundo.

•	 Como	você	acha	que	os	diversos	povos	do	mundo	se	
beneficiarão por ter os registros uns dos outros?

O Élder Neal A. Maxwell, do Quórum dos Doze Apósto-
los, ensinou que surgirão outros registros que testificam 
a respeito de Jesus Cristo:

“Os livros perdidos estão entre os tesouros que serão 
revelados. Mais de vinte deles são mencionados nas escri-
turas existentes. Talvez os mais impressionantes e volu-
mosos serão os registros das tribos perdidas de Israel (ver 
2 Néfi 29:13). Nem sequer ficaríamos sabendo da terceira 
testemunha que há de surgir de Cristo se não fosse pelo 
precioso Livro de Mórmon, a segunda testemunha de 
Cristo! Esse terceiro conjunto de escritos sagrados com-
pletará assim a tríade da verdade. Então, tal como disse 
o Perfeito Pastor: ‘Minha palavra também será reunida 
em uma’ (versículo 14). Haverá ‘um rebanho e um pastor;’ 
(1 Néfi 22:25) numa reunião de todas as dispensações cris-
tãs da história da humanidade (ver D&C 128:18)” (“Deus 
Ainda Revelará”, A Liahona, janeiro de 1987, p. 57).



138

Introdução
Muitos anos antes de Jesus Cristo nascer, Néfi recebeu 
uma revelação sobre o batismo do Salvador. Quando 
Néfi relatou essa revelação a seu povo, ele ensinou o 
que chamou de “a doutrina de Cristo”: a doutrina de 

que para receber a vida eterna, precisamos exercer fé 
em Jesus Cristo, arrepender-nos de nossos pecados,  
ser batizados, receber o Espírito Santo e perseverar  
até o fim.

LIÇÃO 40

2 Néfi 31

Sugestões Didáticas

2 Néfi 31:1–13
Néfi ensina que quando somos batizados, seguimos o exemplo do Salvador
Para	começar,	faça	estas	perguntas	aos	alunos:
•	 O	que	você	lembra	a	respeito	de	seu	batismo?	Como	você	se	sentiu	quando	foi	batizado?
Explique	que	quando	os	alunos	foram	batizados,	eles	estavam	seguindo	um	padrão	que	
sempre	fez	parte	do	evangelho	de	Jesus	Cristo.	Néfi	usou	certa	expressão	para	referir-se	a	
esse	padrão.	Peça	aos	alunos	que	procurem	uma	frase	encontrada	em	2 Néfi	31:2	e	2 Néfi	
31:21.	Depois	que	tiverem	identificado	a	expressão	“a	doutrina	de	Cristo”,	pergunte:
•	 Que	palavras	ou	frases	em	2 Néfi	31:2,	21	sugerem	a	importância	da	“doutrina	de	Cristo”?	

(As	respostas	podem	incluir	“devo	dizer	sobre”,	“não	há	qualquer	outro	caminho”	e	“a	
única	e	verdadeira	doutrina”.)

Mostre	a	gravura	João	Batista	Batizando	Jesus	(62133	059;	Livro de Gravuras do Evangelho, 
2009,	nº	35).	Peça	aos	alunos	que	estudem	2 Néfi	31:5–9	em	silêncio,	procurando	frases	que	
identifiquem	por	que	Jesus	Cristo	foi	batizado.	(Você	pode	sugerir	que	eles	marquem	essas	
frases.)	Após	alguns	minutos,	peça	aos	alunos	que	leiam	as	frases	que	encontraram.
•	 O	que	você	acha	que	significa	“[cumprir]	toda	a	justiça”?	(Depois	que	os	alunos	res-

ponderem,	você	pode	explicar	que	significa	guardar	os	mandamentos.	O	Presidente	
Joseph F.	Smith	disse	que	“[cumprir]	toda	a	justiça”	significa	“cumprir	a	lei”	[Conference 
Report,	abril	de	1912,	p.	9].)

Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	31:10–12	em	voz	alta.
•	 Como	esses	versículos	explicam	a	importância	do	batismo?	(Néfi	ensina	que	o	batismo	

é	um	mandamento	do	Pai	Celestial,	que	ele	é	necessário	para	recebermos	o	dom	do	
Espírito	Santo	e	em	nosso	empenho	de	seguir	Jesus	Cristo.)

Peça	aos	alunos	que	resumam	as	doutrinas	e	os	princípios	que	aprenderam	em	2 Néfi	
31:5–12.	À	medida	que	eles	compartilham	suas	ideias,	certifique-se	de	que	compreendam	
os	seguintes	princípios:
Jesus Cristo deu o perfeito exemplo de obediência para seguirmos.
Precisamos seguir Jesus Cristo, ser batizados e receber o Espírito Santo.
Jesus Cristo, embora não tenha cometido pecado, foi batizado para cumprir toda a 
justiça.
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	31:13	em	voz	alta.	Dirija	a	atenção	dos	alunos	para	as	
frases	“com	todo	o	coração”,	“agindo	sem	hipocrisia	e	sem	dolo	diante	de	Deus”	e	“com	
verdadeira	intenção”.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essas	frases.
•	 O	que	essas	frases	significam	para	você?	(Você	pode	salientar	que	todas	as	três	frases	se	

referem	à	necessidade	de	sermos	sinceros	em	nosso	empenho	de	exercer	fé	no	Salvador,	
arrepender-nos	de	nossos	pecados	e	seguir	o	exemplo	do	Salvador.)

Para	ajudar	os	alunos	a	aprofundarem	sua	compreensão	de	como	seguir	o	exemplo	do	
Salvador	em	diversas	situações,	faça	perguntas	como	estas:
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Ilustrações
Ilustrações desenhadas 
no quadro podem ajudar 
os alunos a compreender 
conceitos abstratos. Ao 
desenhar no quadro, 
lembre que os desenhos 
simples geralmente são 
melhores do que os com-
plicados. Geralmente é 
bom praticar uma ilustra-
ção algumas vezes antes 
que os alunos cheguem 
à sala de aula. Caso não 
se sinta à vontade para 
desenhar no quadro, você 
pode pedir a um aluno 
que desenhe para você.

•	 Como	essas	frases	se	aplicam	a	atividades	como	o	estudo	diário	das	escrituras	e	a	fre-
quência	às	reuniões	da	Igreja?

•	 Que	diferença	há	entre	“fazer	uma	oração”	e	orar	“de	todo	o	coração”?
•	 Que	diferença	há	entre	partilhar	o	pão	do	sacramento	e	fazê-lo	com	“verdadeira	

intenção”?
•	 Qual	é	a	diferença	entre	dizer	que	sente	muito	a	respeito	de	algo	que	fez	e	arrepender-se	

“de	todo	o	coração”?

2 Néfi 31:14–21
Néfi ensina que após o batismo precisamos receber o Espírito Santo e continuar a 
seguir o exemplo do Salvador
Explique	que	Néfi	falou	de	uma	porta	que	dava	para	um	caminho.	Peça	a	um	aluno	que	
leia	2 Néfi	31:17–18	em	voz	alta.	Quando	o	aluno	terminar	de	ler,	desenhe	no	quadro	uma	
ilustração	simples	como	esta:

•	 Com	base	em	2 Néfi	31:17,	o	que	é	a	porta?	(Arrependimento	e	batismo.	Escreva	Arre-
pendimento e Batismo	abaixo	da	porta.)	Como	o	arrependimento	e	o	batismo	se	asseme-
lham	a	uma	porta?

•	 De	acordo	com	2 Néfi	31:18,	para	onde	conduz	o	caminho?	(Vida	eterna.	Escreva	Vida 
Eterna	no	final	do	caminho.	Você	pode	ter	que	explicar	que	a	expressão	“vida	eterna”	se	
refere	à	exaltação	no	reino	celestial.)

•	 Néfi	ensinou	que	após	o	batismo	recebemos	o	dom	do	Espírito	Santo	(ver	2 Néfi	
31:13–14).	De	acordo	com	2 Néfi	31:17–18,	o	que	o	Espírito	Santo	faz	por	nós?	(Ajude	os	
alunos a compreender que o Espírito Santo presta testemunho do Pai e do Filho e 
proporciona a remissão de pecados.)

•	 Por	que	é	essencial	para	nós	receber	um	testemunho	do	Pai	e	do	Filho	por	intermédio	do	
Espírito	Santo?

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	papel	do	Espírito	Santo	na	remissão	de	pecados,	
você	pode	ter	de	explicar	a	expressão	“o	batismo	de	fogo	e	do	Espírito	Santo”	(2 Néfi	
31:13–14;	ver	também	versículo	17).	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	
Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	classe	que	procure	saber	o	
que	significa	ser	batizado	por	fogo	e	pelo	Espírito	Santo.
“O	portão	do	batismo	leva	ao	caminho	estreito	e	apertado. (…)
Recebemos	mandamentos	e	instruções	de	viver	de	tal	maneira	que	nossa	natureza	decaída	
seja	mudada	por	meio	do	poder	santificador	do	Espírito	Santo.	O	Presidente	Marion G.	
Romney	ensinou	que	o	batismo	de	fogo	pelo	Espírito	Santo	‘converte	nosso	estado	carnal	
para	o	espiritual.	Ele	limpa,	cura	e	purifica	a	alma.	(…)	A	fé	no	Senhor	Jesus	Cristo,	o	
arrependimento	e	o	batismo	na	água	são	todos	preliminares	e	pré-requisitos	para	ele,	pois	
o	batismo	de	fogo	é	a	consumação.	Receber	o	batismo	de	fogo	significa	ter	as	vestimentas	
lavadas	no	sangue	expiatório	de	Jesus	Cristo’	(Learning for the Eternities,	comp.	George J.	
Romney,	1977,	p.	133;	ver	também	3 Néfi	27:19–20).
Portanto,	quando	nascemos	de	novo	e	nos	empenhamos	para	ter	sempre	o	Seu	Espírito	
conosco,	o	Espírito	Santo	santifica	e	refina	nossa	alma	como	que	por	fogo	(ver	2 Néfi	
31:13–14,	17).	No	final,	seremos	declarados	sem	mancha	diante	de	Deus”	(“Mãos	Limpas	e	
Coração	Puro”,	A Liahona,	novembro	de	2007,	p.	80).
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LIÇÃO 40

2 Néfi 31:19–20 
é	uma	passagem	de	
domínio	das	escrituras.	
Consulte	as	sugestões	
didáticas	no	final	da	
lição	para	ajudar	os	
alunos a compreender 
essa passagem.

•	 O	que	o	Élder	Bednar	e	o	Presidente	Romney	disseram	que	o	“batismo	de	fogo”	faz	por	
nós?

•	 Que	bênçãos	adicionais	podemos	receber	por	meio	da	influência	do	Espírito	Santo?
•	 Como	você	“[se	empenha]	para	ter	sempre	o	Seu	Espírito”	consigo?
•	 Quando	você	sentiu	o	Espírito	Santo	agindo	em	sua	vida?
Explique	que	em	2 Néfi	31:18,	a	palavra	estreito	significa	restrito,	exato,	que	não	permite	des-
vios.	Néfi	usou	essa	palavra	para	descrever	o	caminho	que	temos	de	tomar	depois	do	batismo	
para	receber	a	vida	eterna.	Peça	aos	alunos	que	ponderem	em	silêncio	a	seguinte	pergunta:
•	 O	que	precisamos	fazer	depois	do	batismo	para	permanecermos	no	caminho	da	vida	

eterna?
À	medida	que	os	alunos	ponderam	essa	pergunta,	convide-os	a	procurar	respostas	em	
2 Néfi	31:15–16,	19–21.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	palavras	ou	frases	que	
expliquem	o	que	precisamos	fazer	para	alcançar	a	vida	eterna.	Depois	de	um	tempo	sufi-
ciente,	convide	alguns	alunos	a	compartilhar	o	que	marcaram.	À	medida	que	respondem	
escreva	as	respostas	deles	no	quadro.	Sua	ilustração	deve	ficar	semelhante	a	esta:

Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	se vivermos de acordo com a doutrina 
de Cristo, receberemos a vida eterna.
Para	encerrar	a	lição,	peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	31:20	em	voz	alta.	Saliente	que	2 Néfi	
31:19–20	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	mar-
car	essa	passagem	de	modo	distinto	para	que	consigam	localizá-la	facilmente.	Peça	a	eles	
que	respondam	a	uma	das	seguintes	perguntas	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	
no	caderno:
•	 Com	base	no	que	você	estudou	nesta	lição,	o	que	lhe	dá	esperança	de	que	poderá	alcan-

çar a vida eterna?
•	 Como	o	convênio	que	você	fez	no	batismo	influenciou	sua	vida?

Domínio das Escrituras — 2 Néfi 31:19–20
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Uma	grande	força	pode	advir	da	memorização	das	escrituras.	Quando	decoramos	uma	
escritura	é	como	se	fizéssemos	uma	nova	amizade.	É	como	descobrir	um	novo	amigo	que	
pode	ajudar-nos	na	hora	da	necessidade,	proporcionar	inspiração	e	consolo,	e	ser	uma	
fonte	de	motivação	para	a	mudança	necessária”	(“O	Poder	das	Escrituras”,	A Liahona, 
novembro	de	2011,	p.	6).
Em	um	cartaz	(ou	folha	de	papel),	escreva	Decorei 2 Néfi 31:19–20.	Coloque	o	cartaz	onde	
os	alunos	vejam.	Desafie	os	alunos	a	decorar	essa	passagem	sozinhos	ou	em	família.	Peça	
que	eles	assinem	o	cartaz	nos	dias	seguintes	quando	tiverem	decorado	a	passagem.	Se	
forem	decorá-la	em	família,	eles	também	podem	escrever	o	nome	de	seus	familiares	no	
cartaz.	Lembre-se	de	adaptar	esse	desafio	à	capacidade	e	às	condições	das	pessoas	para	
que cada aluno consiga fazê-lo.
Compartilhe	seu	testemunho	sobre	a	importância	de	decorar	as	escrituras,	como	2 Néfi	
31:19–20,	que	contém	palavras	de	esperança.
Observação:	Devido	à	natureza	e	à	extensão	da	lição,	você	pode	usar	essa	atividade	em	
outro dia, quando tiver mais tempo.

Arrepen-
dimento e 
Batismo

Vida Eterna

continuar seguindo o exemplo do Salvador, pros-
seguir com firmeza em Cristo, ter fé e esperança, 
amar a Deus e a todas as pessoas, banquetear-se 

com a palavra de Cristo, perseverar até o fim
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LIÇÃO De eSTUDO NO LAR 

Lição de Estudo no Lar 
2 Néfi 26–31 (Unidade 8)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar 2 Néfi 26–31 (unidade 8) não é 
para ser ensinado como parte de uma lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (2 Néfi 26–27)
Os alunos estudaram as profecias de Néfi referentes aos últi-
mos dias. Aprenderam que tudo o que o Senhor faz é para 
benefício do mundo e que o Senhor ama todas as pessoas e 
convida todos a achegarem-se a Ele e a partilharem de Sua 
salvação. Os alunos também descobriram a verdade de que 
o surgimento do Livro de Mórmon é uma das maneiras pelas 
quais Deus realizará Sua obra nos últimos dias. Além disso, 
aprenderam que o Livro de Mórmon e o evangelho restau-
rado proporcionarão alegria e compreensão àqueles que os 
estudarem e os aceitarem.

Dia 2 (2 Néfi 28)
Ao estudarem as advertências de Néfi a respeito dos 
ensinamentos falsos prevalentes nos últimos dias, os alunos 
aprenderam que o Livro de Mórmon expõe conceitos falsos 
do diabo e nos fortalece contra seus desígnios malignos. 
Ademais, aprenderam como Satanás usa muitas táticas para 
tentar nos dominar, como incitar-nos à ira, pacificar-nos e 
tornar-nos acomodados e lisonjear-nos.

Dia 3 (2 Néfi 29–30)
Os alunos aprenderam que o Senhor provê escrituras para 
reunir pessoas a Seu convênio e que o Livro de Mórmon 
pode ajudar todas as pessoas a conhecer Jesus Cristo e a 
viver Seu evangelho. O Senhor mostrou a Néfi que muitas 
pessoas rejeitariam o Livro de Mórmon nos últimos dias. Os 
alunos tiveram a oportunidade de pensar em sua própria 
vida e em como sua comunidade seria diferente durante o 
Milênio porque Satanás não terá poder sobre o coração das 
pessoas, e a retidão e a paz prevalecerão.

Dia 4 (2 Néfi 31)
As seguintes verdades referentes à doutrina de Cristo e 
ao exemplo do Salvador foram salientadas: Jesus Cristo 
cumpriu toda a justiça obedecendo aos mandamentos do 
Pai, e precisamos seguir o exemplo de obediência dado por 
Jesus Cristo sendo batizados e recebendo o dom do Espírito 
Santo. O Espírito Santo presta testemunho do Pai e do Filho 
e proporciona a remissão de pecados. Se vivermos de acordo 
com a doutrina de Cristo, receberemos a vida eterna.

Introdução
Esta lição salienta que tudo o que o Pai Celestial faz é para 
benefício do mundo e é motivado por Seu amor por Seus filhos. 
Esta lição também aborda como o Livro de Mórmon expõe os 
falsos ensinamentos de Satanás que são prevalentes em nossos 
dias e como a vida eterna é concedida aos que seguem a dou-
trina de Cristo.

Sugestões Didáticas
Pergunte aos alunos se eles tiveram algum pensamento ou 
entendimento novo em seu estudo das escrituras que gostariam 
de compartilhar com a classe antes de você iniciar a lição. Incen-
tive os alunos a fazer todas as perguntas que tiverem sobre o que 
estudaram. Peça a eles que anotem as impressões espirituais que 
tiverem enquanto leem e ponderam as escrituras e suas designa-
ções. Isso proporcionará o espírito de revelação na vida deles.

Peça aos alunos que o ajudem a alistar no quadro ou em uma 
folha de papel algumas respostas para a seguinte pergunta: Se 
você soubesse que seu tempo na Terra estava chegando ao fim 
e que pudesse escrever uma única carta que sua posteridade e 
o restante do mundo iriam ler, que tópicos escolheria incluir em 
sua mensagem?

Peça aos alunos que examinem rapidamente 2 Néfi 26–31 e seu 
diário de estudo das escrituras para ver que tópicos Néfi abor-
dou quando estava próximo do fim de sua vida. Compare o que 
eles encontraram com as respostas que escreveram no quadro. 
O conselho final de Néfi foi escrito para nós que vivemos nos 
últimos dias e contém dicas para ajudar-nos a reconhecer a ver-
dade, evitar as pedras de tropeço de Satanás e seguir a doutrina 
de Jesus Cristo.
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2 Néfi 26
Depois que Néfi profetiza a respeito da destruição de seu povo, 
ele profetiza a respeito dos últimos dias e convida todos a 
achegarem-se a Cristo
Peça aos alunos que leiam 2 Néfi 26:29–31 e procurem uma das 
táticas de Satanás a respeito da qual Néfi nos alertou. Depois 
que alguns alunos responderem com o que encontraram, faça as 
seguintes perguntas:

•	 De	acordo	com	2 Néfi	26:29,	o	que	são	artimanhas	
sacerdotais?

•	 Qual	parece	ser	a	motivação	para	que	algumas	pessoas	prati-
quem artimanhas sacerdotais?

•	 O	que	o	Senhor	espera	que	nos	motive	ao	trabalharmos	na	
Igreja? Quem você conhece que é um bom exemplo disso?

Recapitule 2 Néfi 26:23–28, 33 e o Dia 1, designação 3. Per-
gunte: O que motivou o Senhor em Sua obra?

Depois que alguns alunos responderem, peça à classe que res-
ponda às seguintes perguntas:

•	 Que	frases	em	2 Néfi	26:23–28, 33	nos	ensinam	que	o 
Senhor ama todas as pessoas e convida todos a achega-
rem-se a Ele e a partilharem de Sua salvação e que tudo 
o que o Senhor faz é para benefício do mundo?

•	 Por	que	é	importante	que	aprendamos	a	ser	motivados	pelo	
amor ao próximo e não pela ganância ou pelo desejo de rece-
ber louvor das pessoas?

•	 Como	você	acha	que	podemos	ser	mais	caridosos,	amorosos	
e semelhantes a Cristo em nosso trabalho na Igreja?

2 Néfi 28
Néfi adverte contra as falsidades de Satanás
Diga aos alunos que em 2 Néfi 28, Néfi continuou a expor as 
ideias falsas ensinadas pelo diabo. Recapitule as “doutrinas 
falsas, vãs e tolas” descritas em 2 Néfi 28:3–9, e faça as seguin-
tes perguntas aos alunos. Eles podem incluir as respostas que 
escreveram em seu diário de estudo das escrituras na semana 
anterior.

•	 O	que	significa	“[aproveitar-se]	de	alguém	por	causa	de	suas	
palavras”? (2 Néfi 28:8). (Os exemplos podem incluir zombar 
dos outros e distorcer ou exagerar o que eles disseram.)

•	 De	que	maneiras	as	pessoas	abrem	uma	cova	(ver	2 Néfi	28:8)	
para seus semelhantes hoje em dia?

•	 Que	perigo	há	em	tentar	esconder	do	Senhor	os	pecados	ou	
trabalhar nas trevas? (Ver 2 Néfi 28:9.)

•	 Que	ensinamento	falso	de	2 Néfi	28:3–9	você	acha	que	é	
o mais prejudicial para os jovens hoje em dia? Por que você 

acha isso prejudicial? Como os jovens são incitados por esse 
ensinamento falso? (Ver dia 2, designação 1.)

Recapitule 2 Néfi 28:20–23 e a história do Presidente Boyd K. 
Packer sobre os crocodilos espirituais, da lição do Dia 2. Peça 
aos alunos que compartilhem com a classe os sinais de alerta 
que encontraram em seus diários de estudo das escrituras (dia 2, 
designação 5) que ilustram os perigos espirituais contra os quais 
os jovens precisam ser alertados nos dias de hoje.

Pergunte: De todas as coisas que Néfi poderia ter escrito ao 
encerrar seu registro, por que você acha que ele escreveu sobre 
os enganos e as táticas de Satanás? (Você pode testificar a res-
peito da ajuda e força que recebemos para resistir às táticas de 
Satanás ao estudarmos cuidadosamente o Livro de Mórmon.)

2 Néfi 31
Néfi ensina como o Salvador deu o exemplo perfeito para nós
Faça um desenho simples de um caminho que passa por uma 
porta. Peça aos alunos que leiam 2 Néfi 31:17–18 e procurem 
como Néfi usou essa imagem de um caminho e de uma porta 
para salientar a única maneira de achegar-nos a Jesus Cristo. 
Depois, faça as seguintes perguntas:

•	 De	acordo	com	esses	versículos,	o	que	representa	a	porta	e	o	
caminho? (A porta representa o arrependimento, o batismo e 
o recebimento do Espírito Santo.)

•	 Pelo	que	você	aprendeu	em	seu	estudo	pessoal	de	2 Néfi 31,	
por que o recebimento do Espírito Santo é chamado 
de “batismo de fogo”? (Ver 2 Néfi 31:13; ver também 
versículo 17.)

Peça a um aluno que leia 2 Néfi 31:19–21 em voz alta. Peça 
aos alunos que procurem o que é exigido de nós depois que 
passamos pela “porta”. Depois que os alunos responderem com 
o que encontraram, faça as seguintes perguntas:

•	 O	que	você	acha	que	Néfi	quis	dizer	ao	escrever:	“Esta	é	a	
doutrina de Cristo”? (2 Néfi 31:21).

•	 Levando	em	consideração	o	que	você	estudou	hoje,	o	que	
você acha que o Pai Celestial deseja que você faça para 
ajudar em seu progresso no caminho estreito e apertado? 
(Você pode incentivar os alunos a estabelecer uma meta em 
resposta a esta pergunta.)

Unidade Seguinte (2 Néfi 32–Jacó 4)
Você gosta de comer? Na unidade seguinte, os alunos apren-
derão sobre o que significa “banquetear-nos nas palavras de 
Cristo” (ver 2 Néfi 32:3). Como deve um profeta corrigir um 
povo que começa a ser influenciado pelo amor às riquezas ou 
por homens que quebram a lei da castidade? Observe como 
Jacó abordou esses problemas.
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Introdução
Depois de ensinar a respeito do “caminho estreito e 
apertado que conduz à vida eterna” (2 Néfi 31:18), Néfi 
percebeu que seu povo se perguntava o que deveria 
fazer depois de entrar pelo caminho. Ele respondeu às 

dúvidas deles incentivando-os a “[banquetear-se] com 
as palavras de Cristo” e “orar sempre” (2 Néfi 32:3, 9). 
Ele lhes assegurou que se fizessem essas coisas, o Espí-
rito Santo os ajudaria a saber o que fazer.

LIÇÃO 41

2 Néfi 32

Sugestões Didáticas

2 Néfi 32:1–7
Néfi nos aconselha a buscar orientação divina por meio das palavras de Jesus 
Cristo e dos sussurros do Espírito Santo
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	uma	ocasião	em	que	explicaram	o	caminho	para	que	
alguém	chegasse	de	um	lugar	a	outro.	Peça	que	expliquem	por	que	foi	mais	fácil	ou	mais	
difícil	dar	essas	orientações.
Lembre	aos	alunos	que	na	lição	anterior	eles	estudaram	as	orientações	que	Néfi	deu	a	
seu	povo.	Depois	de	compartilhar	essas	orientações,	ele	disse:	“Este	é	o	caminho”	(2 Néfi	
31:21).	Para	ajudar	os	alunos	a	recapitular	o	que	aprenderam,	faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Se	seguirmos	as	orientações	de	Néfi,	para	onde	elas	nos	conduzem?	(Para	a	vida	eterna.	

Ver	2 Néfi	31:20.)
•	 De	acordo	com	2 Néfi	31:17–18,	como	entramos	pelo	caminho	que	conduz	à	vida	eterna?
Explique	que	2 Néfi	32	é	uma	continuação	dos	ensinamentos	de	Néfi	que	se	encontram	em	
2 Néfi	31.	Peça	aos	alunos	que	procurem	em	2 Néfi	32:1	uma	dúvida	que	o	povo	de	Néfi	
tinha	em	relação	ao	que	ele	lhes	ensinara.	Peça	a	um	aluno	que	expresse	essa	pergunta	em	
suas	próprias	palavras.	(Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	as	pessoas	se	
perguntaram	o	que	deveriam	fazer	depois	de	terem	entrado	pelo	caminho	da	vida	eterna.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	32:2–3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	a	resposta	
que	Néfi	deu	à	dúvida	do	povo.	Saliente	que	2 Néfi	32:3	é	uma	passagem	de	domínio	das	
escrituras.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	essa	passagem	e	destacá-la	para	que	
consigam	localizá-la	facilmente.
•	 Que	palavras	de	2 Néfi	32:3	descrevem	como	devemos	receber	as	palavras	de	Cristo?	

Como	um	banquete	difere	de	um	lanche?
•	 O	que	você	acha	que	significa	banquetear-se	nas	palavras	de	Cristo?
•	 O	que	Néfi	disse	que	seria	o	resultado	de	banquetear-nos	nas	palavras	de	Cristo?
•	 Quais	são	alguns	lugares	em	que	podemos	encontrar	as	palavras	de	Cristo?	(As	res-

postas	podem	incluir	as	escrituras,	as	palavras	dos	profetas	modernos	e	a	inspiração	do	
Espírito	Santo.)

Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	quando nos banqueteamos nas pala-
vras de Cristo, as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer.
Para	ajudar	os	alunos	a	pensar	sobre	o	quanto	eles	se	banqueteiam	nas	palavras	de	Jesus	
Cristo,	leia	a	seguinte	lista,	fazendo	uma	pausa	após	cada	item.	Peça	aos	alunos	que	ano-
tem	a	lista	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras,	no	caderno	ou	em	uma	folha	de	papel.	
	1.	Estudo	pessoal	das	escrituras
	2.	Reunião	sacramental
	3.	Conferência	geral
	4.	Estudo	das	escrituras	em	família
	5.	Seminário
	6.	Noite	familiar

2 Néfi 32:3  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.
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	7.	Reunião	do	quórum	do	Sacerdócio	Aarônico	ou	classe	das	Moças
	8.	Oração	pessoal
Peça	aos	alunos	que	pensem	no	quanto	eles	buscam	as	palavras	de	Jesus	Cristo	em	cada	
um desses lugares. Para cada item, peça que escrevam banquete, lanche ou fome. Por exem-
plo:	o	aluno	pode	banquetear-se	no	estudo	pessoal	das	escrituras,	mas	apenas	fazer	um	
lanche	na	conferência	geral.	Um	aluno	que	não	presta	atenção	na	reunião	sacramental	
pode escrever a palavra fome ao lado desse item.
Peça	aos	alunos	que	escolham	uma	das	atividades	em	que	atualmente	eles	estão	fazendo	um	
“lanche”	ou	passando	“fome”,	e	convide-os	a	estabelecer	metas	que	vão	ajudá-los	a	“ban-
quetear-se	nas	palavras	de	Cristo”	naquela	situação.	(Você	pode	incentivá-los	a	pensar	em	
suas	metas	do	Dever	para	com	Deus	ou	do	Progresso	Pessoal	em	conjunto	com	estas	metas.)
Para	reforçar	a	compreensão	dos	alunos	de	sua	responsabilidade	de	buscar	orientação	
pessoal	do	Espírito	Santo,	peça	que	leiam	2 Néfi	32:4–7	em	silêncio.	Depois,	peça	que	
discutam as seguintes perguntas com um parceiro. (Você pode entregar essas perguntas em 
uma	apostila	ou	escrevê-las	no	quadro	antes	do	início	da	aula.)
•	 No	versículo	4,	o	que	você	acha	que	significa	“pedir”	ou	“bater”?	Quais	Néfi	declara	ser	

as	consequências	para	aqueles	que	não	pedem	nem	batem?
•	 Que	bênçãos	Néfi	promete	que	podemos	ter	quando	recebemos	o	Espírito	Santo?
•	 Por	que	Néfi	lamentou	por	seu	povo?
Expresse	sua	confiança	de	que	à	medida	que	os	alunos	se	banquetearem	nas	palavras	de	
Jesus	Cristo,	o	Espírito	Santo	vai	ajudá-los	a	seguir	o	caminho	que	conduz	à	vida	eterna.

2 Néfi 32:8–9
Néfi nos aconselha a orar sempre
Explique	que	Néfi	em	seguida	enfocou	uma	coisa	que	podemos	fazer	para	receber	as	
palavras	de	Jesus	Cristo.	Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	32:8	em	silêncio,	procurando	o	
que	Néfi	disse	que	devemos	fazer.	Depois	que	eles	tiverem	identificado	a	resposta,	faça	as	
seguintes	perguntas	para	ajudá-los	a	ponderar	a	importância	da	oração.
•	 Por	que	você	acha	que	o	Espírito	Santo	quer	que	oremos?
•	 Por	que	você	acha	que	Satanás	não	quer	que	uma	pessoa	ore?	De	que	maneiras	Satanás	

tenta	convencer	as	pessoas	a	não	orar?
Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	32:9	em	voz	alta.	Saliente	que	2 Néfi	32:8–9	é	uma	passa-
gem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	sugerir	aos	alunos	que	marquem	essa	passagem	
de	modo	distinto	para	que	consigam	localizá-la	facilmente.
•	 Com	que	frequência	devemos	orar?	O	que	você	acha	que	significa	“orar	sempre”?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	(Se	
possível	faça	cópias	dessa	citação	para	que	os	alunos	possam	acompanhar	e	concentrar-se	
nas	palavras	do	Élder	Bednar.	Se	fizer	cópias,	observe	que	a	situação	continua	mais	tarde	
na	lição,	depois	de	um	breve	debate.	Inclua	essa	parte	da	declaração	também.)	Peça	aos	
alunos	que	procurem	o	conselho	do	Élder	Bednar	sobre	como	“orar	sempre”.

“Pode	haver	coisas	em	nosso	caráter	ou	comportamento	ou	que	tenham	a	
ver	com	nosso	crescimento	espiritual	sobre	as	quais	precisamos	aconselhar-
nos	com	o	Pai	Celestial	na	oração	matinal. (…)
Durante	o	dia,	mantemos	uma	prece	no	coração	pedindo	ajuda	e	orientação	
contínuas. (…)
Percebemos	que,	nesse	dia	em	particular,	haverá	ocasiões	em	que	normal-

mente	teríamos	a	tendência	de	falar	asperamente,	mas	não	o	fazemos,	ou	que	poderíamos	
sentir	raiva,	mas	não	sentimos.	Discernimos	a	ajuda	e	o	fortalecimento	celeste	e	humilde-
mente	reconhecemos	as	respostas	a	nossa	oração.	Ao	reconhecermos	isso,	fazemos	uma	
silenciosa	oração	de	agradecimento”	(“Orar	Sempre”,	A Liahona,	novembro	de	2008,	p.	41).
Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	esse	conselho,	pergunte:
•	 Consegue	pensar	em	momentos	ocorridos	hoje	ou	nos	dias	recentes	em	que	você	pode-

ria	ter	seguido	essa	sugestão	do	Élder	Bednar?	(Você	pode	pedir	aos	alunos	que	ponde-
rem	essa	pergunta	em	silêncio	em	vez	de	responderem	em	voz	alta.)

Continue	a	ler	o	conselho	do	Élder	Bednar:

2 Néfi 32:8–9  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.
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2 NéfI  32

“No	final	do	dia,	ajoelhamo-nos	novamente	e	prestamos	contas	a	nosso	Pai.	Examinamos	os	
acontecimentos	do	dia	e	expressamos	sincero	agradecimento	pelas	bênçãos	e	pela	ajuda	que	
recebemos.	Arrependemo-nos	e,	com	a	ajuda	do	Espírito	do	Senhor,	identificamos	maneiras	
pelas	quais	podemos	agir	melhor	e	tornar-nos	melhores	no	dia	seguinte.	Assim,	a	oração	
que	fazemos	à	noite	é	um	desenvolvimento	e	a	continuação	da	que	fizemos	pela	manhã.	E	
também	nos	prepara	para	que	façamos	uma	oração	significativa	na	manhã	seguinte.
A	oração	que	fazemos	pela	manhã	e	à	noite,	e	todas	as	que	fazemos	durante	o	dia,	não	são	
acontecimentos	isolados	e	separados,	mas	estão	interligadas	entre	si	a	cada	dia,	ao	longo	
de	dias,	semanas,	meses	e	até	anos.	Isso	faz	parte	da	maneira	pela	qual	cumprimos	o	con-
selho	que	lemos	nas	escrituras	de	‘orar	sempre’	(Lucas	21:36;	3 Néfi	18:15,	18;	D&C	31:12).	
Essas	orações	significativas	nos	ajudam	a	receber	as	maiores	bênçãos	que	Deus	reservou	
para	Seus	filhos	fiéis”	(“Orar	Sempre”,	p.	42).
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	última	parte	de	2 Néfi	32:9,	explique	que	a	palavra	
consagrar	significa	“dedicar-se,	santificar-se	ou	alcançar	a	retidão”	(Guia para Estudo das 
Escrituras,	“Consagrar,	Lei	da	Consagração”,	scriptures.LDS.org).
•	 Por	que	devemos	orar	sempre	que	“[fizermos	algo]	para	o	Senhor”?
•	 O	que	você	acha	que	significa	Ele	consagrar	o	que	fazemos	para	o	bem-estar	de	nossa	

alma?
•	 Como	o	conselho	do	Élder	Bednar	nos	ajuda	a	levar	uma	vida	mais	consagrada?
Testifique	que	se orarmos sempre, seremos capazes de fazer todas as coisas que o 
Senhor deseja que façamos para o bem-estar de nossa alma.
Para	resumir	o	que	os	alunos	debateram	nesta	lição,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	
Spencer J.	Condie,	dos	Setenta:
“Talvez	vocês	estejam	tomando	decisões	a	respeito	da	missão,	da	futura	carreira	e,	final-

mente,	do	casamento.	Ao	lerem	as	escrituras	e	orarem	em	busca	de	orienta-
ção,	talvez	não	consigam	enxergar	a	resposta	na	forma	de	palavras	impressas	
num	papel,	mas	à	medida	que	lerem,	receberão	fortes	impressões,	inspira-
ções	e,	conforme	a	promessa,	o	Espírito	Santo	‘vos	mostrará	todas	as	coisas	
que	deveis	fazer’.	[2 Néfi	32:5.]”	(“Tornar-nos	um	Grande	Benefício	para	
Nossos	Semelhantes”,	A Liahona,	julho	de	2002,	p.	48).

Domínio das escrituras — 2 Néfi 32:3
Pergunte	aos	alunos	quanto	tempo	eles	acham	que	vão	levar	para	decorar	2 Néfi	32:3	se	
recitarem	essa	passagem	toda	vez	que	fizerem	uma	refeição.	Desafie-os	a	examinar	as	
escrituras	—	a	banquetear-se	nas	palavras	de	Cristo	—	toda	vez	que	fizerem	uma	refeição	
nos	dias	seguintes.	Depois	que	tiverem	decorado	esse	versículo,	peça	que	relatem	quantas	
refeições	levaram	para	isso.

Domínio das escrituras — 2 Néfi 32:8–9
Perguntem	aos	alunos	se	eles	já	tentaram	manter	uma	oração	no	coração	o	dia	inteiro	ou	a	
semana	inteira.	Peça	a	eles	que	compartilhem	uma	experiência	pessoal	que	tiveram.	Peça	à	
classe	que	pense	em	maneiras	pelas	quais	eles	podem	“orar	sempre”	nas	24	horas	seguin-
tes.	Desafie-os	a	fazer	isso	e	a	relatar	as	experiências	pessoais	que	tiveram,	no	início	da	
aula seguinte.
Observação:	Se	não	tiver	tempo	para	usar	estas	sugestões	didáticas	nesta	lição,	pense	na	
possibilidade	de	utilizá-las	como	revisões	nas	lições	futuras.

Comentários e Informações Históricas
2 Néfi 32:2. O que significa falar na língua  
dos anjos?
Alguns podem se perguntar o que significa “falar a lín-
gua de anjos.” O Presidente Boyd K. Packer ensinou que 

falar na língua de anjos “simplesmente significa que 
[vocês] podem falar com o poder do Espírito Santo” 
(“O Dom do Espírito Santo: O Que Todo Membro Deve 
Saber”, A Liahona, agosto de 2006, p. 18).



146

Introdução
Néfi encerrou seu registro declarando que suas pala-
vras escritas prestam testemunho de Jesus Cristo e 
persuadem o povo a fazer o que é certo e a perseve-
rar até o fim. Ele disse que embora tenha escrito “em 
fraqueza”, suas palavras seriam “de grande valor” e 

se tornariam “fortes” para aqueles que as lessem (ver 
2 Néfi 33:3–4). Ele testificou que seus escritos eram “as 
palavras de Cristo” e que o povo teria de prestar contas 
a Deus sobre como agiram em relação a elas (ver 2 Néfi 
33:10–15).
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2 Néfi 33

Sugestões Didáticas

2 Néfi 33:1–2
Néfi ensina sobre o poder do Espírito Santo de levar a verdade a nosso coração
Faça	o	seguinte	desenho	no	quadro:

•	 Qual	é	a	diferença	entre	uma	mensagem	que	chega	ao	coração	de	alguém	e	de	uma	
mensagem que vai para dentro	do	coração	de	alguém?

Peça	a	um	aluno	que	leia	2 Néfi	33:1	em	voz	alta.	Em	seguida	peça	aos	alunos	que	ponde-
rem a seguinte pergunta em silêncio.
•	 Por	que	você	acha	que	é	significativo	que	o	Espírito	Santo	leve	a	verdade	ao nosso cora-

ção	mas	não	para dentro dele?
Enquanto	os	alunos	ponderam	essa	pergunta,	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	
Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Explique	que,	nessa	declaração,	

o Élder	Bednar	se	refere	a	2 Néfi	33:1.
“Observem	que	o	poder	do	Espírito	leva	a	mensagem	ao	coração	e	não	neces-
sariamente para dentro	dele.	O	professor	pode	explicar,	demonstrar,	persuadir	
e	testificar,	e	pode	fazê-lo	com	grande	força	espiritual	e	eficácia.	Mas	no	final,	
o	conteúdo	da	mensagem	e	o	testemunho	do	Espírito	Santo	só	penetrarão	
no	coração	se	o	aluno	permitir	que	entrem”	[“Procurar	Aprender	pela	Fé”	

(discurso	para	educadores	religiosos	do	SEI,	3	de	fevereiro	de	2006),	p.	1,	si.LDS.org].
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Élder	Gerald N.	Lund,	dos	
Setenta:
“Por	que	apenas	ao	coração?	O	arbítrio	individual	é	tão	sagrado,	que	o	Pai	Celestial	jamais	
obrigará	o	coração	humano	a	fazer	algo,	mesmo	com	todo	o	Seu	infinito	poder.	(…)	Deus	
permite	que	sejamos	guardiões,	ou	protetores,	de	nosso	próprio	coração.	Precisamos,	de	
livre	e	espontânea	vontade,	abrir	o	coração	ao	Espírito,	pois	Ele	não	forçará	a	entrada”	
(“Abrir	o	Coração”,	A Liahona,	maio	de	2008,	p.	32).
•	 O	que	determina	se	uma	mensagem	penetrará	no	coração	de	uma	pessoa?
•	 Em	que	momento	você	sentiu	que	uma	mensagem	do	evangelho	penetrou	em	seu	

	coração?	O	que	isso	lhe	mostra	como	seu	coração	estava	naquele	momento?
Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	33:2	em	silêncio,	identificando	a	maneira	pela	qual	
as	pessoas	reagiam	ao	Espírito	Santo	quando	endureciam	o	coração.	“[Considerar]	[as	
	palavras	escritas]	sem	importância”	é	achar	que	elas	não	têm	valor.

ao dentro 
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•	 Quais	são	alguns	comportamentos	e	atitudes	das	pessoas	de	coração	endurecido?
•	 Para	você	qual	é	a	mensagem	de	2 Néfi	33:2?	(Os	alunos	poderão	responder	que	pode-

mos	decidir	abrir	ou	não	nosso	coração	para	a	inspiração	do	Espírito	Santo.	Certifique-se	
de que eles entendam que quando abrimos nosso coração, as mensagens do Espírito 
Santo podem penetrar em nosso coração.)

Antes	de	prosseguir	com	a	lição,	dê	aos	alunos	um	momento	para	que	ponderem	em	
silêncio	a	condição	de	seu	coração	e	observem	se	eles	têm	permitido	que	as	mensagens	
da verdade	penetrem	em	seu	coração.

2 Néfi 33:3–15
Néfi explica o propósito de seu registro e sua esperança de que seus leitores 
acreditem em Cristo
Escreva	o	seguinte	no	quadro:

2 Néfi 33:3 — Oro continuamente por (…)
2 Néfi 33:4 — Sei (…)
2 Néfi 33:6 — Glorio-me em (…)
2 Néfi 33:7 — Tenho (…)

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	33:3–7	em	silêncio,	procurando	o	que	Néfi	esperava	em	
relação	àqueles	que	lessem	suas	palavras.	Peça	a	alguns	alunos	que	vão	ao	quadro	e	com-
pletem	as	frases,	usando	suas	próprias	palavras	ou	as	palavras	de	Néfi.	(Algumas	das	frases	
do	quadro	podem	ter	mais	de	uma	resposta.)
•	 Como	podemos	fortalecer	nosso	testemunho	pessoal	de	Jesus	Cristo	e	de	Sua	Expiação?
Peça	a	cinco	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	2 Néfi	33:10–14.	Peça	à	classe	
que	acompanhe	a	leitura,	procurando	frases	da	despedida	de	Néfi	que	sejam	significativas	
para eles. Você pode incentivar os alunos a marcar essas frases.
•	 Quais	frases	são	significativas	para	você?	Por	quê?
•	 Se	as	pessoas	crerem	em	Cristo,	como	elas	se	sentirão	a	respeito	do	Livro	de	Mórmon?	

(Ver	2 Néfi	33:10.)
•	 O	que	Néfi	advertiu	que	aconteceria	àqueles	que	rejeitassem	suas	palavras?	(À	medida	

que	os	alunos	responderem	a	essa	pergunta,	você	pode	sugerir	que	eles	também	pensem	
em	como	se	sentiriam	na	presença	do	Senhor	se	tivessem	acreditado	nas	palavras	de	
Néfi	e	de	outros	profetas	e	as	tivessem	seguido.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	2 Néfi	33:15	em	silêncio	e	ponderem	as	palavras	finais	de	Néfi:	
“Devo	obedecer”.	Em	seguida,	dê-lhes	alguns	minutos	para	folhearem	os	livros	de	1	e	2 Néfi,	
identificando	exemplos	da	obediência	de	Néfi.	Depois	de	alguns	minutos,	peça	aos	alunos	
que	compartilhem	o	que	encontraram.	As	respostas	podem	incluir	deixar	Jerusalém,	voltar	
a	Jerusalém	para	pegar	as	placas	de	latão,	voltar	a	Jerusalém	novamente	para	pedir	à	família	
de	Ismael	que	se	junte	a	eles,	manter	dois	tipos	de	placas,	seguir	as	instruções	da	Liahona,	
construir	um	navio,	viajar	para	a	terra	prometida,	separar-se	de	Lamã	e	Lemuel	e	liderar	seu	
povo	em	retidão.	À	medida	que	os	alunos	derem	exemplos,	você	pode	alistá-los	no	quadro.
Escreva	o	seguinte	no	quadro:	Eu preciso …
Peça	aos	alunos	que	completem	essa	frase	em	seu	diário	de	estudo	das	escrituras	ou	no	
caderno.	Expresse	sua	confiança	de	que	eles	podem	decidir	ser	obedientes.	Compartilhe	
seus	pensamentos	a	respeito	de	como	as	palavras	de	Néfi	podem	ajudá-los	a	fortalecer	sua	
fé	em	Jesus	Cristo	e	aumentar	sua	capacidade	de	fazer	o	bem.	

Recapitulação de 2 Néfi
Reserve	um	tempo	para	ajudar	os	alunos	a	recapitular	2 Néfi.	Peça	que	pensem	no	que	
aprenderam	nesse	livro,	tanto	no	seminário	quanto	em	seu	estudo	pessoal	das	escrituras.	
Se	necessário,	incentive-os	a	folhear	2 Néfi	para	ajudá-los	a	lembrar	o	que	aprenderam.	
Peça	que	se	preparem	para	compartilhar	algo	de	2 Néfi	que	os	inspirou	a	fazer	o	bem	e	a	
ter	fé	em	Jesus	Cristo,	como	Néfi	disse	(ver	2 Néfi	33:4).	Após	um	tempo	suficiente,	peça	a	
alguns	alunos	que	compartilhem	seus	pensamentos	e	sentimentos.

Incentivar os alunos 
a expressar verdades
Os alunos se beneficiam 
quando há oportunida-
des frequentes de com-
partilhar suas reflexões 
e seus sentimentos, 
explicar princípios do 
evangelho e prestar 
testemunho da verdade. 
O Élder Richard G. Scott, 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, observou: “À 
medida que os alunos 
expressarem as verdades, 
elas serão confirmadas 
em sua alma e fortalece-
rão seu testemunho pes-
soal” (“To Understand 
and to Live the Truth” 
[Compreender e Viver a 
Verdade], (discurso para 
educadores religiosos 
do SEI, 4 de fevereiro 
de 2005), p. 3, si.LDS.
org). Contudo, embora 
seja importante dar aos 
alunos a oportunidade 
de compartilhar o que 
pensam, eles não devem 
se sentir obrigados ou 
pressionados a fazê-lo.
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Compartilhe	as	seguintes	declarações	sobre	a	responsabilidade	que	temos	de	ler	o	
Livro	de	Mórmon	e	as	bênçãos	resultantes	em	nossa	vida	quando	cumprimos	essa	
responsabilidade:
O	Presidente	Joseph	Fielding	Smith	disse:	“Estou	convencido	de	que	nenhum	membro	
da	Igreja	sentirá	satisfação	a	menos	que	leia	o	Livro	de	Mórmon	repetidas	vezes	e	reflita	
profundamente	a	respeito	dele	a	fim	de	poder	testificar	que	de	fato	é	um	registro	inspirado	
pelo	Todo-Poderoso	e	cuja	história	é	verídica”	(Conference Report,	outubro	de	1961,	p.	18).
O	Presidente	Gordon B.	Hinckley	ensinou	que	se	os	membros	da	Igreja	lerem	o	Livro	de	
Mórmon,	“haverá	em	sua	vida	e	em	sua	casa	mais	do	Espírito	do	Senhor,	uma	determina-
ção	mais	firme	de	obedecer	a	Seus	mandamentos	e	um	testemunho	mais	forte	da	realidade	
viva	do	Filho	de	Deus”	(“Um	Testemunho	Vibrante	e	Verdadeiro”,	A Liahona, agosto de 
2005,	p.	3).
Para	encerrar	a	lição,	você	pode	contar	uma	experiência	pessoal	como	testemunho	de	que	
as	palavras	de	Néfi	encontradas	neste	capítulo	foram	cumpridas	em	sua	vida.
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Livro de Jacó
Por que estudar esse livro?
Ao estudar o livro de Jacó, os alunos 
poderão aprender lições importantes 
de um homem com fé inabalável em 
Jesus Cristo. Jacó presta testemunho 
do Salvador repetidas vezes e chama ao 
arrependimento seu povo e aqueles que 
um dia leriam suas palavras. Ele ensinou 
e demonstrou o quanto é importante 
ser diligente em cumprir os chamados 
de Deus. Alertou seu povo quanto aos 
perigos do orgulho, da riqueza e da 
imoralidade. Ele também citou e comen-
tou a alegoria das oliveiras, proferida pelo 
profeta Zenos, que representa o trabalho 
incansável do Salvador para proporcionar 
a salvação a todos os filhos de Deus e que 
apresenta uma visão geral dos procedi-
mentos de Deus para com a casa de Israel. 
Em seu encontro com Serém, que era 
anticristo, Jacó demonstrou como respon-
der com retidão aos que questionam ou 
criticam nossas crenças.

Quem escreveu esse livro?
Jacó, quinto filho homem de Saria e Leí, 
escreveu esse livro. Ele nasceu no deserto 
durante a peregrinação de sua família para 
a terra prometida. Na infância e juven-
tude, Jacó sofreu “aflições e muito pesar 
por causa da rudeza de [seus] irmãos” 
(2 Néfi 2:1). Contudo, Leí prometeu-lhe 
que Deus consagraria suas aflições para 
seu benefício e que ele empregaria seus 
dias “no serviço de [seu] Deus” (2 Néfi 
2:2–3). Ainda jovem, Jacó viu a glória do 
Salvador (ver 2 Néfi 2:3–4). Néfi con-
sagrou-o sacerdote e mestre entre os 
nefitas (ver 2 Néfi 5:26) e, posteriormente, 
confiou-lhe as placas menores de Néfi (ver 
Jacó 1:1–4). Fiel a seu chamado de líder 
do sacerdócio e mestre ou professor, Jacó 
trabalhou diligentemente para persuadir 
seu povo a acreditar em Cristo (ver Jacó 

1:7). Ele recebeu revelações relativas ao 
Salvador, foi visitado por anjos, ouviu a voz 
do Senhor (ver Jacó 7:5) e viu o Redentor 
(ver 2 Néfi 11:2–3). Jacó era pai de Enos, 
a quem confiou as placas antes de falecer.

Para quem e por que esse livro 
foi escrito?
Néfi instruiu Jacó a registrar os ensi-
namentos, as revelações e profecias 
sagradas “por amor a Cristo e para o 
bem de [seu] povo” (Jacó 1:4). Jacó foi 
obediente e escreveu as coisas que consi-
derava “muito preciosas” (Jacó 1:2). Ele 
escreveu: “Trabalhamos diligentemente 
para gravar estas palavras em placas, na 
esperança de que nossos amados irmãos 
e nossos filhos as recebam com o coração 
agradecido (…). Porque para este fim 
escrevemos estas coisas: para que tenham 
conhecimento de que sabíamos de Cristo 
e tínhamos esperança em sua glória 
muitos séculos antes de sua vinda” (Jacó 
4:3–4). Ele referia-se ao tema central de 
seus escritos quando comentou: “Por 
que não falar, pois, da expiação de Cristo 
e conseguir um perfeito conhecimento 
dele (…) ?” (Jacó 4:12).

Quando e onde foi escrito?
O livro de Jacó tem início aproximada-
mente em 544a.C., quando Néfi confiou-
lhe as placas menores, e termina perto do 
fim da vida de Jacó, quando este passou as 
placas ao filho Enos. Jacó morava na terra 
de Néfi quando registrou essas coisas.

Quais são algumas das 
características marcantes 
desse livro?
O livro de Jacó fornece informações 
quanto ao governo dos nefitas após a 
morte de Néfi. Néfi ungiu um homem 

para sucedê-lo, ser rei e governar o povo, 
enquanto Jacó e seu irmão, José, con-
tinuaram a ser os líderes espirituais dos 
nefitas. Outra característica distintiva do 
livro é que, nele, Jacó condena a prática 
não autorizada do casamento plural. A 
única referência a esse assunto no Livro de 
Mórmon ocorre em Jacó 2. Além disso, o 
livro de Jacó contém o capítulo mais longo 
do Livro de Mórmon, Jacó 5, que conta a 
alegoria das oliveiras, de Zenos. Além do 
mais, no livro de Jacó encontramos a pri-
meira referência a uma advertência direta 
de um profeta do Livro de Mórmon aos 
nefitas contra o orgulho — o pecado que, 
um dia, haveria de levá-los à destruição 
(ver Jacó 2:12–22; Morôni 8:27). O livro 
também registra o surgimento do primeiro 
anticristo entre os nefitas.

Resumo
Jacó 1 Jacó obedece ao manda-
mento dado por Néfi de manter 
um registro sagrado. Néfi morre. 
Jacó e José ministram ao povo e 
ensinam a palavra de Deus.

Jacó 2–3 Ao pregar no templo, 
Jacó adverte os nefitas quanto 
ao orgulho, amor às riquezas e 
à imoralidade.

Jacó 4–6 Jacó presta testemunho 
de Cristo e repete a alegoria das 
oliveiras, de Zenos. Ele exorta 
os de seu povo a arrepender-se, 
receber a misericórdia do Senhor 
e preparar-se para ser julgados.

Jacó 7 Com a ajuda do Senhor, 
Jacó confunde Serém, o anticristo. 
Ele menciona os conflitos entre os 
nefitas e os lamanitas e passa as 
placas menores para Enos.
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Jacó 1–Jacó 2:11
Introdução
Depois da morte de Néfi, os nefitas começaram a come-
ter certas “práticas iníquas” durante o governo do novo 
rei (Jacó 1:15). Jacó e seu irmão, José, haviam sido con-
sagrados por Néfi como sacerdotes e mestres do povo e 
trabalharam diligentemente para persuadir as pessoas a 

arrependerem-se e achegarem-se a Cristo. Jacó obede-
ceu ao mandamento que Néfi lhe dera de registrar os 
ensinamentos, as revelações e profecias sagradas nas 
placas menores.

Sugestões Didáticas

Jacó 1:1–8
Jacó registra verdades sagradas e se esforça para ajudar outras pessoas a ache-
garem-se a Jesus Cristo
Peça aos alunos que deem exemplos de diferentes títulos de líderes do sacerdócio. (Algu-
mas das respostas podem ser: profeta, apóstolo, Autoridade Geral, presidente de estaca, 
bispo e presidente de quórum). Peça a alguns alunos que compartilhem brevemente algu-
mas maneiras pelas quais os líderes do sacerdócio os serviram e, assim, os abençoaram.
Explique-lhes que Néfi consagrara seus irmãos mais novos, Jacó e José, para serem sacer-
dotes e mestres do povo (ver 2 Néfi 5:26; Jacó 1:18). Quando se aproximava do fim da vida, 
Néfi encarregou Jacó das placas que continham o registro de seu povo.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 1:1–4. Peça-lhes que descubram o 
que Néfi ordenou que Jacó registrasse nas placas e qual o motivo disso. (Você pode sugerir 
que os alunos sublinhem as instruções de Néfi a Jacó.) Depois de dar aos alunos tempo 
suficiente para a leitura, peça a alguns deles que digam à turma o que encontraram.
Caso não sejam mencionadas pelos alunos, destaque a última frase de Jacó 1:4 — “para o 
bem de nosso povo”.
•	 O	que	a	frase	“para	o	bem	de	nosso	povo”	quer	dizer?	(Para	o	benefício	deles.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	1:5–6	em	voz	alta.	Peça	aos	demais	que	identifiquem	o	que	
o Senhor revelou a Jacó e a José para ajudá-los a ensinar ao povo. (Você pode explicar que 
as palavras “grande ansiedade” referem-se à grande preocupação que eles tinham com o 
povo.)
•	 O	que	o	Senhor	revelou	a	Jacó	e	José?	(Mostrou-lhes	o	que	aconteceria	aos	nefitas	no	

futuro e revelou-lhes pormenores quanto à vinda de Cristo.)
•	 Como	o	conhecimento	dessas	coisas	poderia	ajudar	Jacó	e	José	a	ensinar	ao	povo?
Escreva a palavra persuadir no quadro. Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de 
Jacó	1:7–8	para	descobrir	o	que	Jacó	e	José	queriam	persuadir	o	povo	a	fazer.	(Você	pode	
sugerir que os alunos sublinhem o que encontrarem.) Peça a vários alunos que escrevam 
no quadro uma coisa que descobrirem.
Peça a alguns alunos que  indiquem uma ou duas frases da lista que gostariam de entender 
melhor. À medida que os alunos indicarem as frases, pergunte se outros alunos podem 
ajudar a explicá-las. Estas definições podem ser úteis durante o debate:
“[Entrar]	para	o	seu	descanso”	—	Entrar	para	o	descanso	do	Senhor	significa	ter	paz	nesta	
vida e receber a plenitude da glória de Deus na vida futura (ver D&C 84:24).
“[Considerar] sua morte” (ou seja, a morte de Cristo) — Uma definição de considerar é 
refletir sobre algo com atenção. Quando Jacó escreveu que queria persuadir as pessoas a 
que	“acreditassem	em	Cristo	e	considerassem	sua	morte”,	é	possível	que	ele	quisesse	dizer	
que queria que examinassem a Expiação de Jesus Cristo, percebessem sua importância e 
obtivessem um testemunho pessoal dela.

Definir palavras e 
expressões difíceis
Ao ajudar os alunos 
a compreenderem 
palavras e expressões 
difíceis das escrituras, 
eles conseguirão aplicar 
melhor as escrituras à 
própria vida. O uso de 
um dicionário pode ser 
útil para definir uma 
palavra ou expressão 
difícil, também pode ser 
útil estudar o emprego 
dessa palavra ou expres-
são em outras passagens 
das escrituras. 
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“[Carregar]	sua	cruz”	—	essas	palavras	se	referem	à	nossa	disposição	de	renunciar	a	tudo	
o	que	é	iníquo	e	aos	prazeres	mundanos	e	de	guardar	os	mandamentos	do	Senhor	(Lucas	
9:23;	2 Néfi	9:18).	Refere-se	também	a	estarmos	dispostos	a	perseverar	e	fazer	sacrifícios	
para seguir o Salvador.
“[Suportar] a vergonha do mundo” — Essas palavras referem-se a guardar os mandamen-
tos	a	despeito	das	pressões,	da	humilhação	e	oposição	do	mundo,	que	muitas	vezes	os	
discípulos de Jesus Cristo têm de enfrentar.
Peça aos alunos que resumam o que aprenderam em Jacó 1:1–8 quanto às responsabi-
lidades dos líderes do sacerdócio. À medida que os alunos disserem o que aprenderam, 
saliente que os líderes do sacerdócio trabalham diligentemente para ajudar-nos a 
achegar-nos a Cristo. (Você pode escrever esse princípio no quadro.)
•	 De	que	modo	nossos	líderes	do	sacerdócio	trabalham	para	ajudar-nos	a	achegar-nos	a	

Cristo?
Dê alguns minutos para que os alunos escrevam no diário de estudo das escrituras as 
maneiras como os profetas ou outros líderes do sacerdócio os ajudaram em uma ou duas 
das áreas que eles identificaram em Jacó 1:7–8. Peça a alguns alunos que compartilhem o 
que	escreveram.	(Lembre-lhes	de	que	não	precisam	mencionar	nada	que	seja	muito	pes-
soal ou particular.)

Jacó 1:9–2:11
Jacó alerta o povo sobre a iniquidade deles.
Incentive os alunos a ponderar esta pergunta durante o restante da aula:
•	 Por	que	os	líderes	da	Igreja	nos	alertam	contra	o	pecado?
Jacó registrou que, depois da morte de Néfi, seu irmão, o povo começou a praticar certas 
iniquidades. Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 1:15–16. Peça-lhes que 
identifiquem três áreas preocupantes para Jacó. (Depois que eles responderem, você pode 
escrever as palavras imoralidade, materialismo e orgulho no quadro.)
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 1:17–19 para descobrir o que Jacó 
e	José	fizeram	para	ajudar	o	povo.	Peça-lhes	que	relatem	o	que	encontraram.	Peça	a	um	
aluno que escreva as respostas no quadro.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	receber	uma	“missão	do	Senhor”?	(Jacó	1:17).	(Informar-

nos do que o Senhor quer que façamos.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	turma	que	escute	com	atenção	para	descobrir	de	que	
maneiras os líderes da Igreja procuram saber o que o Senhor deseja que digam, ao prepa-
rarem-se para discursar na conferência geral:

“Talvez	já	saibam	(e	se	não	sabem	deveriam	saber)	que,	com	raras	exceções,	
a nenhum dos oradores, tanto homens quanto mulheres, é designado um 
tópico. Cada um tem de jejuar e orar, estudar e buscar, começar, parar e 
começar	novamente,	até	ter	a	certeza	de	que,	para	esta	conferência,	nesta	
ocasião, seu tópico seja o que o Senhor deseja que os oradores abordem, 
independentemente de seus desejos pessoais ou preferências particulares. 

(…) Cada um deles chorou, preocupou-se e buscou sinceramente a orientação do Senhor 
para guiar seus pensamentos e suas palavras” (“Um Estandarte entre as Nações”, A 
Liahona, maio de 2011, p.111).
•	 O	que	os	oradores	das	conferências	gerais	fazem	para	“receber	sua	missão	do	Senhor”?	
•	 Por	que	é	importante	compreender	que	os	líderes	da	Igreja	empenham-se	em	ensinar-nos	

o	que	o	Senhor	quer	que	saibamos?	Como	o	fato	de	sempre	ter	isso	em	mente	influencia	
nossa	atitude	ao	ouvir	o	que	os	líderes	ensinam?

•	 De	acordo	com	Jacó	1:19,	quais	eram	as	responsabilidades	de	Jacó	e	José?	(À	medida	que	
os alunos responderem, certifique-se de que eles entendam que os líderes do sacer-
dócio receberam a responsabilidade divina de ensinar Sua palavra e alertar-nos 
contra o pecado. Você pode escrever essa verdade no quadro.)

•	 Por	que	é	uma	bênção	ter	pais	e	líderes	da	Igreja	que	nos	alertam	sobre	atos	e	comporta-
mentos	pecaminosos?
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•	 Que	palavras	Jacó	usou	para	descrever	como	eles	deviam	ensinar?	Quais	seriam	as	con-
sequências	caso	eles	não	cumprissem	suas	responsabilidades?

Peça aos alunos que pensem em como se sentiriam se, como Jacó, estivessem em posição 
de liderança e fossem inspirados a exortar as pessoas a arrepender-se da imoralidade, do 
materialismo e orgulho. Divida a classe em duplas. Peça que os integrantes de cada dupla 
se	revezem	lendo	Jacó	2:1–3,	6–7,	10–11	um	para	o	outro.	Peça-lhes	que	encontrem	as	
palavras e expressões que demonstram o que Jacó sentia em relação à tarefa de chamar as 
pessoas ao arrependimento. Depois de lhes dar tempo suficiente, peça a vários alunos que 
compartilhem com a classe o que encontraram.
•	 O	que	essas	palavras	indicam	sobre	o	modo	como	Jacó	se	sentia	por	ter	que	chamar	

seu	povo	ao	arrependimento?	(Certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que,	apesar	de	
considerar isso muito difícil, Jacó cumpriu essa responsabilidade, pois se preocupava com 
as pessoas e queria que obedecessem aos mandamentos de Deus.)

Para encerrar, peça aos alunos que escrevam no diário de estudo das escrituras (1) algo que 
os líderes da Igreja lhes ensinaram recentemente e como podem aplicar esse ensinamento 
à própria vida, ou (2) como podem aplicar o que aprenderam hoje a seu próprio chamado, 
seja na presidência de uma classe ou um quórum, nas responsabilidades de mestres fami-
liares ou em outras oportunidades de liderança. (Você pode escrever essas instruções no 
quadro.) Incentive os alunos a seguirem os conselhos dos líderes do sacerdócio. Encerre 
prestando seu testemunho dos princípios ensinados nesta lição.

Comentários e Informações Históricas
Jacó 1:19. “Magnificamos o nosso ofício para o 
Senhor”
Presidente Thomas S. Monson explicou o que significa 
magnificar um chamado:

“O que significa magnificar um chamado do sacerdó-
cio? Significa edificá-lo com dignidade e importância, 
torná-lo honroso e digno de louvor aos olhos de todos 
os homens, ampliá-lo e fortalecê-lo, deixar que a luz 
do céu brilhe por meio dele para ser vista por todos os 
homens.

E como uma pessoa magnifica um chamado? Simples-
mente cumprindo o serviço a ele relacionado. Um élder 
magnifica o chamado de sua ordenação como élder 
aprendendo seus deveres de élder e, então, cumprindo 
esses deveres. Tal como no caso do élder, o mesmo se dá 
com o diácono, mestre, sacerdote, bispo e todo aquele 
que possui um ofício no sacerdócio” (“O Sagrado Cha-
mado ao Serviço”, A Liahona, maio de 2005, p. 54).

Jacó 1:19; 2:2. “Responder pelos pecados do 
povo”
Quem é líder na Igreja tem sérias responsabilidades. 
Jacó ensinou que, quando um líder negligencia seu 
dever de ensinar a palavra de Deus às pessoas que estão 

sob sua liderança, ele se torna parcialmente responsável 
pelos pecados delas. Dirigindo-se aos portadores do 
sacerdócio, o Presidente John Taylor explicou melhor 
quais são essas responsabilidades citadas por Jacó:

“Caso não cumpram o seu chamado honrosamente, 
Deus os considera responsáveis pelas pessoas a quem 
poderiam ter salvado se houvessem feito a sua obri-
gação” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: John 
Taylor, 2001, p. 164).

O Presidente Hugh B. Brown, da Primeira Presidência, 
posteriormente comentou essa declaração do Presi-
dente Taylor:

“Essa afirmação é um verdadeiro desafio. Se eu, por 
causa de meus pecados, ainda que sejam de omissão, 
perder o que poderia vir a receber na eternidade, é ine-
vitável que eu sofra e, sem dúvida, meus entes queridos 
sofrerão também; mas, se eu falhar em minha responsa-
bilidade de bispo ou de presidente de estaca ou de pre-
sidente de missão, ou de autoridade geral da Igreja… 
se qualquer um de nós deixar de ensinar, liderar, orien-
tar e ajudar a salvar aqueles sob nossa orientação e em 
nossa jurisdição, o Senhor nos considerará responsáveis 
caso eles se percam devido à nossa negligência” (Confe-
rence Report, outubro de 1962, p.—84).
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Jacó 2:12–35

Sugestões Didáticas

Jacó 2:12–21
Jacó repreende o povo devido ao orgulho
Escreva o seguinte no quadro: dinheiro, inteligência, amigos, talentos, conhecimento do evange-
lho. Peça aos alunos que pensem nas bênçãos que o Senhor lhes deu nessas áreas. Incenti-
ve-os a refletir sobre o que sentem quanto a essas bênçãos enquanto estudam Jacó 2.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	2:12–13	em	voz	alta.	Peça	aos	demais	que	acompanhem	a	
leitura e identifiquem as coisas que muitos nefitas buscavam.
Depois que os alunos participarem, saliente que Jacó disse a seu povo que eles haviam 
conseguido	riquezas	graças	à	“mão	da	providência”.	Você	pode	explicar	que	a	palavra	provi-
dência refere-se a Deus.
•	 Por	que	é	importante	lembrar-nos	de	que	todas	as	nossas	bênçãos	provêm	do	Pai	Celestial?
•	 De	acordo	com	Jacó	2:13,	porque	muitos	nefitas	se	tornaram	orgulhosos?
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Dieter F.	
Uchtdorf, da Primeira Presidência. Peça à turma que preste atenção para compreender 
melhor o que significa ser orgulhoso:

“Em seu cerne, o orgulho é um pecado de comparação, porque embora 
geralmente comece com ‘vejam como sou maravilhoso e que coisas grandiosas 
fiz’,	aparentemente	sempre	termina	com	‘portanto,	sou	melhor	que	você’. (…)
Esse é o pecado do “Graças a Deus sou mais especial que você”. Em seu 
âmago	está	o	desejo	de	ser	admirado	ou	invejado.	É	o	pecado	da	glorificação	
própria”	(“O	Orgulho	e	o	Sacerdócio”,	A Liahona, novembro de 2010, p. 55).

Incentive	os	alunos	a	ponderarem	em	silêncio	e	verificarem	se	alguma	vez	cometeram	o	
pecado de achar que eram melhores do que outra pessoa.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	2:14–16	em	voz	alta.	Peça	aos	demais	que	procurem	fra-
ses ou palavras que mostrem as consequências do orgulho. Peça-lhes que relatem o que 
encontraram.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	o	orgulho	é	capaz	de	destruir	a	alma?	(Jacó	2:16.)
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 2:17–21. Peça-lhes que procurem 
palavras ou frases que ensinam como podemos vencer o orgulho e a atitude errada quanto 
à	riqueza	material.	Você	poderia	sugerir	que	eles	sublinhem	as	palavras	e	frases	que	
encontrarem. Depois do estudo desses versículos, peça-lhes que escolham uma frase ou 
expressão que encontraram. Dê a vários alunos a oportunidade de explicar como as frases 
ou palavras que escolheram ajudam-nos a vencer o orgulho ou o erro em nossa maneira 
de	encarar	a	riqueza	material.	(Durante	esta	atividade,	você	também	pode	sugerir	que	os	
alunos	leiam	as	seguintes	passagens:	I Reis	3:11–13;	Marcos	10:17–27;	2 Néfi	26:31;	Alma	
39:14; D&C 6:7.)
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	buscar	o	reino	de	Deus?	Em	sua	opinião,	o	que	significa	

obter	esperança	em	Cristo?
•	 De	que	modo	o	ato	de	buscarmos	o	reino	de	Deus	e	a	esperança	em	Cristo	pode	influen-

ciar	a	maneira	como	encaramos	a	riqueza	e	os	bens	materiais?

Introdução
Por ser cumpridor de suas responsabilidades de líder do 
sacerdócio, Jacó chamou seu povo ao arrependimento 
e advertiu-o do pecado do orgulho e da imoralidade 

sexual. Ele ensinou os perigos e as consequências desses 
dois pecados tão comuns.
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Peça aos alunos que imaginem como resumiriam o ponto principal de Jacó 2:12–21 para 
um aluno que não tenha comparecido à aula de hoje. Dê a dois ou três alunos a opor-
tunidade	de	compartilhar	o	que	diriam.	É	possível	que	os	alunos	citem	vários	princípios	
verdadeiros. Certifique-se de que eles entendam que devemos buscar o reino de Deus 
acima de todos os outros interesses. Dê-lhes tempo para escrever no diário de estudo 
das	escrituras	ou	no	caderno	uma	maneira	de	utilizarem	as	bênçãos	e	oportunidades	que	o	
Senhor lhes deu para edificarem o reino de Deus e para abençoarem outras pessoas.

Jacó 2:22–35
Jacó repreende as pessoas que violaram a lei da castidade
Escreva	no	quadro	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson:
“O pecado que assola esta geração é (…)”
Peça	aos	alunos	que	imaginem	como	o	Presidente	Benson	teria	terminado	essa	frase.	
Depois, leia o restante da declaração:
“O	pecado	que	assola	esta	geração	é	a	impureza	sexual.	Esse	mal,	ensinou	o	Profeta	
Joseph, seria fonte de mais tentações, mais dificuldades e problemas para os élderes de 
Israel do que qualquer outro” (The Teachings of Ezra Taft Benson	[Ensinamentos	de	Ezra	Taft	
Benson],	1988,	p.	277).
Peça que os alunos façam a leitura silenciosa de Jacó 2:22–23, 28 e encontrem palavras e 
expressões	que	Jacó	utilizou	para	descrever	a	seriedade	da	imoralidade	sexual.	(Você	pode	
explicar que a palavra libertinagens refere-se aos pecados sexuais.) Peça aos alunos que 
digam quais foram as palavras e expressões que encontraram.
Para ajudá-los a compreender a lei da castidade, leia a seguinte declaração do livreto Para o 
Vigor da Juventude. Peça aos alunos que prestem atenção para descobrir o que não devem 
fazer.
“O	padrão	do	Senhor	com	relação	à	pureza	sexual	é	claro	e	imutável.	Não	tenham	
nenhuma relação sexual antes do casamento e sejam completamente fiéis a seu cônjuge 
após o casamento. (…)
Nunca façam nada que possa levar à transgressão sexual. Tratem as outras pessoas com 
respeito,	não	como	objetos	usados	para	satisfazer	desejos	egoístas.	Antes	do	casamento,	
não troquem beijos apaixonados, nem deitem uns por cima dos outros, não toquem as 
partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, com ou sem roupas. Não façam qual-
quer outra coisa que desperte sentimentos sexuais. Não despertem essas emoções em seu 
próprio corpo” (Para o Vigor da Juventude livreto, 2011, pp. 35–36).
Saliente que, de acordo com Jacó 2:23–24, algumas pessoas da época de Jacó tentavam 
justificar seus pecados sexuais.
•	 Nos	dias	de	hoje,	de	que	modo,	às	vezes,	as	pessoas	tentam	justificar	a	imoralidade?
•	 Quais	são	algumas	coisas	que	os	jovens	podem	fazer	para	não	ceder	às	tentações	

sexuais?	(Algumas	das	respostas	podem	ser:	orar	pedindo	forças,	andar	em	boas	com-
panhias, escolher maneiras sadias de entretenimento e fugir de situações e lugares onde 
fique fácil ser tentado.)

Você	pode	dizer	que,	aparentemente,	um	dos	pecados	dos	nefitas	era	a	prática	não	autori-
zada	do	casamento	plural.	Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	de	Jacó	2:27.	Antes	
da	leitura,	talvez	seja	preciso	explicar	que	a	palavra	concubina referia-se a uma mulher legal-
mente casada com um homem, mas que era de posição social inferior à da esposa principal.
•	 De	acordo	com	Jacó	2:27,	qual	é	a	“palavra	do	Senhor”	quanto	a	se	ter	mais	de	uma	

esposa?	(Certifique-se	de	deixar	bem	claro	que	desde	o	princípio	o	Senhor	ordenou	que	
cada homem tivesse apenas uma esposa. Ver também D&C 49:15–16.)

Explique	que	o	casamento	plural	não	autorizado	é	um	exemplo	de	libertinagem	ou	de	
pecado sexual. Aos olhos de Deus, os pecados sexuais são muito graves.
•	 De	acordo	com	Jacó	2:30,	quando	o	povo	do	Senhor	é	autorizado	a	praticar	o	casamento	

plural?	(Quando	o	Senhor	ordena.)

Como abordar a 
lei da castidade
Ao ensinar a lei da cas-
tidade dê instruções de 
modo respeitoso, posi-
tivo e claro. Seguindo 
estritamente o material 
da lição e a orientação 
do Espírito Santo, você 
conseguirá ajudar os alu-
nos a compreenderem 
o que precisam fazer 
para obedecer à lei da 
castidade.



155

JAcó 2:12– 35

Diga que, em certos períodos da história do mundo, o Senhor ordenou que Seu povo 
praticasse o casamento plural. Por exemplo, na época do Velho Testamento, Abraão e Sara 
praticaram o casamento plural (ver Gênesis 16:1–3; D&C 132:34–35, 37), bem como seu 
neto Jacó (ver D&C 132:37). Esse tipo de casamento também existiu por algum tempo 
nos primeiros anos após a restauração da Igreja, e foi iniciado por Joseph Smith (ver D&C 
132:32–33, 53).
Para salientar o efeito destrutivo que a imoralidade sexual tem sobre a família, leia Jacó 
2:31–35	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	acompanhem	a	leitura	à	procura	de	algumas	con-
sequências da imoralidade. Diga que, apesar de Jacó só falar dos homens, a lei da castidade 
é igualmente importante para as mulheres.
•	 De	acordo	com	Jacó,	quando	uma	pessoa	viola	a	lei	da	castidade,	como	o	restante	

da	família	é	atingida?	Como	isso	explica	a	seriedade	do	pecado	de	quebrar	a	lei	da	
castidade?

•	 Alguns	jovens	racionalizam	seus	atos	dizendo	que	podem	quebrar	a	lei	da	castidade	por-
que isso não prejudica ninguém. Como a imoralidade de uma pessoa pode influenciar 
outras?

Para encerrar o debate sobre as consequências dos pecados sexuais, considere a possibilidade 
de	ler	a	seguinte	declaração	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	
aos alunos que prestem atenção nas consequências da imoralidade sexual.

“As intimidades são proibidas pelo Senhor fora do duradouro compromisso 
do matrimônio, porque elas minam Seus propósitos. Dentro do sagrado 
convênio do casamento, essas relações estão de acordo com Seu plano. 
Quando praticadas de qualquer outra maneira, estão contra Sua vontade e 
causam	sérios	danos	emocionais	e	espirituais.	Mesmo	que	não	se	perceba	
que isso esteja acontecendo no momento, mais tarde se perceberá. A 

imoralidade sexual cria uma barreira à influência do Espírito Santo e toda Sua capacidade 
de edificar, esclarecer e dar poder. Ela causa forte estímulo físico e emocional. Com o 
tempo,	cria	um	apetite	inextinguível	que	leva	o	transgressor	a	cometer	pecados	cada	vez	
mais graves. Gera egoísmo e pode resultar em agressões como atos de brutalidade, aborto, 
abuso sexual e crime violento. Tais estímulos podem levar ao homossexualismo, que é 
maligno	e	absolutamente	errado”	(Ver	“Fazer	as	Escolhas	Certas”,	A Liahona, janeiro de 
1995, p. 39).
Peça aos alunos que recapitulem o início de Jacó 2:28 e encontrem aquilo com que o 
Senhor Se deleita. (Você pode sugerir que os alunos sublinhem o que encontrarem. Certifi-
que-se de que eles entendam que o Senhor Se deleita com a castidade.)
•	 Com	base	no	que	debatemos	hoje,	em	sua	opinião,	por	que	o	Senhor	Se	deleita	com	a	

castidade?
Considere a possibilidade de mostrar uma foto da sua família. Preste testemunho das 
bênçãos que você e sua família receberam por sua obediência à lei da castidade dada pelo 
Senhor. Saliente que o poder de procriação é uma dádiva maravilhosa que o Pai Celestial 
nos Deu, quando a usamos dentro dos limites determinados por Ele. Incentive os alunos a 
serem puros e limpos para que o Senhor Se deleite em sua castidade (Jacó 2:28).
Para ajudá-los a prestar o próprio testemunho da obediência à lei da castidade, você pode 
fazer	as	seguintes	perguntas:
•	 O	que	vocês	poderiam	dizer	a	alguém	que	alega	que	a	lei	da	castidade	é	atrasada	e	des-

necessária?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	sugira-lhes	que	prestem	testemunho	
das bênçãos de guardar a lei da castidade, e não só dos perigos de quebrá-la.)

Diga	aos	alunos	que	você	tem	certeza	que	eles	podem	ser	moralmente	puros.	Saliente	que	
caso tenham pecado contra a lei da castidade, devem procurar a ajuda do bispo ou presi-
dente do ramo, que pode ajudá-los a arrependerem-se e tornarem-se puros por meio da 
Expiação de Jesus Cristo.
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Jacó 3–4

Sugestões Didáticas

Jacó 3 
Jacó consola e aconselha os puros de coração e exorta os demais a arrependerem-se
Peça aos alunos que imaginem que conselhos dariam a pessoas nas seguintes situações:
 1. Uma moça se esforça por viver em retidão, mas sofre porque o pai é alcoólatra.
	2.	Um	rapaz	faz	o	que	pode	para	viver	o	evangelho,	mas	enfrenta	provações	devido	ao	

divórcio dos pais.
 3. Uma moça tenta diligentemente amar seus familiares, mas enfrenta dificuldades em 

casa, porque a irmã age com egoísmo e falta de consideração.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa da primeira frase de Jacó 3:1. Peça-lhes que 
descubram a quem Jacó fala no primeiro capítulo.
Explique-lhes que Jacó até então falara diretamente aos orgulhosos e aos que cometiam 
pecados sexuais. Depois, voltou sua atenção aos justos que enfrentavam provações devido 
às iniquidades dos outros. Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 3:1–2. 
Peça-lhes	que	procurem	quatro	coisas	que	Jacó	pediu	que	os	puros	de	coração	fizessem.
•	 Que	quatro	coisas	Jacó	exortou	os	puros	de	coração	a	fazer?	(“Confiai	em	Deus	com	a	

mente firme”, “orai a ele com grande fé”, “levantai a cabeça e recebei a agradável palavra 
de	Deus”	e	“banqueteai-vos	com	seu	amor”.)	O	que	Jacó	prometeu	aos	puros	de	cora-
ção,	se	permanecessem	fiéis?	(Consolo	nas	aflições	e	proteção	contra	os	inimigos.)

•	 Em	sua	opinião,	o	que	podemos	fazer	para	receber	a	palavra	de	Deus?
Ao discutir as promessas de Jacó aos puros de coração, certifique-se de que os alunos 
compreendam que Deus consola os puros de coração nos momentos de aflição. Você 
pode explicar que a palavra consolo	quer	dizer	aliviar,	ou	tentar	aliviar,	a	dor,	o	sofrimento,	
a aflição. Para ajudá-los a meditar sobre essa verdade e aplicá-la, pergunte:
•	 De	que	modo	o	Senhor	já	os	consolou?
•	 Como	a	oração	fervorosa	os	ajudou	durante	as	provações?
•	 Em	que	ocasiões	a	palavra	de	Deus	ajudou-os	a	sentir	Seu	amor?
Diga-lhes que, depois de falar aos puros de coração, Jacó voltou a falar aos que não eram 
puros.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	3:3–4	em	voz	alta.	Peça	aos	demais	que	descubram	o	que	
Jacó	exortou	os	impuros	a	fazer.
•	 O	que	aconteceria	se	o	povo	de	Jacó	não	se	arrependesse?
Saliente que Jacó afirmou que os lamanitas eram mais justos que parte dos nefitas da 
época. Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 3:5–7 a procura dos pontos 
em que os lamanitas eram mais justos que os nefitas.
•	 De	que	maneira	os	lamanitas	eram	mais	justos	que	parte	dos	nefitas?

Introdução
Em Jacó 3, lemos a parte final do sermão de Jacó a seu 
povo. Ele profere algumas palavras de conforto e faz 
promessas aos puros de coração. Além disso, repreende 
os orgulhosos e lascivos de seu povo e adverte-os das 
consequências que adviriam caso não se arrependes-
sem. Jacó 4 contém as palavras que Jacó foi inspirado 

a escrever para as pessoas que, um dia, leriam seu 
registro. Ele dá testemunho da Expiação de Jesus Cristo 
e exorta os leitores a reconciliarem-se com Deus, o Pai, 
por meio da Expiação. Em tom de alerta, ele fala dos 
judeus que rejeitariam Jesus Cristo e a plenitude de Seu 
evangelho.
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•	 Quais	princípios	Jacó	3:7	nos	ensina	sobre	o	relacionamento	familiar?	(Marido e 
mulher devem amar um ao outro, e os pais devem amar os filhos.)

•	 Quais	são	algumas	possíveis	consequências,	caso	os	membros	de	uma	família	não	amem	
uns	aos	outros	e	não	cumpram	suas	responsabilidades	familiares?

Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 3:10 procurando a advertência espe-
cífica de Jacó aos pais nefitas.
•	 Qual	foi	a	advertência	de	Jacó	aos	pais	nefitas?
•	 Em	sua	opinião,	porque	é	importante	que	os	membros	da	família	sejam	bons	exemplos	

uns	para	os	outros?
Leia	Jacó	3:11–12	em	voz	alta	para	os	alunos.	Você	pode	explicar	aos	alunos	que,	no	ver-
sículo 11, as palavras “despertai a sensibilidade de vossa alma” referem-se à necessidade 
de despertar espiritualmente. Em Jacó 3:12, as palavras “fornicação e lascívia” referem-se 
aos pecados sexuais. Ao ler esses versículos, saliente as “terríveis consequências” dos 
pecados sexuais. Além disso, lembre aos alunos as promessas de Jacó aos puros de coração 
(ver Jacó 3:1–2). Ajude-os a compreender que a melhor maneira de receber essas bênçãos 
prometidas é ser sempre puro de coração. Contudo, as pessoas que cometeram pecados 
sexuais podem pedir a ajuda do bispo ou do presidente do ramo, que as ajudará a arrepen-
derem-se e tornarem-se puras por meio da Expiação de Jesus Cristo e, assim, receberem as 
bênçãos prometidas aos puros de coração.

Jacó 4
Jacó testifica que, por meio da Expiação de Jesus Cristo, podemos reconciliar-nos 
com Deus.
Antes da aula, coloque uma gravura de Jesus Cristo no meio do quadro. Em volta da gra-
vura, escreva algumas palavras que indiquem coisas que podem desviar a atenção das pes-
soas do Salvador e do evangelho. Sugere-se, por exemplo, que você inclua algumas coisas 
boas (tais como os estudos, esportes e amigos) que são importantes, mas não devem ser 
nossa principal prioridade na vida. Sugere-se também que você inclua outras coisas (como 
pornografia, música nociva e drogas) que são nocivas a nosso espírito e que nos afastam do 
Salvador. 
Peça aos alunos que abram Jacó 4:14. Diga-lhes que esse versículo contém a expressão 
“[olhar]	para	além	do	marco”.	O	Élder	Neal A.	Maxwell,	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	
ensinou	que,	nesse	versículo,	“o	marco	é	Cristo”	(“Jesus	of	Nazareth,	Savior	and	King”	
[“Jesus	de	Nazaré,	Salvador	e	Rei”],	Ensign,	dezembro	de	2007).	Sugere-se	que	você	incen-
tive os alunos a anotarem essa declaração nas escrituras, ao lado de Jacó 4:14.
Depois	desse	esclarecimento,	peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	4:14–15	em	voz	alta.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“olhar	para	além	do	marco”?	(Centralizar	nossa	vida	em	

qualquer coisa que não seja o Salvador e Seu evangelho.)
•	 De	acordo	com	Jacó,	que	modo	de	pensar	e	agir	fez	com	que	os	judeus	não	aceitassem	

Jesus	Cristo?
Explique-lhes que, apesar de Jacó ter citado especificamente os pecados de parte dos 
judeus, há trechos de Jacó 4:14–15 que se aplicam a nós também e nos servem de alerta. 
Para ajudar os alunos a perceberem como aplicar essas coisas, faça as seguintes perguntas:
•	 Por	que	as	pessoas	às	vezes	rejeitam	as	“palavras	claras”	e,	em	seu	lugar,	procuram	coi-

sas	que	não	são	capazes	de	entender?	Quais	são	alguns	dos	perigos	de	não	dar	valor	às	
verdades	simples	do	evangelho?

•	 Quais	outros	exemplos	de	coisas	que	desviam	nossa	atenção	do	Salvador	e	de	Seu	evan-
gelho	poderíamos	anotar	no	quadro?	(Acrescente	as	respostas	dos	alunos	às	coisas	que	
já estavam escritas no quadro.)

Apague as palavras que você havia escrito e escreva esta pergunta: O que podemos fazer para 
não olhar para além do marco e mantermo-nos centralizados em Jesus Cristo?
Escreva as seguintes referências de escrituras no quadro: Jacó 4:4–5; Jacó 4:6–7; Jacó 4:8–9; 
Jacó 4:10; Jacó 4:11–13. Diga que no capítulo 4, Jacó ensina princípios que podem ajudar-
nos	a	manter-nos	centralizados	em	Jesus	Cristo.	Peça	aos	alunos	que	formem	duplas	e	peça	
a cada dupla que procure esses princípios em uma das passagens de escrituras indicadas 
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no quadro. (Dependendo do número de alunos, pode ser preciso dar a mesma passagem a 
mais de uma dupla, ou pode ser preciso pedir que cada dupla leia mais de uma passagem.)
Depois de alguns minutos, peça aos alunos que digam o que encontraram. À medida que 
eles	responderem,	você	pode	fazer	perguntas	para	ajudá-los	a	ponderar	melhor	o	que	
aprenderam nos versículos lidos. Estas perguntas, ordenadas por versículo, destinam-se a 
ajudá-lo a orientar o debate: 
•	 Jacó	4:4–5.	Como	o	testemunho	dos	profetas	já	os	ajudou	a	manterem-se	centralizados	

em	Jesus	Cristo?	De	que	maneiras	vocês	já	foram	fortalecidos	pelo	testemunho	de	outras	
pessoas	a	respeito	do	Salvador?	Jacó	disse	que	a	obediência	à	lei	de	Moisés	servia	para	
ajudar	a	guiar	a	alma	do	povo	para	o	Senhor.	Como	o	esforço	que	fazemos	para	receber	
as	ordenanças	do	evangelho	e	guardar	os	mandamentos	guia	nossa	alma	para	o	Senhor?

•	 Jacó	4:6–7.	Como	as	revelações	feitas	aos	profetas	ajudam-nos	a	ter	esperança	e	fé	em	
Jesus	Cristo?	Como	as	revelações	pessoais,	ou	o	testemunho	espiritual	que	receberam,	
fortaleceram	a	sua	fé?	Em	sua	opinião,	porque	é	importante	lembrar-se	de	que	é	só	por	
meio	da	graça	do	Senhor	que	conseguimos	realizar	a	Sua	obra?

•	 Jacó	4:8–9.	Em	sua	opinião,	por	que	é	importante	reconhecer	que	as	obras	do	Senhor	
são	“grandes	e	maravilhosas”?	Como	a	obra	realizada	pelo	Salvador	como	Criador	da	
Terra	influencia	o	testemunho	que	vocês	têm	Dele?	Em	sua	opinião,	o	que	significa	não	
desprezar	as	revelações	de	Deus?	Como	podemos	mostrar	ao	Senhor	que	damos	valor	a	
Suas	revelações?

•	 Jacó	4	:10.	Quais	seriam	alguns	exemplos	de	não	tentar	“[dar]	conselhos	ao	Senhor,	mas	
sim,	[receber]	conselhos	de	sua	mão”?

•	 Jacó	4:11–13.	Como	mencionado	na	lição	35,	o	verbo	reconciliar significa colocar uma 
coisa em harmonia com outra. Como a Expiação nos ajuda a colocarmo-nos em harmo-
nia	com	o	Pai	Celestial?	Jacó	lembrou-nos	de	como	é	importante	ensinarmos	a	Expia-
ção	quando	perguntou:	“Por	que	não	falar,	pois,	da	expiação	de	Cristo (…) ?”	Como	
podemos seguir esse princípio ao prestarmos testemunho a outras pessoas e em nossas 
oportunidades	de	ensinar	o	evangelho?	Quando	prestamos	nosso	testemunho,	porque	é	
tão	importante	que	seja	de	tal	maneira	que	as	pessoas	o	entendam?	Como	o	Espírito	nos	
ajuda	nisso?

Certifique-se de que, como resultado deste debate, a seguinte verdade fique clara: Por 
meio da Expiação de Jesus Cristo, podemos encher-nos de esperança e reconciliar-
nos com Deus.
Fale	do	quanto	é	grato	pelo	Salvador	e	pela	Expiação.	Testifique	que	Jesus	Cristo	é	o	
“marco”	no	qual	devemos	centralizar	nossa	vida.	Para	encerrar	a	aula,	peça	que	os	alunos	
meditem sobre o que farão para concentrarem-se no Salvador nos próximos dias. Você 
pode	sugerir	que	eles	anotem	no	diário	de	estudo	das	escrituras	o	que	pretendem	fazer.	
Considere	a	possibilidade	de	pedir	que	alguns	deles	digam	à	classe	o	que	pretendem	fazer.

Revisão do Domínio das Escrituras
A	repetição	ajuda	os	alunos	a	memorizar	a	localização	das	passagens	de	domínio	das	escri-
turas.	Um	modo	de	incentivar	o	estudo	repetido	é	a	utilização	dos	cartões	de	domínio	das	
escrituras	(código	10459	059;	também	disponíveis	em	PDF	na	página	si	.LDS	.org).	Caso	você	
não tenha acesso a esse material, ajude os alunos a criarem seus próprios cartões, com as 
palavras-chave de cada passagem de um lado e a referência do outro lado. Divida os alunos 
em	duplas.	Peça-lhes	que,	durante	alguns	minutos,	utilizem	os	cartões	para	ajudarem	uns	
aos outros a verificar seus conhecimentos. Por exemplo, um aluno poderia ler as palavras-
chave	e	o	outro	dizer	qual	é	a	referência	de	escritura	correspondente.	Peça	aos	alunos	que	
utilizem	os	cartões	dessa	maneira	com	frequência	sozinhos	ou	com	outras	pessoas.
Observação:	É	possível	que,	devido	ao	tamanho	desta	lição,	haja	tempo	suficiente	para	
essa	atividade	de	estudo	das	passagens	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	conduzir	a	
atividade no início da aula, como um intervalo entre as seções da lição ou ao final da aula. 
Faça	com	que	a	atividade	seja	breve	para	deixar	tempo	para	a	aula.	Para	outras	atividades	
de revisão ou estudo, veja o apêndice deste manual.



159

Lição de Estudo no Lar 
2 Néfi 32 – Jacó 4 (Unidade 9)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam com o estudo de 2 Néfi 32–Jacó 4 (Uni-
dade 9) não é para ser ensinado como parte de uma lição. 
A lição que você ensina concentra-se somente em algumas 
destas doutrinas e destes princípios. Siga os sussurros do 
Santo Espírito ao ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (2 Néfi 32)
Estudando 2 Néfi 32, os alunos aprenderam que, quando 
nos banqueteamos com as palavras de Cristo, elas nos dizem 
todo o que devemos fazer. Aprenderam também que, se 
orarmos sempre, seremos capazes de fazer tudo o que o 
Senhor quer que façamos para o bem de nossa alma. A lição 
incentivava os alunos a, num período de 24 horas, incorpo-
rarem o que aprenderam quanto a orar sempre.

Dia 2 (2 Néfi 33)
Nessa lição que tratou do testemunho final de Néfi, os 
alunos aprenderam que somos nós que decidimos se vamos 
ou não abrir nosso coração à inspiração do Espírito Santo. 
Além disso, recapitularam 1 Néfi e 2 Néfi e escolheram uma 
passagem das escrituras que os tenha inspirado a fazer o 
bem e acreditar em Cristo.

Dia 3 (Jacó 1–2)
Nessa lição, que tratou de Jacó 1–2, os alunos aprenderam 
que os líderes do sacerdócio trabalham diligentemente para 
ajudar-nos a achegarmo-nos a Cristo e que Deus lhes deu a 
responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e alertar-nos 
contra o pecado. Com o estudo do sermão de Jacó a seu 
povo, os alunos aprenderam que devemos buscar o reino 
de Deus acima de todas as outras coisas. Eles escreveram no 
diário de estudo das escrituras uma maneira de utilizarem 
as bênçãos e oportunidades que o Senhor lhes deu para a 
edificação do reino de Deus e para abençoar outras pessoas. 
Também se concentraram na verdade de que o Senhor Se 
deleita na castidade de todos, homens e mulheres. Foi-lhes 
pedido que meditassem sobre como a obediência à lei da 
castidade traz bênçãos para as famílias e agrada ao Senhor.

Dia 4 (Jacó 3–4)
Os alunos continuaram a estudar o sermão de Jacó e apren-
deram que Deus consolará os puros de coração em suas 
aflições. A lição concentrou-se nesta doutrina: Por meio da 
Expiação de Jesus Cristo, podemos encher-nos de esperança 
e reconciliar-nos com Deus. Os alunos escreveram as razões 
pessoais que os fazem ter vontade de prestar testemunho de 
Jesus Cristo e da Expiação.

Introdução
Esta lição ajudará os alunos a compreenderem que Néfi deu tes-
temunho da missão de Jesus Cristo. Eles terão a oportunidade 
de falar de como as palavras de Jacó podem ajudá-los a vencer o 
orgulho e a usar as bênçãos que recebem de Deus para edificar 
Seu reino. Terão a oportunidade de empregar os princípios e as 
doutrinas aprendidos em Jacó 2 para discutir a importância da 
obediência à lei da castidade dada pelo Senhor. Discutirão como 
procurar oportunidades de falar de Jesus Cristo e da Expiação.

Sugestões Didáticas

2 Néfi 32–33
Néfi aconselhou-nos a procurar orientação divina nas palavras 
de Jesus Cristo
Inicie a aula fazendo as seguintes perguntas:

•	 Qual	é	um	de	seus	esportes	ou	sua	atividade	preferida?
•	 Que	fundamentos	vocês	precisariam	praticar	sempre	para	se	

sobressair nesse esporte ou nessa atividade? 
•	 O	que	acontece	com	quem	deixa	de	praticar	essas	habilidades	

essenciais?

Diga aos alunos que existem coisas essenciais que precisamos 
fazer para convidar o Espírito Santo a dar-nos orientação vinda 
do Pai Celestial. Copie a seguinte tabela no quadro ou prepare-a 
para entregar aos alunos.

Orar Receber Orienta-
ção do Espírito 
Santo

Estudar as 
Escrituras

2 Néfi 32:8–9 2 Néfi 32:5; 33:1–2 2 Néfi 32:3; 33:4

Peça a cada aluno que escolha uma das ações do quadro e leia 
a escritura correspondente. Divida a turma em duplas ou grupos 
pequenos. Peça aos alunos que se revezem e digam uns aos 
outros como orar, receber orientação do Espírito Santo e estudar 
as escrituras os ajudaram a receber orientação de Deus.

Você pode pedir aos alunos que comentem como as coisas que 
o Élder David A. Bednar ensinou quanto ao mandamento de 
orar sempre os ajudaram. Outra coisa que você poderia fazer é 
perguntar-lhes como suas orações melhoraram devido à tarefa 
de incorporarem durante um período de 24 horas aquilo que 
aprenderam sobre orar sempre. (Essas eram tarefas do dia 1.)
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Jacó 1–2
Jacó repreende seu povo pelo amor às riquezas, pelo orgulho e 
pela imoralidade sexual.
Escreva a seguinte frase no quadro: Há pessoas que, por terem 
mais ___________ que outras, são tentadas a acreditar que são 
melhores que os outros.

Peça aos alunos que sugiram várias palavras que serviriam para 
completar a frase. Algumas das respostas possíveis são dinheiro, 
riquezas, habilidades para música, habilidades para os esportes, 
talentos, estudo, inteligência, oportunidades de desenvolvi-
mento, conhecimento do evangelho ou bens materiais. Peça aos 
alunos que pensem em silêncio nas diversas afirmações criadas 
com as palavras sugeridas para completar a frase e vejam se 
alguma vez alguma delas aplicou-se a eles.

Lembre aos alunos que, por amar o povo e para ser obediente 
aos mandamentos do Senhor, Jacó alertou seu povo de suas 
fraquezas e de seus pecados. Peça-lhes que leiam Jacó 2:12–13 
e sugiram maneiras de completar a frase do quadro de modo a 
descrever os nefitas da época de Jacó.

Peça aos alunos que leiam Jacó 2:17–21 e encontrem conselhos 
que poderiam ajudá-los a abandonar o orgulho. (É possível que 
eles tenham sublinhado essas palavras ao estudarem individual-
mente.) Peça-lhes que citem alguns dos conselhos que encon-
traram e que expliquem como isso pode ajudá-los a vencer o 
orgulho.

Diga-lhes que esses versículos ensinam esta verdade: Devemos 
buscar o reino de Deus acima de todos os nossos outros 
interesses. Peça a diversos alunos que citem uma maneira de 
utilizarem as bênçãos e oportunidades que o Senhor lhes deu 
para a edificação do reino de Deus e para abençoar outras 
pessoas.

Para preparar os alunos para recapitularem os ensinamentos 
de Jacó quanto à pureza sexual, peça-lhes que imaginem que 
alguém lhes perguntou por que acreditam em obedecer à lei 
da castidade. Peça-lhes que leiam Jacó 2:28–35 para ajudá-los 
a responder a essa pergunta. Talvez seja bom lembrar-lhes que 
aprenderam esta verdade no estudo individual: O Senhor Se 
deleita na castidade. Eles também estudaram as consequên-
cias da imoralidade sexual descritas nesses versículos. Peça-lhes 
que digam de que modo, com base em Jacó 2:28–35, responde-
riam a essa pergunta.

Pergunte: De acordo com Jacó 2:27, qual é a “palavra do 
Senhor” quanto a se ter mais de uma esposa? (Certifique-se 
de deixar bem claro que o Senhor ordenou que cada homem 
tivesse apenas uma esposa.)

Diga que, em certos períodos da história do mundo, o Senhor 
ordenou que Seu povo praticasse o casamento plural. Por exem-
plo, na época do Velho Testamento, Abraão e Sara praticaram 
o casamento plural (ver Gênesis 16:1–3; D&C 132:34–35, 37), 
bem como seu neto Jacó (ver D&C 132:37). Esse tipo de 

casamento também existiu por algum tempo nos primeiros anos 
após a Restauração da Igreja, e foi iniciado por Joseph Smith 
(ver D&C 132:32–33, 53). Contudo, em 1890 Deus ordenou a 
Seu profeta, Wilford Woodruff, que pusesse fim à prática do 
casamento plural (ver D&C, Declaração Oficial nº 1).

Dê-lhes tempo para pensar em como a escolha que fizeram de 
ser castos e puros deleitaria o Senhor e outras pessoas. Peça-lhes 
que expliquem como sua obediência à lei da castidade agora 
trará bênçãos para eles e seus familiares, agora e no futuro. Fale 
de como a obediência à lei da castidade trouxe bênçãos para 
você e sua família.

Jacó 3–4
Jacó incentiva o povo a arrepender-se e conquistar a esperança 
de retornar à presença de Deus.
Coloque uma gravura de Jesus Cristo no meio do quadro, ou em 
um cartaz ou uma folha de papel. Em volta da gravura, escreva 
algumas palavras que indiquem coisas que podem desviar a 
atenção das pessoas do Salvador e do evangelho. Peça aos alu-
nos que abram Jacó 4:14. Diga-lhes que esse versículo contém 
a expressão “[olhar] para além do marco”. Pergunte ao que se 
refere a palavra “marco” usada nesse versículo. O Élder Neal A. 
Maxwell,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	ensinou	que,	nesse	
versículo, “o marco é Cristo” (“Jesus of Nazareth, Savior and 
King” [Jesus de Nazaré, Salvador e Rei”], Ensign, dezembro de 
2007). Depois desse esclarecimento, peça a um aluno que leia 
Jacó 4:14–15 em voz alta.

Pergunte: Em sua opinião, o que significa “olhar para além do 
marco”? (Centralizar nossa vida em qualquer coisa que não seja 
o Salvador e Seu evangelho.)

Peça aos alunos que leiam Jacó 4:4–12 e encontrem diversas 
razões pelas quais Jacó acreditava em Jesus Cristo e considerava 
importante falar da Expiação a outras pessoas. Certifique-se de 
que, como resultado deste debate, a seguinte verdade fique 
clara: Por meio da Expiação de Jesus Cristo, podemos 
encher-nos de esperança e reconciliar-nos com Deus.

Fale do quanto é grato pelo Salvador e pela Expiação. Testifique 
que Jesus Cristo é o “marco” no qual devemos centralizar nossa 
vida. Para encerrar a aula, peça que os alunos meditem sobre o 
que farão para concentrarem-se no Salvador nos próximos dias.

Próxima Unidade (Jacó 5 a Ômni) 
Pergunte aos alunos: O que é um anticristo? O que vocês fariam 
caso se deparassem com um anticristo? Na leitura das escri-
turas da próxima unidade, observem o que Jacó disse e o que 
ele fez quando Serém, o anticristo, o confrontou. Além disso, 
descubram quais bênçãos Enos recebeu por ter buscado a Deus 
de todo o coração e orado o dia inteiro e a noite inteira. Fiquem 
atentos aos motivos que levaram os nefitas a abandonarem a 
terra de sua primeira herança para ir viver com os mulequitas.
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Jacó 5:1–51

Sugestões Didáticas

Jacó 5:1–14
Jacó repete as palavras de Zenos, que comparou a casa de Israel a uma oliveira boa.
Considere a possibilidade de iniciar a aula com a leitura destes exemplos de jovens que 
questionaram a disposição do Senhor para perdoar seus pecados:
•	 Um	jovem	portador	do	sacerdócio	adquire	um	hábito	pecaminoso.	Ele	acredita	que	

outros podem ser perdoados, mas duvida que o Senhor aceite seu arrependimento.
•	 Uma	moça	transgride	um	mandamento.	Ela	sente-se	mal	e	culpada	e	duvida	que	o	

Senhor ainda a ame.
Peça	aos	alunos	que	meditem	na	seguinte	pergunta	sem	respondê-la	em	voz	alta:
•	 Alguma	vez	vocês	duvidaram	que	o	Senhor	estivesse	disposto	a	perdoar	seus	pecados?
Diga	que	Jacó	profetizou	que	os	judeus	rejeitariam	Jesus	Cristo	(ver	Jacó	4:15).	Ele	tam-
bém ensinou que Jesus Cristo continuaria a trabalhar para promover a salvação de Seu 
povo, mesmo depois ter sido rejeitado (ver Jacó 4:17–18). Para ilustrar essa verdade, Jacó 
utilizou	uma	alegoria	feita	por	um	profeta	chamado	Zenos.	Nas	alegorias	as	personagens,	
os objetos e as ações são simbólicos e servem para ensinar verdades. Com o estudo dessa 
alegoria, os alunos aprenderão importantes lições a respeito da boa vontade de Jesus Cristo 
em ajudar aqueles que se afastaram Dele.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	5:1–2	em	voz	alta,	e	peça	aos	demais	que	descubram	de	
quem	Zenos	estava	falando	(da	casa	de	Israel).	Talvez	seja	preciso	explicar	que,	quando	o	
profeta	Jacó,	do	Velho	Testamento,	fez	convênios	com	o	Senhor,	o	Senhor	mudou	seu	nome	
para Israel. A expressão “casa de Israel” refere-se aos descendentes de Jacó e a todos os 
que	se	batizam	e	fazem	convênios	com	o	Senhor.
•	 Quem	nesta	classe	faz	parte	da	casa	de	Israel?	(Você	pode	explicar	que	aqueles	que	se	

batizam	e	tornam-se	membros	da	Igreja	fazem	parte	da	casa	de	Israel	e	enquadram-se	
na alegoria de Jacó 5.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	5:3	em	voz	alta.	Peça	à	turma	que	descubra	o	que	Zenos	usou	
para representar a casa de Israel nessa alegoria. Depois que os alunos disserem o que des-
cobriram,	explique-lhes	que,	na	antiga	Israel,	onde	Zenos	vivia,	as	oliveiras	eram	de	grande	
valor.	As	olivas,	ou	azeitonas,	eram	utilizadas	na	alimentação,	seu	azeite	era	usado	para	cozi-
nhar,	como	remédio	e	como	combustível	para	lamparinas.	Para	que	as	oliveiras	produzissem	
bons frutos, era preciso que fossem muito bem cuidadas, e isso dava muito trabalho. Saliente 
que nessa alegoria, a oliveira boa ficava dentro de uma vinha, que representa o mundo.
•	 De	acordo	com	Jacó	5:3,	o	que	começou	a	acontecer	com	a	oliveira	boa?	O	que	significa	

o	definhamento	da	oliveira?	(Incentive	os	alunos	a	recorrerem	à	nota	de	rodapé	3d para 
responder essa pergunta.)

•	 O	que	é	apostasia?	(Afastar-se	do	Senhor	e	de	Seu	evangelho.)

Introdução
Ao ensinar seu povo, Jacó empregou a alegoria das 
oliveiras bravas e das oliveiras boas, que fora original-
mente utilizada por um profeta chamado Zenos e cons-
tava nas placas de latão. Jacó usou essa alegoria para 

ensinar que o Senhor tenta proporcionar a salvação de 
todos, mesmo àqueles que, apesar de pertencerem ao 
povo do convênio, afastam-se Dele. Devido a sua exten-
são, o capítulo 5 de Jacó foi dividido em duas lições.
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Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 5:4–6. Peça-lhes que pensem em 
quem seria o senhor da vinha e o que o trabalho de podar, cavar e cuidar da vinha repre-
sentam. Depois, peça-lhes que digam o que acham que esses símbolos representam. (Tal-
vez	seja	preciso	ajudá-los	a	compreender	que	o	senhor	da	vinha	representa	Jesus	Cristo.	
Os	atos	de	podar,	cavar	e	cuidar	da	oliveira	representam	o	trabalho	do	Senhor	para	ajudar-
nos a receber as bênçãos da Expiação e o trabalho dos profetas para ensinar e chamar o 
povo ao arrependimento.
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:
“Essa alegoria, assim como foi recontada por Jacó, desde o princípio tem a finalidade de 
falar de Cristo. (…) Nesse capítulo, a história de como o Senhor da vinha e seus servos 
se	esforçaram	por	adubar,	podar,	purificar	e	fazer	todo	o	necessário	para	que	as	árvores	
fossem produtivas delineia a história da dispersão e coligação de Israel, e é permeada do 
começo ao fim pelo significado mais profundo da Expiação (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon,	[Cristo	e	o	Novo	Testamento:	A	Mensagem	
Messiânica	do	Livro	de	Mórmon],	1997,	p.	165).
Para ajudar os alunos a perceberem como essa alegoria ilustra o interesse do Senhor por 
eles, ensine-lhes que podem colocar o próprio nome no lugar das referências às olivei-
ras.	Você	pode	fazer	uma	demonstração,	com	a	leitura	de	Jacó	5:7:	“Sentiria	perder	[seu	
nome]”. Diga-lhes que se inserirmos nosso nome nos pontos certos e significativos de 
Jacó 5, poderemos perceber melhor o quanto o Senhor Se importa conosco.
Mostre	a	tabela	a	seguir.	Diga	que	ela	contém	uma	lista	dos	significados	dos	símbolos	da	
alegoria	de	Zenos.	(Você	pode	fazer	cópias	da	tabela	para	distribuir	aos	alunos,	ou	pedir	
que eles a copiem no diário de estudo das escrituras.)

Jacó 5: Alegoria das Oliveiras Boas e das Oliveiras Bravas

Símbolo Possível Significado

Oliveira boa A casa de Israel, ou povo do convênio de Deus

A vinha O mundo

Definhar Pecado e apostasia

O senhor da vinha Jesus cristo

Podar, cavar e cuidar O trabalho do Senhor para ajudar as pessoas a 
 receberem as bênçãos da Expiação.

O servo do senhor da vinha Os profetas do Senhor

Ramos Grupos de pessoas

A oliveira brava Os gentios, ou seja, aqueles que não fizeram convê-
nios com o Senhor. Mais adiante na alegoria, algumas 
oliveiras boas tornam-se bravas, representando as 
partes da casa de Israel que entraram em apostasia.

Enxerto e o plantio de ramos Dispersão e coligação do povo do convênio do Senhor. 
Além disso, o enxerto dos ramos da oliveira brava na oli-
veira boa representa a conversão de pessoas que, então, 
passam a fazer parte do povo do convênio do Senhor.

A queima dos ramos Os juízos de Deus quanto aos iníquos

Fruto A vida ou as obras das pessoas



163

JAcó 5:1– 51

Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	5:7,	9–10	em	voz	alta,	e	peça	aos	demais	que	descubram	o	
que	o	senhor	da	vinha	fez	a	seguir	para	salvar	a	oliveira	boa.	Peça	aos	alunos	que	digam	
o	que	descobriram.	(Talvez	seja	preciso	explicar	que	enxertar	significa	inserir	um	ramo	
de	uma	árvore	em	outra.	Os	enxertos	citados	nesses	versículos	representam	o	trabalho	
do Senhor para ajudar os gentios a tornarem-se parte do povo do convênio por meio do 
batismo	e	da	conversão.	A	queima	de	parte	dos	ramos	representa	os	juízos	do	Senhor	para	
os membros mais iníquos da casa de Israel.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	5:11	em	voz	alta.	Peça	aos	demais	que	procurem	evidências	
do	quanto	o	senhor	da	vinha	se	importava	com	as	raízes	da	oliveira	boa.	Peça	aos	alunos	
que digam o que descobriram.
Lembre	aos	alunos	que	Jacó	5:6	diz	que	a	oliveira	boa	começara	a	produzir	ramos	novos	
e tenros.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	5:8,	13–14	em	voz	alta.	Peça	aos	demais	que	des-
cubram	o	que	o	senhor	da	vinha	fez	com	esses	ramos.	Sugere-se	também	que	você	lhes	
peça	que	pensem	em	como	a	jornada	da	família	de	Leí	pode	ser	vista	como	exemplo	das	
ações do senhor da vinha citadas em Jacó 5:8, 13–14.

Jacó 5:15–40
O senhor da vinha e seu servo trabalham para ajudar a vinha a produzir bons frutos.
Divida a classe em dois grupos. Peça ao primeiro que estude Jacó 5:15–28 e, ao segundo, 
que estude Jacó 5:29–40. Peça aos alunos que façam o seguinte enquanto estudam 
( sugere-se que você anote as instruções no quadro):
 1. Resumam o que aconteceu na vinha e o que isso representa.
 2. Identifiquem palavras e expressões que indiquem o trabalho do senhor da vinha para 

preservar a oliveira boa (ou a “árvore natural”) e seus ramos.
Depois de lhes dar tempo suficiente para estudar os versículos indicados, peça aos alunos 
que façam um resumo do que aconteceu na vinha e expliquem o que isso pode representar. 
Comece pelos alunos que estudaram Jacó 5:15–28. Abaixo se encontram alguns exemplos 
de resumos e interpretações.
Jacó	5:15–28.	O	que	aconteceu:	Todos	os	ramos	enxertados	produziram	bons	frutos,	mas	
um	ramo,	apesar	de	ter	sido	plantado	em	uma	parte	fértil	da	vinha,	produziu	tanto	frutos	
bons	como	frutos	bravos.	O	que	isso	poderia	representar:	Os	bons	frutos	produzidos	na	
maior parte da vinha representam a retidão na Terra na época de Cristo e Seus Apóstolos. 
O	ramo	que	produziu	tanto	frutos	bons	como	frutos	bravos	representa	os	descendentes	
justos	e	iníquos	de	Leí.
Jacó	5:29–40.	O	que	aconteceu:	Todos	os	frutos	da	vinha	corromperam-se.	O	que	isso	
poderia representar: A corrupção de todos os frutos da vinha representa a Grande Apos-
tasia, período no qual se perdeu a plenitude do evangelho de Jesus Cristo na Terra, após o 
ministério dos apóstolos de Cristo.
Depois que os dois grupos tiverem falado do resumo, pergunte:
•	 Que	palavras	indicam	o	trabalho	do	senhor	da	vinha	para	preservar	a	oliveira	boa	e	seus	

ramos?	Como	isso	ilustra	o	que	o	Senhor	sente	quanto	ao	povo	com	quem	fez	convênio?
•	 Com	o	que	foi	exposto	sobre	essa	alegoria,	o	que	vocês	aprenderam	sobre	Jesus	Cristo,	

o	senhor	da	vinha?	(Entre	as	muitas	verdades	ensinadas	nesses	versículos,	os	alunos	
precisam compreender que o Senhor nos ama e trabalha diligentemente por nossa 
salvação.)

•	 Qual	a	relação	entre	essa	alegoria	e	os	exemplos	dos	jovens	que	não	tinham	certeza	se	o	
Senhor	estaria	disposto	a	perdoar	seus	pecados,	dados	no	início	da	lição?
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Jacó 5:41–51
O senhor se entristece com sua vinha
Peça	a	vários	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Jacó	5:41–42,	46–50.	(Suge-
re-se que a menção da altura da vinha em Jacó 5:48 pode ser uma referência ao orgulho.) 
Peça à turma que procure palavras e expressões que demonstrem o amor e a preocupação 
do	senhor	com	sua	vinha	e	sua	tristeza	ao	ver	que	as	árvores	não	produziam	bons	frutos.	
Peça aos alunos que digam que palavras ou expressões desses versículos consideram mais 
importantes e que expliquem o porquê. Depois que os alunos falarem, pergunte à turma:
•	 Como	o	cuidado	do	senhor	com	a	vinha	representa	o	amor	de	Cristo	por	nós?
•	 Que	exemplos,	das	escrituras	ou	de	sua	própria	vida,	demonstram	que	o	Senhor	conti-

nua	a	amar	e	importar-se	com	as	pessoas	mesmo	que	elas	se	afastem	Dele?
Para encerrar, lembre aos alunos que o senhor da vinha pensou na possibilidade de cortar 
todas	as	árvores	por	que	todas	se	haviam	corrompido	apesar	de	tudo	o	que	ele	fizera	(ver	
Jacó 5:49).
•	 Vocês	acham	que	o	senhor	da	vinha	vai	desistir	de	recuperar	a	vinha?	Por	que	sim?	Ou	

por	que	não?
Depois que os alunos responderem, leia Jacó 5:51 para a turma. Preste testemunho de que 
o Senhor nos ama, nos trata com muita misericórdia e paciência, e trabalha para ajudar-nos 
a achegar-nos a Ele e a praticar boas obras. Diga-lhes que, na próxima aula, falaremos da 
etapa final do trabalho do senhor para salvar sua vinha. 
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Introdução
Na lição anterior, os alunos começaram a estudar a ale-
goria de Zenos, das oliveiras boas e das oliveiras bravas. 
Nesta lição, eles estudarão a parte final dessa alegoria, 
na qual o senhor da vinha trabalha com seus servos pela 

última vez para ajudar as árvores a produzirem bons 
frutos. Também estudarão Jacó 6, em que Jacó comenta 
a alegoria e admoesta o povo a arrepender-se.

LIÇÃO 47

Jacó 5:52–77; Jacó 6

Sugestões Didáticas

Jacó 5:52–60
Na alegoria das oliveiras boas e das oliveiras bravas, o senhor da vinha salva as 
árvores e as ajuda a produzir bons frutos.
Antes da aula, desenhe três árvores no quadro.

Lembre	aos	alunos	que,	na	lição	anterior,	eles	começaram	a	estudar	a	alegoria	de	Zenos,	
das oliveiras boas e das oliveiras bravas, em Jacó 5, e que, no final da aula, todas as árvores 
da	vinha	estavam	produzindo	frutos	bravos	(ver	Jacó	5:30–42).	Isso	representa	a	Grande	
Apostasia.
Para recapitular a lição anterior, divida a turma em duplas. Peça aos integrantes de cada 
dupla que conversem sobre como completariam as lacunas das seguintes frases (você pode 
escrever as frases no quadro):
	1.	O	senhor	da	vinha	representa ______________.
	2.	O	trabalho	do	senhor	da	vinha	para	salvar	as	árvores	representa __________.
 3. Uma coisa que as palavras ou ações do senhor da vinha me ensinaram sobre Jesus Cristo 

foi _____________.
 4. Depois de todas as árvores e os frutos da vinha terem-se corrompido, o senhor da vinha 

decidiu ____________.
Depois que os alunos discutirem essas frases em duplas, repasse brevemente as respostas 
deles	com	toda	a	turma.	Enquanto	os	alunos	dizem	como	completaram	as	duas	primeiras	
frases, certifique-se de que fique claro que o senhor da vinha representa Jesus Cristo e que 
seu trabalho para salvar as árvores representa o trabalho do Salvador para ajudar Seu povo 
a	voltar	para	Ele.	Os	alunos	podem	falar	de	várias	lições	importantes	que	aprenderam	ao	
completarem a terceira frase. Peça-lhes que consultem Jacó 5:51 para verificar qual seria o 
fim	correto	para	a	quarta	frase.	Esse	versículo	diz	que	o	senhor	decidiu	poupar	a	vinha	“um	
pouco mais”.
Diga-lhes que a lição de hoje abrange a parte final dessa alegoria, que representa os últi-
mos dias, inclusive a Restauração do evangelho.
Saliente que o senhor da vinha decidiu enxertar mais ramos para salvar as árvores. Peça 
que	diversos	alunos	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Jacó	5:52–58.	Peça-lhes	que	
descubram	o	que	o	senhor	da	vinha	fez	para	fortalecer	os	ramos	e	as	raízes	das	árvores.	
(Ajude-os a compreender que o senhor da vinha enxertou ramos das oliveiras naturais de 

Forme duplas 
de alunos.
O trabalho em duplas 
pode dar aos alunos 
a oportunidade de 
“[ensinar] a doutrina do 
reino uns aos outros” 
(D&C 88:77). Pense 
bem antes de decidir 
que alunos trabalharão 
juntos — certos alu-
nos podem trabalhar 
melhor juntos, enquanto 
outros, se colocados na 
mesma dupla não se 
concentrariam.
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volta na oliveira original, que representa a casa de Israel. Depois, ele enxertou os ramos da 
oliveira original nas demais oliveiras boas. Ele também lançou no fogo os ramos que pro-
duziam	os	frutos	mais	amargos.	Sugere-se	que	você	use	as	árvores	desenhadas	no	quadro	
para ilustrar essa explicação. Você pode, por exemplo, apagar um ramo de uma oliveira e 
desenhar um novo ramo em outra.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	Jacó	5:59	em	voz	alta.	Peça	à	turma	que	preste	atenção	para	des-
cobrir	qual	resultado	o	senhor	da	vinha	desejava	que	essas	medidas	surtissem	nas	raízes	
das árvores.
•	 O	que	o	senhor	da	vinha	desejava	que	acontecesse	com	as	raízes?	(Desejava	que	elas	

“se [fortalecessem]”.)
Lembre	aos	alunos	que,	nesse	ponto,	as	três	árvores	tinham	produzido	maus	frutos,	o	
que representa o mundo inteiro num estado de apostasia. Explique-lhes que, à medida 
que	as	raízes	se	fortalecessem,	os	ramos	de	todas	as	árvores	da	vinha	passariam	por	uma	
mudança, de modo que os bons pudessem sobrepujar os maus (Jacó 5:59).
Certifique-se de que os alunos compreendam que esses versículos ensinam que a influên-
cia do convênio do evangelho permite que os filhos do Pai Celestial sobrepujem o 
pecado e pratiquem a retidão.
•	 De	que	modo	os	convênios	do	evangelho	podem	fortalecer-nos?	Como	esses	convênios	

influenciaram	sua	vida?	(Você	pode	compartilhar	seus	sentimentos	ou	prestar	testemu-
nho desse princípio.)

Jacó 5:61–77
O senhor da vinha trabalha com seus servos
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 5:61–62 para descobrir quais foram 
as	instruções	do	senhor	da	vinha	a	seus	servos	e	por	que	ele	pediu-lhes	que	fizessem	essas	
coisas.
•	 O	servo	do	início	da	alegoria	representa	os	profetas	do	senhor.	O	que	os	vários	servos	

citados	em	Jacó	5:61	representam?	(Ajude	os	alunos	a	verem	que	esses	servos	podem	ser	
considerados como símbolo de todos os membros da Igreja: profetas, apóstolos, líderes 
locais e gerais da Igreja, missionários, mestres familiares, professoras visitantes e qual-
quer outra pessoa que participe da obra do Senhor.)

•	 O	que	significa	o	emprego	dos	verbos	conjugados	na	primeira	pessoa	do	plural		em	Jacó	
5:61–62?	(O	Senhor	trabalha	conosco.	Não	fazemos	a	Sua	obra	sozinhos.)

•	 De	acordo	com	Jacó	5:62,	o	que	há	de	diferente	quanto	à	ocasião	em	que	esses	servos	
foram	chamados	ao	trabalho?	(Era	a	“última	vez”	que	o	senhor	da	vinha	trabalharia	nela.	
Os	profetas	chamaram	essa	“última	vez”	de	“dispensação	da	plenitude	dos	tempos”.		
Ver, por exemplo, Efésios 1:10 e D&C 128:20.)

Para ajudar os alunos a verem a relação que essa parte da alegoria tem com 
eles,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Dean L.	
Larsen,	dos	Setenta:
“[Agora] é a hora em que o Senhor e Seus servos farão um grande esforço 
final para levar a mensagem da verdade a todos os povos da Terra e para 
restaurar aos descendentes dos antigos israelitas o conhecimento de sua 

verdadeira identidade. (…)
Vocês vieram à Terra em uma época em que o alicerce dessa grande obra já está lançado. 
O	evangelho	foi	restaurado	pela	última	vez;	a	Igreja	está	estabelecida	em	quase	todas	as	
partes do mundo; o palco está pronto para que as intensas cenas finais tenham lugar. Vocês 
serão os principais personagens; vocês estão entre os últimos trabalhadores da vinha. (…) 
Esse é o trabalho para o qual foram escolhidos” (“Uma Geração Real”, A Liahona, julho de 
1983, p. 61).
•	 De	que	modo	saber	que	vocês	foram	chamados	a	trabalhar	ao	lado	do	Senhor	neste	

período	final	os	influencia?
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•	 Em	que	ocasiões	vocês	sentiram	que,	ao	trabalharem	na	obra	do	Senhor,	Ele	trabalhava	a	
seu	lado?

•	 Citem	algumas	oportunidades	que	tiveram	de	servir	ao	Senhor	e	ajudar	outras	pessoas	
a	produzirem	“bons	frutos”.	(É	possível	que	os	alunos	citem	chamados	e	designações	da	
Igreja; a responsabilidade de ajudar familiares, amigos e outras pessoas a achegarem-se 
ao Salvador e a oportunidade que terão de servir ao Senhor como missionários de tempo 
integral.)

Escreva Jacó 5:70–75 no quadro. Antes da leitura, diga que esses versículos esclarecem qual 
a relação entre o Senhor e Seus servos. Eles também falam do que o Senhor e Seus servos 
conseguiram	realizar	trabalhando	juntos.	Peça	aos	alunos	que	façam	a	leitura	silenciosa	
desses versículos e escolham entre eles um que dê a descrição de que mais gostem da 
relação entre o Senhor e Seus servos. Depois de dar-lhes tempo suficiente para a leitura, 
peça a alguns deles que digam qual versículo escolheram, por que gostaram desse versículo 
e como ele pode ajudá-los a servir ao Senhor.
Durante essa atividade, assegure-se de que os alunos compreendam que o Senhor nos 
promete alegria se trabalharmos com Ele na realização de Sua obra. Para ajudá-los a 
aprofundar	seu	entendimento	de	Jacó	5:70–75,	considere	a	possibilidade	de	fazer	algumas	
destas perguntas:
•	 O	que	o	senhor	da	vinha	prometeu	àqueles	que	trabalharam	com	ele?	(Ver	Jacó	5:71,	75.)	

Em	que	momentos	vocês	se	alegraram	ao	fazerem	a	obra	do	Senhor?
•	 Em	sua	opinião,	porque	é	importante	que	os	servos	tenham	trabalhado	“com	todo	o	

afinco”	e	“com	toda	a	diligência”?	(Ver	Jacó	5:72,	74.)	Que	lições	vocês	podem	tirar	des-
sas	expressões,	aplicáveis	a	seu	próprio	trabalho	a	serviço	do	Senhor?

Encerre esta parte da aula pedindo aos alunos que respondam à seguinte pergunta no 
diário de estudo das escrituras ou no caderno (você pode escrevê-las no quadro):
•	 Tendo	em	mente	suas	oportunidades	de	servir	ao	Senhor,	como	vocês	pretendem	aplicar	

as	verdades	de	Jacó	5	que	abordamos?
Depois de lhes dar tempo suficiente para escrever, você pode pedir a um ou dois alunos 
que leiam as respostas para a classe.

Jacó 6
Jacó fala da misericórdia e da justiça do Senhor e pede ao povo que se arrependa
Antes da leitura de Jacó 6 explique-lhes brevemente que esse capítulo resume verdades 
importantes da alegoria das oliveiras boas e das oliveiras bravas.
Peça a um aluno que leia Jacó 6:4–6. Peça a metade da classe que descubra o que Jacó 
queria que seu povo aprendesse sobre o Senhor. (Que Ele Se lembra de Seu povo, que 
Ele	“Se	apega	a	[eles]”,	que	“Seu	braço	de	misericórdia	está	estendido	para	[eles]”.	Talvez	
seja preciso explicar que, nessa passagem, o verbo apegar-se significa agarrar-se a algo ou 
alguém ou estar sempre próximo dessa coisa ou pessoa.) Peça à outra metade da turma que 
procure	o	que	Jacó	incentivou	seu	povo	a	fazer	como	resultado	do	que	aprenderam.	(Não	
endurecer o coração, arrepender-se, achegar-se ao Senhor e “[apegar-se] a Deus de todo 
o coração, como Ele se apegava a [eles]”.) Depois que os alunos disserem à turma o que 
aprenderam, pergunte:
•	 O	que	Jacó	diz	do	Senhor?	Em	sua	opinião,	o	que	significa	dizer	que	o	braço	do	Senhor	

está	estendido	para	vocês?	
•	 O	que	vocês	aprenderam	a	respeito	do	Senhor	com	a	alegoria	das	oliveiras	e	como	isso	

demonstra	que	o	Senhor	Se	apega	a	vocês?	O	que	vocês	podem	fazer	para	mostrar	que	
se	apegam	ao	Senhor?

Resuma	Jacó	6:7–10	dizendo	que,	depois	de	sermos	“nutridos	pela	boa	palavra	de	Deus”	
não	devemos	produzir	maus	frutos.	Devemos	seguir	as	palavras	dos	profetas.	Jacó	alertou-
nos que, se não nos arrependermos, responderemos por nossos pecados no tribunal do 
Senhor. Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 6:11–13 e descubram qual o 
último conselho de Jacó. Depois que eles falarem do que descobriram, pergunte:
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•	 Por	que	é	sábio	decidir	arrepender-se	e	preparar-se	agora	para	o	dia	em	que	ficaremos	
perante	o	Senhor	para	sermos	julgados	por	Ele?

Afirme que é sábio prepararmo-nos agora, por meio do arrependimento para receber-
mos a misericórdia do Senhor, para o dia em que seremos julgados. 
Para encerrar a aula, saliente que o arrependimento não nos prepara apenas para o dia 
final em que seremos julgados, mas também para servirmos ao Senhor no presente. Preste 
testemunho aos alunos de que o Senhor quer que eles trabalhem ao lado Dele e que 
tenham alegria com Ele; também lhes testifique que podem merecer essa alegria por meio 
da obediência aos mandamentos, do arrependimento e da misericórdia divina.

Sugestão Didática Complementar
Jacó 5. Apresentação de vídeo
Durante a aula, sugere-se que você apresente a última 
parte do vídeo “A Alegoria da Oliveira”, que se encon-
tra no DVD intitulado Vídeo do Livro de Mórmon: 

Apresentações de 1a 19 (DVD O Livro de Mórmon). 
Sugere-se que você apresente esse segmento na 
segunda parte da lição, depois da declaração do Élder 
Dean L. Larsen.
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Jacó 7

Sugestões Didáticas

Jacó 7:1–14
Jacó confia no Senhor em seu confronto com Serém, o anticristo.
Antes	da	aula,	escreva	no	quadro	esta	declaração	do	Élder	Robert D.	Hales,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos	(extraída	de	“Coragem	Cristã:	o	Preço	de	Seguir	a	Jesus”,	A Liahona, 
novembro de 2008, p. 72).

“Um dos maiores testes da mortalidade ocorre quando nossas crenças são questionadas ou 
criticadas” (Élder Robert D. Hales).

Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que alguém questionou ou criticou suas 
crenças. Peça a vários deles que contem o que sentiram quando isso aconteceu. Sugere-se 
também que você conte brevemente uma experiência sua.
Explique-lhes que Jacó 7 conta a história do confronto entre Jacó e Serém, o anticristo. 
(Sugere-se que você esclareça que “anticristo” é “toda pessoa ou tudo aquilo que seja 
uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do evangelho e que, aberta ou 
secretamente, se oponha a Cristo” [Guia para Estudo das Escrituras, “Anticristo”].) Serém 
procurou Jacó para questionar suas crenças.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Jacó 7:1–5. Peça-lhes que descubram  
(1) o	que	Serém	estava	tentando	fazer	e	(2) como	ele	pretendia	conseguir	isso.	Depois	que	
eles terminarem a leitura, peça-lhes que digam o que descobriram sobre Serém. Você pode 
fazer	algumas	destas	perguntas	para	aprofundar	a	discussão:
•	 Que	efeito	Serém	teve	sobre	as	pessoas?
•	 Vocês	viram	alguma	coisa	em	Jacó	7:1–5	que	lhes	lembre	de	alguma	ocasião	que	alguém	

tenha	questionado	ou	criticado	suas	crenças?	(Ao	discutir	essa	questão,	talvez	seja	pre-
ciso ajudar os alunos a compreenderem que nem todas as pessoas que questionam ou 
criticam nossas crenças têm os mesmos motivos de Serém. Apesar de haver alguns que, 
como Serém, tentam deliberadamente destruir aquilo em que os outros acreditam, exis-
tem	outras	pessoas	que	fazem	perguntas	ou	questionam	nossas	crenças	porque	querem	
saber mais a respeito delas ou porque receberam informações errôneas quanto a elas.)

•	 Por	que	às	vezes	é	difícil	defender	nossas	crenças	contra	pessoas	como	Serém?
Escreva as seguintes frases e referências de escritura no quadro: (Para poupar tempo, 
sugere-se	que	você	faça	isso	antes	da	aula.	Você	também	pode	fazer	cópias	em	papel	para	
distribuir aos alunos.)

1. Jacó 7:5 a. Prestou testemunho das escrituras e das palavras dos profetas.
2. Jacó 7:8 b. Deixou o resultado nas mãos de Deus.
3. Jacó 7:10–11 c. Confiou na orientação do Espírito Santo, e que Ele lhe daria forças.
4. Jacó 7:12 d. Lembrou-se de experiências anteriores que fortaleceram sua fé.
5. Jacó 7:13–14 e. Prestou o testemunho que recebera por meio do Espírito Santo.

Peça aos alunos que 
contem experiências 
que tiveram.
Quando os alunos 
contam experiências ins-
piradoras, isso propicia a 
presença do Espírito do 
Senhor em sala de aula. 
Ouvindo as experiências 
e o testemunho dos 
colegas, o testemunho 
dos alunos se fortalece 
e eles aprendem novas 
maneiras de aplicar os 
princípios do evangelho 
à própria vida. Normal-
mente basta que até três 
alunos contem expe-
riências. Evite chamar 
os mesmos alunos para 
falar todos os dias, tente 
envolver a todos.

Introdução
Jacó confiou no Senhor e na firmeza de seu próprio 
testemunho para refutar as ideias e os argumentos 
enganosos de Serém, o anticristo. Entre suas maiores 
fontes de força, estavam experiências que tivera no 
passado e que fortaleceram sua fé em Jesus Cristo. Ele 
também se apoiou na orientação do Espírito Santo, em 
seu próprio conhecimento das escrituras e das palavras 

dos profetas, bem como em seu testemunho de Jesus 
Cristo. Quando Serém exigiu um sinal que provasse o 
que Jacó dissera, foi ferido por Deus. Jacó encerrou 
seu registro falando de como os nefitas confiaram no 
Senhor e se prepararam para defenderem-se dos lama-
nitas. Antes de morrer, Jacó confiou as placas menores a 
seu filho, Enos.
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Diga que os versículos dessa lista contam como Jacó reagiu ao ter suas crenças questionadas 
por Serém. As frases à direita descrevem a reação de Jacó, mas estão fora de ordem e é pre-
ciso	descobrir	a	que	versículo	cada	uma	corresponde.	Peça	a	vários	alunos	que	se	revezem	
na	leitura	em	voz	alta	de	Jacó	7:5–14.	Interrompa	a	leitura	depois	de	cada	passagem	alistada	
no quadro. Durante essa pausa, peça aos alunos que digam a que frase aquela passagem 
corresponde. Sugere-se que você peça a um aluno que venha até o quadro e trace uma linha 
ligando cada referência à frase correspondente. (Respostas: 1–d; 2–c; 3–a; 4–e; 5–b.)
Depois que os alunos terminarem essa atividade, pergunte-lhes:
•	 Quais	princípios	foram	ensinados	nos	versículos	que	acabamos	de	ler?
Caso ninguém o mencione, certifique-se de que os alunos entendam que Se confiarmos 
no Senhor, seremos capazes de vencer todos os ataques a nossas crenças. (Você pode 
escrever esse princípio no quadro.)
Diga que as respostas de Jacó a Serém servem-nos de exemplo de como responder a quem 
questiona ou critica nossas crenças.
As perguntas abaixo se destinam a ajudar os alunos a ponderar melhor sobre as coisas que 
Jacó	fez	para	confiar	no	Senhor.	A	tarefa	de	responder	a	essas	perguntas	dará	aos	alunos	a	
oportunidade de citar exemplos e prestar testemunho de como ações semelhantes os ajuda-
ram quando outras pessoas questionaram suas crenças, bem como de aprender a responder 
devidamente caso suas crenças sejam questionadas no futuro. Como provavelmente não 
haverá tempo para responder todas as perguntas abaixo em aula, escolha apenas algumas 
para	utilizar	no	debate.	Para	isso,	busque	a	orientação	do	Espírito	Santo	e	tenha	em	mente	
as experiências que os alunos contaram no início da aula. Você também pode perguntar aos 
alunos quais das ações de Jacó eles gostariam de aprofundar a discussão.
•	 O	que	havia	acontecido	com	Jacó	no	passado	para	que	sua	fé	se	tornasse	inabalável?	 

(Ver Jacó 7:5.)
•	 Que	experiências	fortaleceram	sua	fé?	(Dê	tempo	para	que	os	alunos	ponderem	antes	de	

pedir-lhes que a respondam. Assegure-lhes que não precisam mencionar nada que seja 
muito pessoal ou particular.) Como a lembrança dessas experiências os ajuda quando 
alguém	questiona	ou	critica	suas	crenças?

•	 Em	que	ocasiões	o	Espírito	Santo	os	ajudou	a	responder	a	perguntas	ou	críticas	sobre	
suas	crenças?	(Ver	Jacó	7:8.)

•	 Como	o	hábito	de	estudar	diariamente	as	escrituras	e	as	palavras	dos	profetas	modernos	
pode	ajudá-los	quando	alguém	questionar	ou	criticar	suas	crenças?	(Ver	Jacó	7:10–11.)

•	 Alguma	vez	vocês	já	prestaram	seu	testemunho	a	alguém	que	questionou	ou	criticou	
suas	crenças?	(Ver	Jacó	7:12.)	O	que	aconteceu?

•	 Quando	Serém	exigiu	um	sinal,	por	que	Jacó	foi	sábio	em	deixar	que	o	Senhor	resolvesse	
a	questão	em	vez	de	tentar	provar	ele	mesmo	a	veracidade	das	coisas	de	que	testificava?	
(Ver Jacó 7:14.) Em sua opinião, por que é bom saber que não precisam provar àqueles 
que	questionam	suas	crenças	que	as	coisas	que	vocês	testificam	são	verdadeiras?

Jacó 7:15–27
Depois de emudecer, Serém confessa os pecados, testifica a verdade e morre, 
o que leva uma multidão de nefitas de volta ao Senhor.
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Robert D.	Hales:
“Aprendemos com o passar dos anos que os desafios à nossa fé não são novos e provavel-
mente	não	vão	desaparecer	tão	cedo.	Mas	os	verdadeiros discípulos de Cristo veem oportuni-
dades em meio à oposição. (…)
Felizmente,	o	Senhor	conhece	o	coração	dos	nossos	acusadores	e	como	podemos	res-
ponder	a	eles	do	modo	mais	eficaz.	Quando os verdadeiros discípulos buscam a orientação 
do Espírito, eles recebem a inspiração adequada para tratar cada opositor. E a cada um, os ver-
dadeiros discípulos respondem de maneira a convidar o Espírito a estar presente ” (“Coragem 
Cristã:	O	Preço	de	Seguir	a	Jesus”,	p.	72;	grifo	do	autor).
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“ver	oportunidades	em	meio	à	oposição”?	(À	medida	

que os alunos responderem a essa pergunta, ajude-os a compreender que, quando 

Faça perguntas de 
acompanhamento
Quando você faz 
perguntas de acompa-
nhamento, isso dá aos 
alunos a oportunidade 
de falarem do que 
aprenderam, apro-
fundarem a própria 
compreensão do assunto 
e pensarem em como as 
verdades do evangelho 
aplicam-se a sua própria 
vida. Tome cuidado para 
não fazer uma longa 
lista de perguntas em 
muito pouco tempo. 
Normalmente é melhor 
fazer algumas poucas 
perguntas e dar aos 
alunos tempo suficiente 
para pensarem bem nas 
respostas.
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respondemos a quem questiona nossa fé de modo a convidar o Espírito do Senhor a 
estar presente, boas coisas podem acontecer.)

Divida os alunos em duplas. Peça às duplas que leiam Jacó 7:15–23 à procura das coisas 
boas que aconteceram devido ao confronto entre Jacó e Serém. Depois de lhes dar tempo 
suficiente para a leitura, peça a alguns deles que digam à turma o que descobriram. Consi-
dere	a	possibilidade	de	fazer	algumas	destas	perguntas	para	ajudar	os	alunos	a	analisarem	
esses versículos:
•	 O	que	indica	que	Jacó	tinha	esperanças	de	que	seu	confronto	com	Serém	ajudasse	outras	

pessoas?	(Ver	Jacó	7:22.	Ajude	os	alunos	a	compreender	que	Jacó	orara	em	favor	da	mul-
tidão de nefitas que presenciara a confissão de Serém e sua morte.)

•	 De	acordo	com	Jacó	7:23,	qual	foi	o	efeito	final	que	o	confronto	entre	Jacó	e	Serém	teve	
sobre	a	multidão?

•	 Quais	verdades	podemos	aprender	com	o	resultado	do	confronto	entre	Jacó	e	Serém?	
(É possível	que	os	alunos	encontrem	diversas	respostas	para	essa	pergunta.	Talvez	alguns	
mencionem os princípios abaixo.)

Todos os profetas prestam testemunho de Jesus Cristo.

Quando respondemos a perguntas ou críticas quanto a nossas crenças de modo 
a convidar o Espírito a estar presente, podemos ajudar outras pessoas a voltar-se 
para o Senhor.

Os profetas ajudam-nos a reconhecer as ciladas de Satanás e a não cair nelas.

Quem se rebela contra Deus e prega ativamente contra a verdade arcará com 
sérias consequências impostas pelo Senhor.

O estudo das escrituras ajuda-nos a não ser enganados.
À medida que os alunos mencionam princípios como os alistados acima, considere a possi-
bilidade	de	fazer-lhes	perguntas	para	ajudá-los	a	aplicar	esses	princípios	à	própria	vida.
•	 	Como	viver	de	acordo	com	esse	princípio	pode	ajudá-los?
•	 Como	o	conhecimento	desse	princípio	pode	ajudá-los	a	ajudar	outras	pessoas?
•	 Como	vocês	poderiam	aplicar	esse	princípio	em	sua	própria	vida?
Peça aos alunos que façam os seguintes exercícios por escrito no diário de estudo das 
escrituras:
•	 Escrevam	uma	coisa	que	vocês	vão	fazer	(ou	algo	que	vai	continuar	fazendo)	a	fim	de	

preparar-se para o momento em que alguém questione suas crenças.
Escrevam seu testemunho de que podemos permanecer firmes quando nossas crenças são 
questionadas, se seguirmos o exemplo de Jacó e confiarmos no Senhor.

Revisão do livro de Jacó
Ajude os alunos a recapitularem o livro de Jacó. Peça que pensem no que aprenderam 
nesse livro, tanto no seminário quanto em seu estudo pessoal das escrituras. Se necessário, 
peça-lhes que passem os olhos pelos sete capítulos de Jacó, para ajudá-los a lembrarem-se 
do que leram. Peça-lhes que se preparem para falar de alguma característica de Jacó ou de 
alguma parte de seus escritos que os tenha impressionado. Relembre aos alunos que Jacó 
nasceu	no	deserto,	na	terra	de	Abundância	(perto	do	Mar	Vermelho)	e	morreu	na	terra	de	
Néfi.	Além	disso,	ele	foi	abençoado	por	Leí	(ver	2 Néfi	2:1–4)	e	viu	o	Salvador	(ver	2 Néfi	
11:3). Néfi, seu irmão mais velho, incluiu alguns de seus ensinamentos nas placas menores 
(ver 2 Néfi 6–10). Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça a vários alunos que falem um 
pouco do que pensam ou sentem quanto ao assunto. Considere a possibilidade de prestar 
testemunho de como o exemplo e os ensinamentos de Jacó abençoaram você.
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Livro de Enos
Por que estudar esse livro?
O livro de Enos nos mostra o poder da 
Expiação de Jesus Cristo para purificar as 
pessoas do pecado e torná-las espiritual-
mente sãs. Enos travou uma luta perante 
Deus, em fervorosa oração, antes de ter 
seus pecados perdoados. Depois, suplicou 
pelo bem-estar espiritual dos nefitas e 
dos lamanitas, e passou o resto da vida 
trabalhando pela salvação desses povos. 
Estudando o livro de Enos, os alunos 
poderão descobrir importantes lições 
quanto à oração, ao arrependimento e 
à revelação. Também aprenderão que 
quando uma pessoa recebe as bênçãos 
da Expiação, passa a ter o desejo de levar 
essas bênçãos aos outros.

Quem escreveu esse livro?
Enos, filho de Jacó, neto de Leí e Saria, 
escreveu esse livro. Enos escreveu que o 
pai o instruíra em “seu idioma e tam-
bém nos preceitos e na admoestação do 
Senhor” (Enos 1:1). Perto do fim da vida, 
Enos escreveu que declarara “a verdade 
que está em Cristo” todos os dias de 
sua vida (Enos 1:26). Antes de morrer, 
entregou as placas menores de Néfi ao 
filho, Jarom (ver Jarom 1:1). Enos encerrou 
seu registro dizendo que se alegrava com 
o dia em que se apresentaria diante do 
Redentor. Ele declarou: “então verei a sua 
face com prazer e ele me dirá: Vem a mim, 
ó bendito; há um lugar preparado para ti 
nas mansões de meu Pai” (Enos 1:27).

Para quem e por que esse livro 
foi escrito?
Quando Enos recebeu as placas menores 
do pai, prometeu registrar nelas apenas 
as coisas que considerasse mais preciosas, 
nisso incluíam-se os ensinamentos, as 
revelações e profecias sagradas (ver Jacó 
1:1–4; 7:27). Enos sabia que seu povo, o 
povo nefita, um dia seria destruído. Em 
oração ele pediu ao Senhor que preser-
vasse um registro dos nefitas para que 
fosse “revelado aos lamanitas em alguma 
época futura, para que talvez fossem 
conduzidos à salvação” (Enos 1:13).

Quando e onde foi escrito?
Enos encerrou seu registro com a declara-
ção de que se haviam passado 179 anos 
desde que Leí saíra de Jerusalém (ver Enos 
1:25). Com isso, calcula-se que esse livro 
tenha sido escrito aproximadamente entre 
o ano de 544 a.C. e o ano de 421 a.C. Enos 
escreveu essas coisas quando morava na 
terra de Néfi.

Quais são algumas das 
características marcantes 
desse livro?
O livro de Enos apresenta um modelo que 
mostra como as pessoas podem receber 
as bênçãos da Expiação de Jesus Cristo 
e compartilhá-las com outras pessoas. 
Primeiro, Enos aprendeu o evangelho 
de Jesus Cristo (ver Enos 1:1, 3). Depois, 
reconheceu que precisava do Salvador e 
orou pedindo perdão (ver Enos 1:2–4). 

Então, depois ter seus pecados remidos, 
orou e trabalhou diligentemente para 
proporcionar a salvação a outras pessoas 
(ver Enos 1:5–27). Vemos exemplos desse 
modelo ao longo de todo o Livro de Mór-
mon, entre eles, temos a história de Alma 
(ver Mosias 17:1–2; 18:1–2); a história de 
Alma, o filho, e os filhos de Mosias (ver 
Mosias 27–28) e a de Lamôni e seu povo 
(ver Alma 18–19).
Além disso, o livro de Enos é o primeiro 
a descrever em detalhes a apostasia dos 
descendentes de Lamã e Lemuel (ver Enos 
1:20). Ele também diz que houve “muitíssi-
mos profetas” entre os nefitas, apesar de a 
maioria desse povo ser obstinado e ter que 
ser continuamente lembrado de manter-se 
“no temor do Senhor” (Enos 1:22–23).

Resumo
Enos 1:1–8 Enos ora rogando a 
remissão de seus pecados e é 
perdoado devido à fé em Jesus 
Cristo.

Enos 1:9–18 Enos ora pelos nefitas 
e lamanitas e pede ao Senhor que 
preserve os registros dos nefitas.

Enos 1:19–24 Enos descreve a 
iniquidade dos lamanitas e a obs-
tinação dos nefitas. Ele e outros 
profetas trabalham continua-
mente para salvá-los.

Enos 1:25–27 Enos encerra seu 
registro e fala da certeza de vida 
eterna que recebera do Redentor.
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Enos

Sugestões Didáticas
Enos 1:1–8
Depois de refletir sobre as palavras do pai, Enos ora e recebe a remissão de seus pecados
Escreva no quadro as palavras minha alma ficou faminta. Peça aos alunos que pensem em 
uma ocasião em que sentiram muita fome.
•	 Que	palavras	vocês	usariam	para	descrever	o	que	as	pessoas	sentem	quando	estão	com	

fome?	(Talvez	os	alunos	descrevam	a	fome	como	uma	sensação	de	vazio,	algo	incômodo,	
fraqueza,	desejo	de	sentir-se	satisfeito.)

•	 O	que	uma	pessoa	poderia	querer	dizer	com	as	palavras	“minha	alma	ficou	faminta”?	
(Que	sentia	um	vazio,	dor	ou	fraqueza	espiritual,	ou	o	desejo	de	sentir-se	espiritual-
mente satisfeito.)

Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que sua alma ficou faminta. Diga-lhes 
que	hoje	estudarão	a	experiência	de	uma	pessoa	cuja	alma	ficou	faminta.	Mostre	a	gravura	
“A	Oração	de	Enos”	(62604;	Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 72).
•	 O	que	vocês	sabem	sobre	a	pessoa	da	gravura?	[Caso	os	alunos	não	tenham	certeza,	

diga	que	a	pessoa	na	gravura	é	Enos,	neto	de	Leí	e	Saria,	e	filho	de	Jacó.	Ele	recebeu	as	
placas menores pouco antes da morte do pai (ver Jacó 7:27).]

Peça	a	um	aluno	que	leia	Enos	1:1,	3	em	voz	alta.	Peça	aos	demais	que	descubram	como	
Jacó influenciara Enos. Peça a alguns alunos que digam à turma o que descobriram.
Mostre	a	seguinte	tabela	no	quadro:	(Para	poupar	tempo,	sugere-se	que	você	faça	isso	
antes da aula.)  Essa tabela serve para ajudar diferentes grupos de alunos a concentra-
rem-se em diferentes pormenores da experiência de Enos ao estudarem Enos 1:2–8.

O que Enos queria O que Enos fez Resultados do que Enos fez

Enos 1:2
Enos 1:3

Enos 1:2
Enos 1:4
Enos 1:8

Enos 1:5
Enos 1:6
Enos 1:8

Diga que ao pensar nos ensinamentos do pai, Enos sentiu coisas espirituais que o levaram 
a	agir	de	certo	modo,	o	que,	por	sua	vez,	produziu	certos	resultados	em	sua	vida.
Divida	a	classe	em	três	grupos.	Leia	Enos	1:2–8	em	voz	alta.	Peça	que,	durante	a	leitura,	
um grupo procure palavras que indiquem o que Enos queria. Peça ao segundo grupo que 
procure	o	que	Enos	fez,	e	ao	terceiro	grupo	que	descubra	quais	os	resultados	dos	desejos	
e das ações de Enos. (Saliente que os versículos anotados na tabela contêm informações 
pertinentes à parte de cada grupo.)
Depois de terminada a leitura de Enos 1:2–8, peça aos alunos do primeiro grupo que 
digam quais expressões indicam o que Enos desejava. À medida que os alunos menciona-
rem essas expressões peça-lhes que as anotem na tabela. Você pode incentivar os alunos a 
marcarem	essas	expressões	nas	escrituras.	É	possível	que	os	alunos	mencionem	expressões	
como “remissão de meus pecados” e “alegria dos santos”.
Depois de preenchida a primeira coluna, peça à turma que leia rapidamente Enos 1:4. Peça 
aos alunos que digam o que aconteceu com Enos quando as coisas que seu pai dissera “sobre 
a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-[lhe] profundamente o coração” (Enos 1:3). 
A	expressão	“minha	alma	ficou	faminta”	deve	ser	trazida	à	atenção	dos	alunos.	(Você	pode	
incentivar os alunos a marcarem essa expressão nas escrituras.)

Busca de detalhes 
em passagens longas 
das escrituras
Há alunos que se sentem 
perdidos quando têm que 
encontrar diversos deta-
lhes em uma passagem 
longa das escrituras. Para 
ajudar esses alunos, divida 
a turma em vários grupos. 
Peça a cada grupo que 
procure um detalhe 
diferente na passagem 
em questão. Isso ajuda os 
alunos a concentrarem-se 
em ideias-chave durante a 
leitura e lhes dá a oportu-
nidade de ensinarem uns 
aos outros importantes 
detalhes que descobriram 
nas escrituras.

Introdução
Depois de refletir sobre as palavras do pai, Enos orou e 
recebeu a remissão de seus pecados. Depois, suplicou pelo 

bem-estar espiritual dos nefitas e dos lamanitas, e passou 
o resto da vida trabalhando pela salvação desses povos.
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•	 Como	o	ato	de	meditar	sobre	o	que	um	profeta	ensinou	quanto	à	vida	eterna	e	à	alegria	dos	
santos	pode	fazer	com	que	a	alma	de	alguém	fique	faminta?	(Talvez	isso	faça	a	pessoa	ter	o	
desejo de ser digna de estar com o Senhor e a felicidade que vem de viver o evangelho.)

Saliente que Enos também queria ser redimido de seus pecados. Diga que a expressão “minha 
alma	ficou	faminta”	pode	indicar	uma	sensação	de	vazio	espiritual	por	causa	do	pecado.	Essas	
palavras também podem indicar o anseio de achegar-se ao Senhor e aprender Dele.
•	 Por	que	o	pecado	faz	com	que	sintamos	um	vazio	espiritual?	(O	pecado	faz	com	que	o	

Espírito Santo Se afaste de nós e sentimo-nos distantes do Senhor.)
Para ajudar os alunos a traçarem um paralelo entre Enos e eles mesmos, peça-lhes que, em 
silêncio, pensem e vejam se já sentiram a fome espiritual de que Enos falou.
Para	ajudar	a	turma	a	perceber	o	que	Enos	fez	para	saciar	sua	fome	espiritual,	peça	aos	alu-
nos do segundo grupo que digam o que encontraram e que anotem as respostas na tabela. 
As respostas devem incluir o seguinte: “luta (…) perante Deus”, “clamei-lhe, em fervorosa 
oração” e “[ter] fé em Cristo”.
•	 Como	as	palavras	“luta	perante	Deus”	podem	descrever	o	esforço	de	alguém	para	

receber	a	remissão	de	seus	pecados?	(Saliente	que	Enos	não	lutou	com Deus, ele lutou 
perante Deus em oração. Essa luta refere-se ao esforço de Enos para mostrar ao Pai 
Celestial	que	era	sincero	em	seus	desejos	e	em	sua	disposição	para	arrepender-se	e	fazer	
as mudanças necessárias na própria vida.) Por que a palavra luta é uma boa descrição do 
esforço	que	fazemos	para	arrepender-nos?

•	 Em	Enos	1:4,	que	evidências	vocês	encontraram	de	que	Enos	foi	sincero	ao	procurar	a	
remissão	de	seus	pecados?	(Talvez	seja	preciso	ajudar	os	alunos	a	compreenderem	que	
suplicar é pedir com humildade e de todo o coração.)

•	 Como	podemos	mostrar	que	somos	sinceros	quando	pedimos	perdão	ao	Senhor?	(Você	
pode deixar claro que nossas orações não precisam ser tão longas quanto à de Enos, mas 
precisam ser sinceras.)

Para	ajudar	a	turma	a	ver	os	resultados	do	que	Enos	fez,	peça	aos	alunos	do	terceiro	grupo	
que digam o que encontraram e que anotem as respostas no quadro. As respostas devem 
incluir o seguinte: “perdoados são os teus pecados”, “minha culpa foi apagada” e “tua fé 
te salvou”. (Você pode explicar que a expressão “a tua fé te salvou” nas escrituras é usada 
quando alguém era curado ou purificado de seus pecados.)
•	 De	acordo	com	Enos	1:7–8,	o	que	possibilitou	que	Enos	fosse	perdoado	e	salvo?	(Sua	fé	

em Jesus Cristo.)
•	 O	que	aprendemos	com	Enos	quanto	ao	processo	pelo	qual	somos	perdoados	de	nossos	

pecados?	(Além	das	outras	verdades	que	os	alunos	mencionem,	certifique-se	de	que	eles	
entendam que quando temos fé em Jesus Cristo, nossos pecados podem ser perdoa-
dos e podemos ser salvos.) Por que precisamos ter fé em Jesus Cristo para receber essas 
bênçãos?	(Jesus	Cristo	expiou	nossos	pecados,	e	somente	por	meio	de	Sua	Expiação	
podemos ser salvos.)

•	 De	acordo	com	Enos	1:5–6,	como	Enos	soube	que	fora	perdoado?	[Você	pode	salientar	
que	a	voz	mencionada	em	Enos	1:5	soou	na	mente	de	Enos	(ver	Enos	1:10).]

•	 Como	vocês	podem	saber	que	seus	pecados	foram	perdoados?
Durante o debate da última pergunta acima, leia a seguinte declaração do Presidente 
	Dieter F.	Uchtdorf,	da	Primeira	Presidência:
“Uma	vez	que	estejamos	sinceramente	arrependidos,	Cristo	retirará	o	fardo	da	culpa	por	
nossos	pecados.	Saberemos	por	nós	mesmos	que	fomos	perdoados	e	estamos	limpos.	O	
Espírito Santo será prova disso: Ele é o Santificador, não há maior testemunho de perdão 
do	que	esse”	(“O	Ponto	de	Retorno	Seguro”,	A Liahona, maio de 2007, p. 99).
•	 Por	que	é	bom	saber	que	Cristo	retirará	o	fardo	da	culpa	por	nossos	pecados	depois	que	

nos	arrependermos	sinceramente?
Peça aos alunos que meditem em silêncio sobre as seguintes perguntas:
•	 Em	que	ocasiões	vocês	sentiram	que	o	Senhor	havia	perdoado	seus	pecados?
•	 Como	vocês	colocaram	em	ação	a	fé	na	Expiação	de	Jesus	Cristo?
•	 Como	vocês	souberam	que	haviam	sido	perdoados?
•	 Será	que	recentemente	vocês	sentiram	o	perdão	do	Senhor?
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Preste testemunho de que seremos perdoados se tivermos fé em Jesus Cristo e arrepen-
dermo-nos sinceramente de nossos pecados. Graças ao Salvador, nossa culpa pode ser 
apagada e podemos ser salvos.

Enos 1:9–27
Enos ora pelo bem-estar espiritual dos nefitas e lamanitas e trabalha diligente-
mente pela salvação deles.
Faça	o	seguinte	diagrama	no	quadro.	Diga	que,	depois	de	Enos	ter	pedido	por	si	mesmo	
em oração, ele passou a pedir bênçãos para outras pessoas. Designe aos alunos que traba-
lhem	em	duplas.	Peça	aos	integrantes	de	cada	dupla	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	
de Enos 1:9–14. Peça-lhes que descubram dois grupos de pessoas pelas quais Enos orou e 
o que ele pediu para cada grupo. Quando os alunos disserem o que encontraram, substitua 
um ponto de interrogação do desenho pela palavra nefitas e o outro pela palavra lamanitas.

•	 De	acordo	com	Enos	1:14,	o	que	os	lamanitas	queriam	fazer	com	os	nefitas?
•	 O	que	Enos	pediu	para	os	lamanitas	nos	ensina	o	que	a	respeito	dele?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Howard W.	Hunter.	Peça	aos	alunos	que	des-
cubram como ela se relaciona à história de Enos:
“Toda	vez	que	sentimos	as	bênçãos	da	Expiação	em	nossa	vida,	não	podemos	deixar	de	
preocupar-nos com o bem-estar das outras pessoas. (…)
Uma grande evidência da conversão pessoal é o desejo de compartilhar o evangelho com 
os outros” [The Teachings of Howard W. Hunter	[Os	Ensinamentos	de	Howard	W.	Hunter],	
Clyde J.	Williams,	1997,	pp.	248–249].
•	 Qual	é	a	relação	entre	essa	afirmação	e	a	história	de	Enos?	(Enos	demonstrou	que	

quando recebemos as bênçãos da Expiação de Jesus Cristo, passamos a tentar aju-
dar outros a receberem a salvação. Você pode incentivar os alunos a escreverem esses 
princípios nas escrituras.)

Peça aos alunos que estudem Enos 1:12, 15–20 em silêncio e procurem exemplos da relação 
entre oração, fé e diligência.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	orar	com	fé?
•	 De	acordo	com	Enos	1:12,	19–20,	como	Enos	foi	diligente	durante	sua	oração	e	depois	

de	orar?
•	 O	que	o	exemplo	de	Enos	nos	ensina	quanto	à	oração?	(Os	alunos	precisam	perceber	

que o Senhor responde nossas orações de acordo com nossa fé e diligência.)
Para ajudá-los a pensar em maneiras de seguir o exemplo de Enos, anote as seguintes 
frases no quadro, ou faça cópias em papel para distribuir aos alunos. Peça aos alunos que 
escolham uma frase e completem-na no diário de estudo das escrituras.
 1. Assim como Enos, eu quero receber a remissão de meus pecados. Para mostrar ao Senhor que 

meu desejo é sincero vou ____________.
 2. Assim como Enos, quero ajudar meus familiares e amigos a achegarem-se a Cristo. Uma pessoa 

que vou empenhar-me em ajudar é ____________. Para ajudar essa pessoa vou ___________.
 3. Enos orou pelos lamanitas, que eram considerados seus inimigos. Assim como Enos, quero tratar 

quem me trata mal com o amor do Senhor. Para isso, uma coisa que vou fazer é ____________.
Depois que os alunos terminarem de escrever, peça a alguém que leia Enos 1:26–27. Peça à 
turma	que	procure	evidências	da	alegria	que	Enos	sentiu	por	tudo	o	que	fez.	Depois	que	os	
alunos disserem o que descobriram, incentive-os a colocarem aquilo que escreveram no diário 
de estudo das escrituras em prática. Testifique-lhes que, se tivermos fé em Jesus Cristo, teremos 
perdão e alegria, e aumentará o nosso desejo de ajudar outras pessoas a achegarem-se a Cristo.

Ele  
mesmo

?
?
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Livro de Jarom
Por que estudar esse livro?
Ao estudarem o livro de Jarom, os alunos 
verão que Deus cumpre Sua promessa 
de abençoar aqueles que guardam Seus 
mandamentos. Aprenderão também sobre 
o empenho dos reis, profetas, mestres e 
sacerdotes nefitas da época de Jarom para 
ajudar as pessoas a se arrepender e evitar 
a destruição. 

Quem escreveu esse livro?
Jarom, filho de Enos, escreveu este livro. 
Tal como seu pai — e como seu avô Jacó 
e seu bisavô Leí — Jarom tinha o espírito 
de profecia e de revelação (ver Jarom 1:2). 
Quando terminou seu registro, ele passou 
as placas para seu filho Ômni.

Para quem o livro foi escrito e 
por quê? 
Jarom disse que escreveu “segundo o 
mandamento de [seu] pai, Enos, para 
que [sua] genealogia [fosse] conservada” 
(Jarom 1:1). Também disse que seu 
registro foi “[escrito] (…) com o fim de 
beneficiar [seus] irmãos, os lamanitas” 
(Jarom 1:2; ver também Enos 1:13–18). 
Jarom não registrou suas próprias profe-
cias e revelações porque acreditava que 
as que foram registradas por seus pais 

eram suficientes para “[revelar] o plano de 
salvação” (Jarom 1:2). Em vez disso, ele 
descreveu o trabalho dos líderes nefitas 
durante a época de seu ministério. Esses 
líderes “eram homens poderosos na fé 
do Senhor” (Jarom 1:7) que exortavam 
continuamente o povo a se arrepender e 
a obedecer aos mandamentos (ver Jarom 
1:3–5, 10–12). Jarom observou que 
quando o povo decidia seguir o conselho 
de seus líderes justos, eles prosperavam e 
eram capazes de fortalecer-se contra os 
lamanitas. Ele testificou, dizendo: “Confir-
mou-se, porém, a palavra do Senhor, dita 
aos nossos pais: Se guardardes meus man-
damentos, prosperareis na terra” (Jarom 
1:9; ver também 1 Néfi 2:19–20).

Quando e onde foi escrito?
O livro de Jarom cobre aproximadamente 
59 anos, de 420 a.C. a 361 a.C. (ver Enos 
1:25; Jarom 1:13). Foi escrito na terra de 
Néfi. 

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
O livro de Jarom é o mais curto do Livro 
de Mórmon. Fornece detalhes sobre 
o crescimento da civilização nefita, 

declarando que “[se multiplicaram] con-
sideravelmente e [se espalharam] sobre 
a face da Terra” (Jarom 1:8). Também 
se tornaram ricos e hábeis nas obras 
em madeira e metal, na construção de 
edifícios e máquinas e na fabricação de 
ferramentas e armas (ver Jarom 1:8).

Resumo
Jarom 1:1–2 Jarom recebe as placas 
e explica seu propósito ao escre-
ver nelas. 

Jarom 1:3–12 Jarom registra o cum-
primento da promessa do Senhor 
de abençoar e fazer prosperar os 
nefitas, enquanto guardassem 
Seus mandamentos. Ele presta 
testemunho do poder que o Sal-
vador tinha para salvar as pessoas 
do pecado, antes mesmo de Seu 
ministério mortal, permitindo que 
as pessoas “[cressem Nele] como 
se Ele já tivesse vindo” (Jarom 
1:11).

Jarom 1:13–15 Jarom declara que 
seu relato das guerras entre os 
nefitas e lamanitas foi preservado 
nas placas maiores de Néfi. Ele 
entrega as placas a seu filho Ômni. 
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Livro de Ômni
Por que estudar esse livro?
Por meio de seu estudo do livro de Ômni, 
os alunos aprenderão que o Senhor 
protegeu os nefitas justos e os conduziu 
à terra de Zaraenla (ver Ômni 1:7, 12–13). 
Também aprenderão sobre outros grupos 
— os mulequitas (ou povo de Zaraenla) e 
os jareditas — que o Senhor guiou até a 
terra da promissão.

Quem escreveu esse livro?
O livro de Ômni foi escrito por cinco 
homens diferentes: Ômni, Amaron, 
Quêmis, Abinadom e Amaléqui. Ômni era 
filho de Jarom e trineto de Leí e Saria. Ele 
se descreveu como um “homem iníquo” 
que “não [guardou] (…) os mandamentos 
do Senhor” (Ômni 1:2). Amaron (filho 
de Ômni), Quêmis (irmão de Amaron) 
e Abinadom (filho de Quêmis) também 
acrescentaram breves relatos. O filho de 
Abinadom, Amaléqui, escreveu a maior 
parte do livro de Ômni e foi a última 
pessoa a escrever nas placas menores de 
Néfi. Ele entregou as placas para o rei 
Benjamim. 

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Ômni declarou que ele foi “ordenado por 
[seu] pai, Jarom, a escrever (…) a fim de 
conservar a [sua] genealogia” (Ômni 1:1). 
Essa declaração sugere que Ômni escreveu 

para benefício de seus descendentes. Os 
três escritores seguintes, no livro de Ômni, 
não se dirigiram a um público determi-
nado nem declararam o propósito de 
escreverem nas placas. Mas o convite de 
Amaléqui para todas as pessoas de que 
“[viessem] a Cristo, (…) e [participassem] 
de sua salvação” (Ômni 1:26) mostra que 
ele estava preocupado com a salvação 
daqueles que leriam suas palavras. 

Quando e onde foi escrito?
Os vários autores do livro de Ômni escre-
veram em algum momento entre 361 a.C. 
e 130 a.C. Os quatro primeiros autores 
escreveram na terra de Néfi. Amaléqui 
escreveu seu registro na terra de Zaraenla. 

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
O livro de Ômni é o último livro das placas 
menores de Néfi. Ômni cobre um período 
mais longo do que o de qualquer outro 
livro das placas menores. Em todo o Livro 
de Mórmon, apenas os livros de 4 Néfi e 
Éter cobrem um período de tempo maior 
do que o coberto por Ômni.
O livro de Ômni também fornece detalhes 
do governo do primeiro rei Mosias, que foi 
o pai do rei Benjamim e o avô do segundo 
rei Mosias. O primeiro rei Mosias conduziu 
os nefitas justos para fora da terra de Néfi 

e os uniu ao povo de Zaraenla (ver Ômni 
1:12–23). O livro de Ômni relata que o 
Senhor guiou o povo de Zaraenla (também 
conhecido como mulequitas) de Jerusalém 
até a terra da promissão, pouco depois 
que Leí e sua família partiram de Jerusalém 
(ver Ômni 1:15).
Ômni é o primeiro livro do Livro de 
Mórmon a mencionar os jareditas. Ele 
também menciona que alguns nefitas 
partiram de Zaraenla para voltar à terra 
de Néfi, prenunciando os acontecimentos 
relatados em Mosias 7–24. Por fim, o 
livro de Ômni apresenta o rei Benjamim e 
explica por que Amaléqui confiou a ele os 
registros sagrados (ver Ômni 1:25).

Resumo
Ômni 1:1–3 Ômni descreve perío-
dos de paz e guerra entre os 
nefitas e lamanitas.

Ômni 1:4–11 Amaron, Quêmis e 
Abinadom escrevem nas placas 
menores de Néfi. Naquela época, 
os nefitas estavam em um estado 
de apostasia.

Ômni 1:12–30 Amaléqui registra 
acontecimentos importantes que 
ocorreram no governo do rei 
Mosias e do rei Benjamim. Ele 
convida todos a achegarem-se 
a Cristo.

Número Aproximado de Anos Cobertos 
em Cada Livro das Placas Menores

1 Néfi
2 Néfi

Jacó
Enos

Jarom
Ômni

0 50 100 150 200 250



178

Introdução
Os livros de Jarom e Ômni contêm os escritos finais 
das placas menores de Néfi. Jarom recebeu as placas 
de seu pai, Enos, e registrou as lutas e bênçãos dos 
nefitas ao longo de um período de aproximadamente 
60 anos. Depois, ele passou as placas a seu filho Ômni. 
O livro de Ômni contém os escritos de cinco diferentes 

guardadores dos registros nefitas e cobre aproximada-
mente 230 anos. Amaléqui, o último escritor do livro 
de Ômni, encerrou seu registro com o convite para que 
todos “[venham] a Cristo (…) e [lhe ofertem] toda a 
[sua] alma” (Ômni 1:26).

LIÇÃO 50

Jarom e Ômni

Sugestões Didáticas

Jarom 1:1–15
Jarom descreve como os nefitas prosperaram enquanto guardaram os manda-
mentos do Senhor
Leia a seguinte declaração do Presidente Dieter F. Uchtdorf, da Primeira Presidência. Se 
possível, mostre uma fotografia do Presidente Uchtdorf enquanto lê:
“Lembro-me de quando estava preparando-me para ser treinado como piloto de caça. 
Passamos muito tempo em nosso treinamento militar preliminar fazendo exercícios físicos. 
Ainda não tenho certeza do motivo pelo qual aquelas infindáveis corridas eram conside-
radas uma parte preparatória essencial para tornar-nos pilotos. Mesmo assim, corremos, 
corremos e corremos um pouco mais.
Quando estava correndo, comecei a notar algo que, sinceramente, deixou-me preocupado. 
Por muitas vezes, fui ultrapassado por homens que fumavam, bebiam e faziam todo tipo de 
coisa contrária ao evangelho e, particularmente, à Palavra de Sabedoria.
Lembro-me de ter pensado: ‘Espere um pouco! Não sou eu que deveria poder correr e 
não me cansar?’ Mas eu estava cansado, e fui ultrapassado por pessoas que inquestiona-
velmente não seguiam a Palavra de Sabedoria. Confesso que isso me deixou intrigado na 
época. Perguntei a mim mesmo: ‘A promessa era verdadeira ou não?’” (“Prosseguir com 
Paciência”, A Liahona, maio de 2010, p. 56).
Peça aos alunos que ponderem se já sentiram o mesmo, questionando se ou como o 
Senhor cumpriria Sua promessa de abençoá-los por cumprir Seus mandamentos.
Escreva no quadro a palavra confirmar e peça aos alunos que expliquem o significado dessa 
palavra (provar que algo é verdadeiro). Explique que Jarom, que era filho de Enos, usou 
a palavra confirmou ao escrever sobre uma promessa feita a seus antepassados. Peça aos 
alunos que leiam Jarom 1:9 em silêncio, identificando a promessa do Senhor que foi con-
firmada. (Você pode sugerir que os alunos marquem essas promessas nas escrituras deles.) 
Confirme que os alunos tenham identificado a declaração: “Se guardardes meus manda-
mentos, prosperareis na terra”.
Anote estas referências de escritura e perguntas no quadro: (Para economizar tempo, você 
pode escrevê-las no quadro antes do início da aula.)

Jarom 1:4–5, 8 Quais são alguns exemplos de ocasiões em que os nefitas foram obedientes e 
como eles foram abençoados?

Jarom 1:7, 10–12 Como os líderes e profetas ajudaram os nefitas a obedecer e a prosperar?

Ômni 1:5–7 Como a promessa de Deus foi confirmada mais tarde de um modo diferente?

Divida os alunos em grupos de três. Designe uma das referências das escrituras do quadro 
a uma pessoa de cada grupo. Peça aos alunos que leiam sua passagem das escrituras em 

Mostrar fotografias 
de líderes da Igreja
Mostrar fotografias 
de líderes da Igreja 
ao ensinar as palavras 
deles, ajudará os alunos 
a conhecer aqueles que 
o Senhor chamou como 
profetas, videntes e 
reveladores. Isso também 
aumentará o interesse 
dos alunos pelas palavras 
deles. Se planejar usar 
uma declaração tirada 
de um discurso de confe-
rência geral, você pode 
apresentá-la usando 
um arquivo de vídeo 
ou áudio digitalizado, 
disponível em LDS .org.
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silêncio, procurando respostas para as perguntas correspondentes. Depois, conceda um ou 
dois minutos para cada pessoa do grupo resumir o que leu e responder à pergunta desig-
nada. Peça a um ou dois alunos que resumam para a classe uma verdade que aprenderam 
ao estudar e discutir essas escrituras. À medida que os alunos responderem, certifique-se 
de que compreendam que se guardarmos os mandamentos de Deus, prosperaremos.
• Com base no que vocês aprenderam com o que aconteceu com os nefitas, quais são 

algumas maneiras pelas quais Deus vai abençoar aqueles que obedecerem a Seus 
mandamentos?

Para reforçar esse princípio, lembre à classe o que aconteceu com o Presidente Uchtdorf 
quando ele se questionou se a promessa feita pelo Senhor na Palavra de Sabedoria seria 
confirmada. Em seguida, leia o restante de sua declaração:
“A resposta não veio imediatamente. Mas, por fim, aprendi que as promessas de Deus 
nem sempre são cumpridas tão rapidamente ou da maneira que esperamos. Elas podem 
vir de acordo com o tempo Dele e à maneira Dele. Anos depois, pude ver a comprovação 
clara das bênçãos físicas que recebem os que obedecem à Palavra de Sabedoria, além das 
bênçãos espirituais que advêm imediatamente após a obediência a cada lei de Deus. Recor-
dando, sei com certeza que as promessas do Senhor são, sem dúvida, cumpridas, embora 
talvez nem sempre com rapidez” (“Prosseguir com Paciência”, p. 56).
Peça aos alunos que meditem sobre as seguintes questões:
• Quando o Senhor o abençoou ou o fez prosperar por guardar Seus mandamentos? Com 

base no que aconteceu com você, que testemunho você pode prestar sobre o Senhor e 
Suas promessas?

Ômni 1:1–30
Os guardadores dos registros narram a história dos nefitas
Faça uma breve introdução ao livro de Ômni explicando que ele foi 
escrito pelos descendentes de Jarom e que cobre aproximadamente 230 
anos. Peça aos alunos que folheiem o livro de Ômni para identificar o 
nome dos homens que cuidaram das placas menores depois de Jarom. 
Para ajudar os alunos a encontrar rapidamente os nomes, você pode 
fornecer-lhes as seguintes referências das escrituras: Ômni 1:1, 4, 8, 10, 
12, 25.
Explique que o livro de Ômni descreve vários acontecimentos impor-
tantes da história do povo do Livro de Mórmon. Ele menciona o povo 
de Zaraenla (também conhecido como mulequitas) e Coriântumr (o 
último jaredita) e também relata brevemente como os nefitas se muda-
ram para Zaraenla e se uniram aos mulequitas. Você também pode 
mostrar aos alunos a cronologia do marcador de páginas do Livro de 
Mórmon (item número 10458 059) e ajudá-los a identificar a fusão dos 
nefitas com os mulequitas. Faça também com que os alunos localizem 
no marcador de livro o nome Coriântumr, sob o título “jareditas”.
No quadro, desenhe o mapa mostrado nesta página, mas não inclua as 
setas. Incentive os alunos a copiar o mapa em seu diário de estudo das 
escrituras ou no caderno.
Lembre aos alunos que na época de Néfi, os nefitas se separaram dos 
lamanitas e se estabeleceram em um lugar a que deram o nome de 
terra de Néfi. No mapa, desenhe uma seta que vai da terra da primeira 
herança até a terra de Néfi. Peça aos alunos que leiam Ômni 1:12–13 
em silêncio e identifiquem como os nefitas passaram a morar na terra 
de Zaraenla. À medida que os alunos relatarem o que encontraram, 
desenhe uma seta indo da terra de Néfi até a terra de Zaraenla. Saliente 
que Ômni 1:12–13 ensina que o Senhor guiará os justos.
Peça a um aluno que leia Ômni 1:14–19 em voz alta. Peça à classe que 
procure semelhanças e diferenças entre os nefitas e o povo que eles 
descobriram na terra de Zaraenla. Peça a alguns alunos que expressem 
o que aprenderam.

Concentrar-se em 
doutrinas e princípios
Embora os fatos 
relacionados à histó-
ria e geografia sejam 
importantes para 
estabelecer o contexto 
das escrituras que você 
ensinar, as lições devem 
concentrar-se em ajudar 
os alunos a identificar, 
compreender e aplicar as 
doutrinas e os princípios 
do evangelho. Cuide 
para não negligenciar 
a doutrina ensinada 
em Ômni despendendo 
tempo demasiado na 
história e na geografia. 

Visão Geral da Migração Nefita

Terra de Desolação

Terra de Zaraenla

Terra de Néfi

Terra da Primeira Herança

Mar 
Ocidental
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Resuma Ômni 1:20–22 explicando que o povo de Zaraenla encontrou Coriântumr, que era 
um dos dois últimos sobreviventes da nação jaredita (o outro foi o profeta Éter). No mapa, 
aponte para a terra de Desolação e explique que esse lugar na terra do norte era onde os 
ossos dos jareditas estavam “espalhados” depois de eles terem sido destruídos (Ômni 
1:22). Diga aos alunos que eles aprenderão a respeito dos jareditas quando estudarem o 
livro de Éter. Você pode incentivar os alunos a escrever jareditas em suas escrituras, ao lado 
de Ômni 1:20–22.
Desenhe uma seta que vai da terra de Zaraenla até a terra de Néfi e depois volta para 
Zaraenla. Desenhe outra seta saindo da terra de Zaraenla e indo em direção à terra de 
Néfi. Pergunte aos alunos se eles conseguem explicar o que representam essas duas setas. 
Se precisarem de ajuda, resuma Ômni 1:27–30 explicando que dois grupos partindo 
de Zaraenla tentaram voltar à terra de Néfi. O primeiro grupo fracassou e voltou para 
Zaraenla. Quando Amaléqui encerrou seu registro, ele mencionou que não sabia o que 
havia acontecido ao segundo grupo. Diga aos alunos que eles aprenderão sobre esse grupo, 
o povo de Zênife, quando estudarem o livro de Mosias. Você pode incentivar os alunos a 
escrever povo de Zênife em suas escrituras ao lado de Ômni 1:29–30.
Explique que o Livro de Mórmon não afirma ser o registro de todos os povos que habita-
ram na antiga América. Além dos jareditas, dos mulequitas e do grupo de Leí, provavel-
mente houve outros grupos de pessoas que viajaram para o continente americano.
Explique que quando Amaléqui encerrou seu registro, ele fez um convite importante para 
os que lessem suas palavras. Peça aos alunos que leiam em silêncio o convite de Amaléqui, 
que está em Ômni 1:25–26, procurando uma ideia que ele repetiu três vezes. (Você pode 
incentivar os alunos a marcar o que encontraram.)
• O que significa vir a Cristo?
Saliente que como parte do convite feito por Amaléqui de que as pessoas se achegassem a 
Cristo, ele nos aconselhou a fazer algumas coisas específicas. Anote o seguinte no quadro:

Vir a Cristo e …
Peça aos alunos que consultem novamente Ômni 1:25–26. Peça a vários alunos que com-
pletem a sentença do quadro usando frases tiradas desses versículos.
• De acordo com Ômni 1:26, como seremos abençoados por fazer essas coisas? (Ajude 

os alunos a compreender que se nos achegarmos a Cristo e perseverarmos até o fim, 
seremos salvos. Você pode escrever esse princípio no quadro.)

Peça aos alunos que escolham uma frase do quadro. Peça que escrevam ou esbocem em 
seu diário de estudo das escrituras um breve discurso que poderiam fazer na reunião sacra-
mental sobre como eles podem achegar-se a Cristo dessa maneira. Sugira que o discurso 
pode incluir: (1) a leitura de Ômni 1:25–26 e uma explicação com suas próprias palavras da 
frase que escolheram, (2) a leitura de outras escrituras que esclareçam ou enriqueçam o sig-
nificado da frase, (3) um testemunho relacionado a uma experiência pessoal da vida deles 
ou de uma pessoa conhecida, ou (4) pensamentos, sentimentos e testemunho deles. (Você 
pode escrever essas sugestões no quadro, entregar-lhes em uma folha de papel ou lê-las 
em voz alta para que os alunos possam copiá-las em seu diário de estudo das escrituras.)
Dê aos alunos seis minutos para preparar seus discursos. Peça a vários alunos que façam 
seu discurso para a classe. (Se não houver tempo para isso, você pode pedir a alguns 
que façam o discurso no início da próxima aula ou como parte do devocional da classe 
no futuro. Você também pode incentivá-los a fazer o discurso na reunião familiar ou ao 
conversar com familiares ou amigos.) Para encerrar, preste seu testemunho de que se nos 
achegarmos a Cristo e perseverarmos até o fim, seremos salvos.

Revisão do Domínio das Escrituras
Apresente aos alunos algumas das novas passagens de domínio das escrituras. Para fazer 
isso, escreva várias referências no quadro e peça aos alunos que as localizem e leiam em 
suas escrituras. Você pode incentivar os alunos a marcá-las de modo distinto para que con-
sigam localizá-la facilmente. Para ajudar os alunos a lembrar das referências e de palavras-
chave das passagens, você pode usar a atividade “Mire no Alvo”, que está no apêndice, no 
final deste manual.
Observação: Você pode usar essa atividade em outro dia, quando tiver mais tempo.



181

Lição de Estudo no Lar 
Jacó 5–Ômni (Unidade 10)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Jacó 5–Ômni (unidade 10) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os influxos do Espírito Santo ao 
ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Jacó 5–6)
Em sua lição sobre a alegoria das oliveiras, em Jacó 5, os alu-
nos se concentraram no princípio de que o Senhor nos ama 
e trabalha diligentemente para nossa salvação. Os alunos 
anotaram o que aprenderam em Jacó 5 em relação ao amor 
que o Senhor tem por eles. Em Jacó 6, os alunos apren-
deram que é sábio preparar-nos agora para o julgamento, 
arrependendo-nos e recebendo a misericórdia do Senhor. 

Dia 2 (Jacó 7)
Os alunos estudaram o encontro de Jacó com Serém, um 
anticristo. Aprenderam que se confiarmos no Senhor, pode-
remos sobrepujar os desafios à nossa fé. Com o exemplo 
de Jacó, também aprenderam que nossa fé não poderá ser 
abalada se nosso testemunho se basear em revelação e em 
experiências espirituais verdadeiras. Além disso, os alunos 
viram uma ilustração do princípio de que ao reagirmos a 
perguntas ou críticas à nossa fé de modo que propicie a 
presença do Espírito, poderemos ajudar outras pessoas a 
voltar-se para o Senhor. Os alunos escreveram como colocar 
em prática um princípio que identificaram em Jacó 7:15–23.

Dia 3 (Enos)
Com o exemplo de Enos, os alunos aprenderam que se exer-
cermos fé em Jesus Cristo, nossos pecados podem ser perdoa-
dos e podemos tornar-nos íntegros. Também aprenderam que 
ao vivenciar as bênçãos da Expiação de Cristo, procuraremos 
ajudar outras pessoas a receber a salvação. Os alunos escreve-
ram uma maneira de colocar em prática esses princípios. 

Dia 4 (Jarom e Ômni)
Em seu estudo de Jarom e Ômni, os alunos identificaram 
a seguinte verdade: Se obedecermos aos mandamentos 
de Deus, prosperaremos. Registraram como o Senhor os 
abençoou por guardarem Seus mandamentos. Os alunos 
também estudaram brevemente a migração nefita para a 
terra de Zaraenla e ficaram sabendo da existência do povo de 
Zaraenla, dos jareditas e de um grupo de nefitas (o povo de 
Zênife) que voltou para a terra de Néfi. Os alunos aprenderam 
o seguinte princípio: Se nos achegarmos a Cristo e perseverar-
mos até o fim, seremos salvos. Encerraram a lição escrevendo 
um discurso de um ou dois minutos sobre as maneiras pelas 
quais Amaléqui nos incentivou a achegar-nos a Cristo.

Introdução
Nesta lição, os alunos terão a oportunidade de ponderar o amor 
que o Senhor tem por eles, conforme demonstrado em Jacó 5. 
Se o tempo permitir, você também poderá ensinar usando Jacó 
5 sobre o papel que eles têm como servos do Senhor. Os alunos 
poderão discutir as verdades encontradas em Jacó 7 que podem 
ajudá-los quando outras pessoas questionarem ou criticarem 
suas crenças. Também terão a chance de dizer à classe como 
puseram em prática o que aprenderam no livro de Enos. Além 
disso, os alunos podem fazer o discurso que prepararam sobre 
como podemos atender ao convite feito em Ômni, para que nos 
acheguemos a Cristo. Se quiser que eles façam isso, pode ser 
útil falar com vários alunos com antecedência e convidá-los a 
preparar-se para fazer seu discurso para a classe. 

Sugestões Didáticas

Jacó 5–6
Jacó cita a alegoria das oliveiras para mostrar que o Senhor 
trabalha diligentemente em favor de nossa salvação
Lembre aos alunos que na alegoria das oliveiras, os ramos da 
oliveira brava são espalhados por toda a vinha. Isso representa 
a dispersão do povo do convênio de Deus — os membros da 
casa de Israel — pelo mundo inteiro. No final, porém, todas as 
árvores da vinha se tornam corrompidas (ver Jacó 5:46). Explique 
que isso representa o período da Grande Apostasia.

Peça aos alunos que leiam Jacó 5:61–62 em silêncio, procurando 
o que o Senhor instruiu Seu servo (Seu profeta) a fazer para 
ajudar as árvores a produzir novamente um bom fruto. Depois, 
faça as seguintes perguntas:

•	 A	quem	você	acha	que	se	refere	a	expressão	“bons	servos”?	
(Os líderes da Igreja, os missionários e todos os membros da 
Igreja.)

•	 O	que	há	de	exclusivo	na	época	em	que	esses	servos	são	
chamados	para	trabalhar?

Explique brevemente que o trabalho deles representa a coliga-
ção de Israel. Para ajudar os alunos a ver que eles fazem parte 
do grupo de servos que é chamado para trabalhar na vinha do 
Senhor, leia a seguinte declaração do Élder Dean L. Larsen, dos 
Setenta. Peça aos alunos que procurem ouvir quem ele identifica 
como “os últimos trabalhadores da vinha”.

“[Agora] é a hora em que o Senhor e Seus servos farão um 
grande esforço final para levar a mensagem da verdade a todos 
os povos da Terra e para restaurar aos descendentes dos antigos 
israelitas o conhecimento de sua verdadeira identidade. (…)

Vocês vieram para a Terra numa época em que já foi lançado o 
alicerce para esta grande obra. O evangelho foi restaurado pela 
última vez. A Igreja foi estabelecida em quase toda parte do 
mundo. O palco está montado para as dramáticas cenas finais a 
serem apresentadas. Vocês são os atores principais. Estão entre 
os últimos trabalhadores da vinha. (…) Esse é o serviço para 
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o qual vocês foram escolhidos” (“A Royal Generation” [“Uma 
Geração Nobre”], Ensign, maio de 1983, p. 33).

Faça as seguintes perguntas:

•	 Quem	o	Élder	Larsen	disse	que	são	os	servos,	ou	os	“últimos	
trabalhadores”,	chamados	para	servir	na	vinha?

•	 Que	oportunidades	você	tem	de	servir	ao	Senhor	e	ajudar	
outras	pessoas	a	produzir	“bons	frutos”?

Leia juntamente com toda classe Jacó 5:71 em voz alta. Peça aos 
alunos que identifiquem as promessas que o Senhor fez aos que 
trabalharem com Ele. Pergunte aos alunos quando foi que se 
sentiram abençoados por seu trabalho de servir ao Senhor.

Jacó 7
Jacó confia no Senhor ao enfrentar Serém e leva uma multidão 
de nefitas a voltar-se ao Senhor
Observação: Em Jacó 7 os alunos aprenderam sobre como Jacó 
sobrepujou a oposição a sua fé em Jesus Cristo perpetrada por 
um homem chamado Serém, que era um anticristo. Embora a 
lição não enfoque o confronto entre Jacó e Serém, você pode 
convidar os alunos a resumir os acontecimentos e a identificar 
uma verdade que aprenderam com o exemplo deixado por Jacó. 
Em especial, você pode salientar a verdade que a nossa fé não 
pode ser abalada se nosso testemunho se basear na reve-
lação e nas experiências espirituais verdadeiras.

Enos
Depois de receber a remissão de seus pecados, Enos ora por 
outras pessoas e trabalha para a salvação delas

Faça este desenho no quadro ou em uma folha de papel. Peça 
aos alunos que expliquem como isso se relaciona com o que 
aconteceu a Enos. 

Separe os alunos em três grupos. (Se tiver uma classe pequena, 
um grupo pode ser formado por uma única pessoa.) Peça ao 
primeiro grupo que leia Enos 1:4–6 e se prepare para explicar 
uma verdade que podemos aprender com a oração que Enos fez 
por si mesmo. Peça ao segundo grupo que leia Enos 1:9–10 e se 
prepare para explicar uma verdade que podemos aprender com 
essa parte da oração de Enos. Peça ao terceiro grupo que leia 
Enos 1:11–14 e se prepare para explicar uma verdade que pode-
mos aprender com essa parte da oração de Enos. Depois, peça a 
um membro de cada grupo que compartilhe o que prepararam. 
Peça aos alunos que recapitulem a designação 9 do dia 3, no 
diário de estudo das escrituras deles, e contem como decidiram 
colocar em prática as verdades contidas no livro de Enos.

Jarom e Ômni
Os guardadores dos registros narram os problemas e as bênçãos 
dos nefitas
Se os alunos tiverem dúvidas sobre as migrações de vários povos 
às terras do hemisfério ocidental, você pode discutir com eles o 
material contido no manual do aluno referente a Ômni 1:1–30, 
incluindo a declaração do Presidente Anthony W. Ivins, da Pri-
meira Presidência. 

Peça aos alunos que revisem os discursos que prepararam sobre 
achegar-nos a Cristo (dia 4, designação 4). Se o tempo permitir, 
você pode pedir a vários alunos que apresentem seu discurso 
para a classe. Se você pediu com antecedência a seus alunos 
que fizessem seus discursos, certifique-se de reservar tempo 
suficiente para que o façam. 

Não deixe de agradecer aos alunos pela participação deles. 
Preste testemunho do amor que o Pai Celestial e Jesus Cristo 
têm individualmente por seus alunos e assegure-os de que se 
eles se achegarem a Cristo de todo o coração, serão salvos em 
Seu reino.

Próxima Unidade (Palavras de Mórmon–Mosias 6)
Na próxima unidade, os alunos lerão que um anjo de Deus 
apareceu ao rei Benjamim, instruindo-o e dizendo-lhe o que 
dizer a seu povo (ver Mosias 3). O rei Benjamim transmitiu estas 
palavras a seu povo, que vivenciou uma vigorosa mudança no 
coração. 

eu

?
?
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INTRODUÇÃO Às  
Palavras de Mórmon
Por que estudar esse livro?
Por meio do estudo das Palavras de 
Mórmon, os alunos podem aumentar sua 
fé no fato de que “o Senhor sabe todas 
as coisas” (Palavras de Mórmon 1:7) e 
de que Ele guia Seus servos para levar 
a efeito Seus propósitos. Como relato 
histórico, o livro serve de ponte entre as 
placas menores de Néfi (1 Néfi–Ômni) e 
o resumo de Mórmon das placas maiores 
de Néfi (Mosias–4 Néfi). Ele pode ajudar 
os alunos a melhor compreender quais 
registros Mórmon resumiu ao compilar 
o Livro de Mórmon. Também apresenta 
aos alunos a fé e as realizações do rei 
Benjamim. 

Quem escreveu esse livro?
Mórmon escreveu esse livro. Ele foi pro-
feta, guardador de registros e aquele que 
resumiu e compilou o Livro de Mórmon. 
Foi também um pai justo e um líder militar 
entre os nefitas. O profeta Morôni era 
filho dele. 

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Mórmon dirigiu-se a um público futuro, 
na esperança de que seus escritos e os de 
seu filho Morôni “lhes [fosse] de proveito” 
(Palavras de Mórmon 1:2). Especifica-
mente, ele escreveu para o benefício dos 
lamanitas. A respeito deles, ele disse: 
“E minha oração a Deus é referente 
aos meus irmãos, para que voltem a ter 
conhecimento de Deus, sim, da redenção 
de Cristo; para que tornem a ser um povo 
agradável” (Palavras de Mórmon 1:8).

Quando e onde foi escrito?
Mórmon escreveu o livro por volta de 385 
a.D., depois de ter “[testemunhado] quase 
toda a destruição de [seu] povo, os nefi-
tas” (Palavras de Mórmon 1:1). Mórmon 
não registrou onde ele estava quando 
escreveu esse livro. 

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
Esse livro interrompe a ordem cronológica 
de livros do início do Livro de Mórmon. 
Mórmon o escreveu mais de 500 anos 
depois que Amaléqui encerrou o livro 
de Ômni. Nesse livro, Mórmon explica 
brevemente sua compilação e seu resumo 
dos registros de seu povo. Para compreen-
der sua explicação, é útil lembrar que o 
Senhor ordenou a Néfi que fizesse dois 
conjuntos de placas para um propósito 
“especial” e “sábio” (ver 1 Néfi 9:3, 5).  
Um conjunto de placas, geralmente 
chamado de placas maiores, continha a 
história secular dos nefitas, ao passo que 
o outro, geralmente chamado de placas 
menores, continha um registro sagrado 
das pregações, revelações e profecias dos 
nefitas (ver 1 Néfi 9:2–4; Jacó 1:3–4).
Mórmon descobriu as placas menores de 
Néfi depois de já ter feito um resumo de 
parte das placas maiores (ver Palavras de 
Mórmon 1:3). Guiado pelo Espírito do 
Senhor, Mórmon incluiu as placas meno-
res com seu resumo das placas maiores. 
Ele fez isso “para um sábio propósito”, 
de acordo com a vontade do Senhor (ver 
Palavras de Mórmon 1:4–7).
Muitos anos depois, um dos motivos 
dessa inspiração ficou evidente. Quando 
Joseph Smith começou a traduzir o Livro 
de Mórmon, ele começou pelo resumo 
de Mórmon das placas maiores de Néfi: 
a história secular. Martin Harris, que foi o 
escrevente do Profeta para essa parte da 
tradução, perdeu 116 páginas do manus-
crito. O Senhor revelou a Joseph Smith 
que homens iníquos tinham se apossado 
das páginas e alterado as palavras (ver 
D&C 10:8–10). Se Joseph tivesse traduzido 
o mesmo material novamente, aqueles 
homens teriam afirmado que ele não era 
um profeta por não conseguir traduzir o 
livro duas vezes da mesma forma (ver D&C 
10:11–19). O Senhor disse a Joseph que 
não traduzisse aquela parte novamente, 
mas que traduzisse as placas menores 
de Néfi que Mórmon havia incluído com 

seu resumo das placas maiores (ver D&C 
10:30–45). Assim, as Palavras de Mórmon 
nos ajudam a ver como o Senhor preparou 
um meio de frustrar o plano de homens 
iníquos e incluir escrituras que não apenas 
cobriam o mesmo período de tempo que 
o manuscrito perdido, mas também ofe-
reciam “maior luz sobre [o] evangelho [do 
Senhor]” (D&C 10:45). O Élder Jeffrey R. 
Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
ensinou: “Evidentemente, seria emocio-
nante se alguém algum dia encontrasse 
as 116 páginas perdidas do manuscrito 
original do Livro de Mórmon. Mas seja o 
que for que continham aquelas páginas, 
não poderia ser mais importante ou mais 
fundamental para o propósito do Livro 
de Mórmon do que os ensinamentos (…) 
registrados nas placas menores” (Christ 
and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [Cristo e 
o Novo Convênio: A Mensagem Mes-
siânica do Livro de Mórmon], 1997, pp. 
35–36).
Além de fornecer uma explicação sobre a 
compilação dos registros sagrados de seu 
povo, Mórmon faz uma breve descrição 
do serviço prestado pelo rei Benjamim 
(ver Palavras de Mórmon 1:10–18). Essa 
descrição ajuda a fazer a ligação entre as 
placas menores de Néfi e o resumo das 
placas maiores feito por Mórmon. O rei 
Benjamim é mencionado no final do livro 
de Ômni, que é o último livro das placas 
menores (ver Ômni 1:23–25). O livro de 
Mosias, o primeiro livro em que temos 
o resumo das placas maiores feito por 
Mórmon, começa relatando o final do 
reinado e ministério do rei Benjamim (ver 
Mosias 1:1, 9).

Resumo
Palavras de Mórmon 1:1–9 Mórmon 
descobre as placas menores de 
Néfi e as inclui com seu resumo 
das placas maiores. 

Palavras de Mórmon 1:10–18 
 Mórmon resume o reinado 
do rei Benjamim.
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INTRODUÇÃO AO 
Livro de Mosias
Por que estudar esse livro?
Em seu estudo do livro de Mosias, os alu-
nos lerão vigorosos testemunhos da mis-
são de Jesus Cristo. Também aprenderão 
sobre as pessoas que o Senhor livrou do 
cativeiro do pecado e da opressão física. 
Além disso, os alunos aprenderão como 
o empenho justo de pessoas como o rei 
Benjamim, Abinádi e Alma proporciona-
ram imensas bênçãos a outras pessoas. 
Por outro lado, os alunos verão como as 
escolhas erradas de pessoas como Zênife 
e seu filho, o rei Noé, trouxeram conse-
quências negativas para eles próprios e 
para seu povo. 

Quem escreveu esse livro?
Mórmon compilou e resumiu os registros 
de vários outros escritores para criar o 
Livro de Mórmon. O livro recebe o nome 
de Mosias, que era filho do rei Benjamim. 
Mosias foi um profeta, vidente, revelador 
e rei que governou em Zaraenla desde 
aproximadamente 124 a.C. até 91 a.C. Ele 
recebeu o nome de seu avô, Mosias, que 
também foi rei de Zaraenla (ver Ômni 
1:12–13, 19).
Mórmon resumiu vários registros para 
compilar o livro de Mosias. Ele resumiu e 
citou o registro mantido por Mosias nas 
placas maiores de Néfi, que detalhavam 
a história dos nefitas na terra de Zaraenla 
(ver Mosias 1–7; 25–29). Também usou 
trechos do registro de Zênife, que narrou 
a história do povo de Zênife desde a 
época em que partiram de Zaraenla até 
que voltaram para lá (ver Mosias 7–22). 
Além disso, Mórmon citou e resumiu 
partes dos escritos de Alma, que preser-
vou as palavras de Abinádi e manteve um 
registro de seu próprio povo (ver Mosias 
17:4; 18; 23–24).

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Mórmon não dirigiu o livro de Mosias a 
um público em especial nem declarou o 
motivo pelo qual ele escreveu esse livro. 
Contudo, o livro de Mosias contribuiu de 
modo significativo para o propósito geral 
do Livro de Mórmon, que é testemunhar 
que Jesus é o Cristo e dar a conhecer os 
convênios do Senhor (ver a página de 
rosto do Livro de Mórmon). O livro de 
Mosias inclui dois discursos magistrais 

sobre a missão de Jesus Cristo: as palavras 
do rei Benjamim em Mosias 2–5 e as pala-
vras de Abinádi em Mosias 12–16. Além 
disso, o livro de Mosias ilustra repetidas 
vezes a importância de fazer e cumprir 
convênios com o Senhor (ver Mosias 
5:5–9; 18:5–10; 21:31–32; 24:13–15; 
25:16–18; 26:20).

Quando e onde foi escrito?
Os registros originais usados como fonte 
para o livro de Mosias provavelmente 
foram escritos entre 200 a.C. e 91 a.C. 
Mórmon resumiu esses registros em 
alguma época entre 345 a.D. e 385 a.D.. 
Mórmon não registrou onde estava 
quando compilou esse livro. 

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
Mosias é o primeiro livro do Livro de 
Mórmon que é um resumo das placas 
maiores de Néfi. Ele contém ensinamentos 
referentes às capacidades de um vidente 
(ver Mosias 8:13–18; 28:10–17). Além 
disso, o Livro de Mosias é único em sua 
narrativa das experiências pessoais e 
jornadas de grupos distintos de nefitas — 
os que estavam na terra de Zaraenla, os 
que foram governados por Zênife, Noé e 
Lími na terra de Néfi e os que escaparam 
da terra de Néfi com Alma. Para apren-
der mais sobre esses grupos, talvez você 
tenha que consultar a visão geral das 
jornadas de Mosias 7–24, que se encontra 
no apêndice, no fim deste manual. 
O livro de Mosias descreve a unificação 
do povo liderado por Lími e Alma com os 
nefitas da terra de Zaraenla (ver Mosias 
25:1–13). Também fornece detalhes 
sobre a administração da Igreja de Jesus 
Cristo em toda a terra de Zaraenla (ver 
Mosias 25:14–24; 26). Por fim, o livro de 
Mosias introduz o governo dos juízes (ver 
Mosias 29).

Resumo
Mosias 1–5 O rei Benjamim 
nomeia seu filho Mosias como 
seu sucessor e faz um relato de 
seu reinado. Benjamim ensina a 
respeito de Jesus Cristo e convida 
seu povo a fazer um convênio 
com Deus. 

Mosias 6–8 Mosias inicia seu 
reinado. Amon e outros 15 
procuram os descendentes do 
povo de Zênife na terra de Néfi. 
Amon encontra o rei Lími, neto 
de Zênife, e fica sabendo como o 
povo foi submetido ao cativeiro. 

Mosias 9–17 Relata a história do 
povo de Zênife. Depois da morte 
de Zênife, seu filho Noé reina 
iniquamente. Abinádi presta tes-
temunho de Jesus Cristo e exorta 
o rei Noé e seu povo a arrepen-
der-se. Abinádi é executado pelo 
fogo. 

Mosias 18–20 Alma, um sacerdote 
do rei Noé, arrepende-se. Ele 
ensina o evangelho e foge com 
seus seguidores para o deserto. 
Os nefitas da terra de Néfi são 
atacados pelos lamanitas e sub-
metidos ao cativeiro. Noé é morto 
por seu povo e seu filho Lími o 
sucede no governo.

Mosias 21–22 Lími e seu povo se 
arrependem. O Senhor os livra 
do cativeiro, e Amon os conduz à 
terra de Zaraenla. 

Mosias 23–24 Alma e seus seguido-
res estabelecem a cidade de Helã. 
Eles são submetidos ao cativeiro 
pelos lamanitas e são perseguidos 
por Amulom e seus irmãos, antigos 
sacerdotes do rei Noé. O Senhor 
liberta Alma e seu povo e os con-
duz para a terra de Zaraenla. 

Mosias 25–29 Os nefitas se unem 
sob o governo do rei Mosias, e 
Alma administra a Igreja. Alma, 
filho de Alma (geralmente cha-
mado de Alma, o filho) e os filhos 
de Mosias se convertem. Antes 
de sua morte, Mosias institui o 
governo dos juízes. 



185

Introdução
O livro intitulado Palavras de Mórmon serve de ponte 
entre as placas menores de Néfi e o resumo das placas 
maiores de Néfi feito por Mórmon. Nesse livro, que 
Mórmon escreveu quase 400 anos depois do nasci-
mento de Jesus Cristo, Mórmon explicou que buscou 
orientação de Deus e foi guiado pelo Santo Espírito 
sobre o que devia incluir em seu registro. Ele também 

mencionou o rei Benjamim e fez explicações valiosas 
sobre o motivo pelo qual o rei Benjamim influenciou 
tanto seu povo. Mosias 1 contém alguns dos ensina-
mentos do rei Benjamim para seus filhos. Ele ensinou a 
eles que as escrituras nos ajudam a lembrar-nos de Deus 
e a guardar Seus mandamentos. 

LIÇÃO 51

Palavras de Mórmon–Mosias 1

Sugestões Didáticas

Palavras de Mórmon 1:1–11
Mórmon testifica que Deus preservou vários registros para um sábio propósito
Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que o Espírito os inspirou a fazer algo. 
Você pode pedir que escrevam essa experiência pessoal em seu diário de estudo das escri-
turas ou no caderno. Para ajudá-los a pensar no que vivenciaram, você pode compartilhar 
uma breve experiência pessoal que você mesmo teve. Faça com que os alunos saibam que 
posteriormente na lição você pedirá a alguns deles que contem a experiência pessoal que 
tiveram para a classe. 
Explique aos alunos que eles estudarão hoje o exemplo de alguém que seguiu a inspiração 
mesmo que não compreendesse todos os motivos pelos quais precisava fazê-lo. 
Peça aos alunos que abram em Palavras de Mórmon e procurem (no final da página ou no 
resumo do capítulo) a data aproximada em que Mórmon escreveu esse livro. Peça-lhes que 
comparem essa data com as datas dos livros de Ômni e Mosias. 
• O que aprendemos a respeito das Palavras de Mórmon vendo essas datas?
Mostre a gravura Mórmon Resumindo as Placas (62520 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 
2009, nº 73). Peça a um aluno que leia Palavras de Mórmon 1:1–2 em voz alta. Ajude os 
alunos a compreender que Mórmon escreveu o livro intitulado Palavras de Mórmon depois 
que a maioria dos acontecimentos do Livro de Mórmon haviam ocorrido. Explique que 
Palavras de Mórmon nos ajuda a compreender que o Livro de Mórmon foi compilado a 
partir de vários registros. Ele também mostra que esse processo foi guiado por revelação. 
Para ajudar os alunos a visualizar como Palavras de Mórmon, as placas menores de Néfi 
e o resumo feito por Mórmon das placas maiores de Néfi se encaixam no Livro de Mór-
mon, você pode mostrar-lhes o quadro intitulado “As Placas e Sua Relação com o Livro de 
Mórmon Publicado”, no apêndice, no final deste manual. Você também pode preparar o 
seguinte auxílio visual antes da aula:
Reúna dois livros e uma folha de papel. Um livro deve ter aproximadamente o dobro da 
grossura do outro. Na lombada do livro mais fino, cole uma etiqueta com os dizeres Placas 
Menores de Néfi. Na lombada do livro mais grosso, cole uma etiqueta com os dizeres Resumo 
Feito por Mórmon das Placas Maiores de Néfi. Na folha de papel, escreva Palavras de Mórmon.
Para usar esse auxílio visual em classe, erga o livro que representa o resumo feito por 
Mórmon das placas maiores de Néfi. Explique que os registros das placas maiores de Néfi 
foram a principal fonte do Livro de Mórmon. A partir do resumo feito por Mórmon desse 
registro, Joseph Smith traduziu os livros de Mosias, Alma, Helamã, 3 Néfi e 4 Néfi.
Peça aos alunos que leiam Palavras de Mórmon 1:3 em silêncio. Peça-lhes que procurem o que 
Mórmon descobriu depois de ter resumido uma parte das placas maiores de Néfi. Quando os 
alunos relatarem o que encontraram, ajude-os a compreender que a expressão “estas placas” 
refere-se às placas menores de Néfi. Erga o livro que representa as placas menores de Néfi. 
Explique que a partir desse registro Joseph Smith traduziu os livros de 1 Néfi a Ômni.
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Peça aos alunos que leiam Palavras de Mórmon 1:4–6 para saber como Mórmon se sentiu a 
respeito das placas menores de Néfi.
• O que Mórmon considerou agradável a respeito das placas menores de Néfi?
• O que Mórmon fez com as placas menores de Néfi?
Para mostrar que Mórmon incluiu as placas menores de Néfi com seu resumo das placas 
maiores de Néfi, coloque o livro mais fino em cima do livro mais grosso. 
Peça a um aluno que leia Palavras de Mórmon 1:7 em voz alta. Peça à classe que procure o 
motivo pelo qual Mórmon incluiu as placas menores de Néfi com seu resumo das placas 
maiores de Néfi. 
• Por que Mórmon incluiu as placas menores de Néfi com seu resumo das placas maiores? 

(Ele seguiu uma inspiração do Espírito.) Ele compreendia todos os motivos por que devia 
fazer aquilo?

Ajude os alunos a ver que Mórmon compreendia alguns motivos pelos quais as placas 
menores poderiam ser importantes. Ele conheceu seu grande valor espiritual e ficou 
contente com as profecias sobre Jesus Cristo que elas continham (ver Palavras de Mórmon 
1:4–6). Contudo, ele não sabia todos os motivos pelos quais devia incluí-las juntamente 
com a parte das placas maiores que cobriam o mesmo período histórico. (Para ler a respeito 
de um dos motivos que Mórmon não conhecia naquela época, veja a introdução às Palavras 
de Mórmon, neste manual.)
Peça aos alunos que recapitulem Palavras de Mórmon 1:7 em silêncio, procurando as dou-
trinas que Mórmon ensinou a respeito do Senhor. Certifique-se de que eles compreendam 
que o Senhor sabe todas as coisas e que o Senhor pode agir por nosso intermédio 
para levar a efeito Sua vontade.
• Como essas doutrinas ajudaram Mórmon a seguir a inspiração que recebeu? 
• Como essas verdades podem ajudá-lo quando receber inspirações do Espírito?
Incentive os alunos a relembrar a ocasião sobre a qual escreveram ou pensaram no início 
da aula. Peça a alguns deles que contem a inspiração que receberam, como reagiram a ela e 
o que aconteceu como resultado. (Certifique-se de que eles entendam que não precisam se 
sentir obrigados a compartilhar sentimentos ou experiências que sejam muito particulares 
ou pessoais.) À medida que os alunos contarem suas experiências pessoais, você pode fazer 
algumas das seguintes perguntas:
• Você sabia qual seria o resultado de tudo aquilo se seguisse a inspiração?
• O que lhe deu a determinação e a fé para seguir a inspiração?
Erga o livro que representa o resumo feito por Mórmon das placas maiores, com o livro 
que representa as placas menores de Néfi em cima dele. Depois, erga a folha de papel que 
representa as Palavras de Mórmon. 
• Onde as Palavras de Mórmon se encaixam em relação a estes outros registros?
À medida que os alunos responderem, coloque a folha de papel que representa Palavras de 
Mórmon entre os dois livros. Explique que Palavras de Mórmon serve de ponte de ligação 
entre a história contada nas placas menores de Néfi e o resumo feito por Mórmon das 
placas maiores de Néfi.
Peça a um aluno que leia Palavras de Mórmon 1:8 em voz alta. Peça à classe que procure 
qual era o resultado que Mórmon esperava que fosse alcançado se ele seguisse a inspiração 
de incluir as placas menores de Néfi em sua compilação do registro. 
Saliente que todos os escritos que os alunos estudaram até agora neste ano no Livro de 
Mórmon (1 Néfi–Ômni) estão a seu dispor porque Mórmon seguiu a inspiração espiritual 
de incluir as placas menores. 
• Como a obediência de Mórmon aos sussurros do Santo Espírito abençoou sua vida?
• Quais são alguns dos ensinamentos de 1 Néfi a Ômni que você se sente grato de ter? 

Por que se sente grato por esses ensinamentos?
• Pense na disposição que Mórmon teve em seguir os sussurros do Espírito. Como nossa 

disposição de seguir os sussurros do Espírito influencia nossa vida? Como essa dispo-
sição pode influenciar a vida de outras pessoas? (Explique que o Senhor pode abençoar 
outros por nosso intermédio quando seguimos os sussurros do Espírito Santo.)
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Testifique que quando somos fiéis aos sussurros do Santo Espírito, o Senhor vai “[atuar em 
nós], para que [façamos] segundo a sua vontade” (Palavras de Mórmon 1:7).

Palavras de Mórmon 1:12–18
O rei Benjamim estabelece a paz na terra
Escreva da contenda à paz no quadro. Explique que Palavras de Mórmon 1:12–18 introduz 
o reinado do rei Benjamim. Aquele homem justo enfrentou muitos obstáculos durante 
seu serviço como profeta e rei do povo. Peça aos alunos que se dividam em duplas e leiam 
Palavras de Mórmon 1:12–18 com seu respectivo companheiro. Peça-lhes que identifiquem 
o que o rei Benjamim e outros profetas fizeram para estabelecer paz na terra. 
Depois que os alunos tiverem tempo para ler, peça a cada aluno que escreva uma declaração 
em seu diário de estudo das escrituras que resuma o que o rei Benjamim e seu povo fizeram 
para progredir da contenda para a paz. Peça a alguns alunos que escrevam suas declarações 
no quadro. Os resumos dos alunos podem ser semelhantes às seguintes declarações:
Quando seguimos a liderança inspirada dos profetas, podemos estabelecer a paz.
Na força do Senhor, podemos vencer desafios.
Somos chamados para trabalhar com toda a nossa força para estabelecer a paz.
Dirija a atenção dos alunos para Palavras de Mórmon 1:17, em que Mórmon diz que o rei 
Benjamim e “muitos homens santos na terra (…) pregavam a palavra de Deus com poder 
e com autoridade”. Explique que na lição seguinte os alunos vão estudar um sermão do rei 
Benjamim que é um exemplo excelente do poder e da autoridade de seus ensinamentos. 

Mosias 1:1–18
O rei Benjamim ensina a seus filhos a importância das escrituras
Peça aos alunos que imaginem que não conhecessem nada a respeito das escrituras. 
• Como seria sua vida se você não tivesse as escrituras?
• Que verdades fariam mais falta em sua vida?
Apresente brevemente o livro de Mosias. Explique que o princípio desse livro mostra o 
desejo que o rei Benjamim tinha de que seus filhos continuassem a aprender nas escrituras 
(ver Mosias 1:2). Ao ensinar a seus filhos, o rei Benjamim explicou como a vida deles teria 
sido diferente se nunca tivessem recebido as escrituras. 
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 1:3–8. Peça à classe 
que procure como os nefitas foram abençoados por terem as escrituras. Peça aos alunos 
que compartilhem o que encontraram.
• De que maneiras o rei Benjamim acreditava que as escrituras ajudariam seus filhos?
• O que o rei Benjamim sugeriu ser a relação existente entre a pesquisa das escrituras e o 

cumprimento dos mandamentos de Deus? (Embora os alunos possam usar palavras dife-
rentes para expressar suas respostas, eles devem identificar a seguinte verdade: O estudo 
das escrituras nos ajuda a conhecer e a guardar os mandamentos. Você pode sugerir 
que os alunos escrevam essa verdade em suas escrituras, ao lado de Mosias 1:3–8.)

• Quando o estudo das escrituras o ajudou a guardar os mandamentos?
Preste seu testemunho de que as escrituras são verdadeiras e que elas nos ajudam a guar-
dar os mandamentos. 
Anote estas perguntas no quadro: (Você pode escrevê-las antes do início da aula.)

Que anúncio o rei Benjamim planejava fazer a respeito de seu filho Mosias?
O que o rei Benjamim disse a respeito de “um nome” para distinguir o povo?
Por que os nefitas não foram destruídos pelos lamanitas?
De que objetos o rei Benjamim pediu que Mosias cuidasse?

Peça aos alunos que despendam um minuto para ver para quantas dessas perguntas eles 
conseguem encontrar a resposta em Mosias 1:10–18.
Depois que os alunos responderem brevemente essas perguntas, indique que nas lições 
seguintes eles estudarão o sermão em que o rei Benjamim deu a seu povo “um nome que 
jamais [seria] apagado, salvo em caso de transgressão” (Mosias 1:12).

Deixar os alunos usar 
suas próprias palavras
À medida que os alunos 
expressam as doutrinas e 
os princípios que encon-
tram nas escrituras, não 
sugira que as respostas 
deles estejam erradas 
simplesmente por diferi-
rem das palavras usadas 
neste manual. Contudo, 
se a declaração de um 
aluno estiver doutrina-
riamente incorreta, é 
sua responsabilidade 
ajudá-lo educadamente 
a corrigir a declaração. 
Isso pode dar a opor-
tunidade para uma 
importante experiência 
de aprendizado, ao 
mesmo tempo man-
tendo um clima de amor 
e confiança.
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Introdução
À medida que o rei Benjamim se aproximava do fim de 
sua vida, ele desejou pregar um último sermão para seu 
povo. Seu sermão, registrado em Mosias 2–5, é o tema 
desta lição e das lições 53–55. No início do sermão, ele 

falou de seu ministério entre o povo, salientando que 
servia a Deus quando servia ao próximo. Também pres-
tou testemunho do estado feliz daqueles que guardam 
os mandamentos de Deus. 

LIÇÃO 52

Mosias 2

Sugestões Didáticas
Observação: O resumo a seguir pode ser útil, se você decidir apresentar uma visão geral do 
discurso do rei Benjamim no início desta lição. 
Perto do fim da vida, o rei Benjamim falou ao povo de seu reino, nas proximidades do 
templo, em Zaraenla. Ele fez um relato do serviço que prestara ao povo e sua clara cons-
ciência perante Deus e apresentou seu filho Mosias ao povo como seu novo rei. Eu seu 
discurso final, que se encontra em Mosias 2–5, o rei Benjamim transmitiu mensagens sobre 
vários assuntos, incluindo a importância do serviço ao próximo, nossa eterna dívida para 
com nosso Pai Celestial, o ministério mortal e a Expiação de Jesus Cristo, a necessidade 
de deixarmos de lado o homem natural, a crença em Deus para a salvação, o auxílio que 
devemos dar aos pobres, a retenção da remissão de pecados e o processo de tornar-nos 
filhos de Cristo por meio da fé e de constantes boas obras. Em especial, Mosias 3 contém 
uma mensagem que o rei Benjamim recebeu de um anjo.

Mosias 2:1–9
As famílias se reúnem e se preparam para receber as palavras do rei Benjamim. 
Escreva as seguintes perguntas no alto do quadro: Quem? Onde? O quê? Por quê?
Peça aos alunos que examinem Mosias 2:1–6 em silêncio, procurando detalhes que res-
ponderão às perguntas do quadro. Depois que tiverem lido, convide vários alunos a irem 
ao quadro e a escreverem o maior número possível de detalhes que encontrarem para 
cada pergunta. (Você pode ter que explicar que as pessoas se prepararam para receber as 
palavras do rei Benjamim oferecendo sacrifícios associados à lei de Moisés. Ao fazer esses 
sacrifícios, as pessoas expressavam gratidão a Deus e se dedicavam a Ele.)
Peça aos alunos que leiam Mosias 2:9 em silêncio, procurando palavras e frases que mos-
trem o que o rei Benjamim queria que as pessoas fizessem ao ouvirem suas palavras. 
• A partir das palavras e frases que você encontrou, como acha que o rei Benjamim se 

sentia em relação à sua mensagem?
• De acordo com a última parte de Mosias 2:9, o que o rei Benjamim acreditava que pode-

ria acontecer se as pessoas abrissem os ouvidos e o coração à sua mensagem?
• O que você acha que significa abrir os ouvidos e o coração aos que foram chamados para 

ensinar?
Incentive os alunos a manter o convite do rei Benjamim em mente ao estudarem sua men-
sagem e ao ouvirem as palavras dos profetas modernos. 

Mosias 2:10–28
O rei Benjamim ensina a respeito da importância de servir a Deus e ao próximo,  
e a respeito de nossa dívida para com Deus
Mostre aos alunos a gravura O Rei Benjamim Dirige-se a Seu Povo (62298 059; Livro de 
Gravuras do Evangelho, 2009, nº 74). Lembre aos alunos que o rei Benjamim havia reunido 
seu povo para declarar que seu filho Mosias tomaria o seu lugar como rei e para dar-lhes 

Visão geral de 
discursos longos
Este manual de lições dá 
ênfase especial a longos 
discursos proféticos 
como o que se encontra 
em Mosias 2–5. Esses 
discursos geralmente são 
abordados em mais de 
uma lição. Pode ser útil 
apresentar uma visão 
geral deles. No caso da 
lição de hoje, uma visão 
geral pode ajudar os alu-
nos a adquirir uma com-
preensão mais profunda 
do propósito do sermão 
do rei Benjamim e da 
“vigorosa mudança” que 
as pessoas sentiram ao 
ouvi-lo (ver Mosias 5:2).
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Mosias 2:17  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a memorizar 
essa passagem.

“um nome, para que assim [fossem] distinguidos de todos os povos que o Senhor Deus 
[trouxera] da terra de Jerusalém” (ver Mosias 1:9–12).
Leia Mosias 2:10–15 em voz alta para a classe. Peça aos alunos que identifiquem frases que 
mostrem a preocupação do rei Benjamim em relação ao serviço ao próximo, e não com sua 
própria situação ou reconhecimento. Peça-lhes que ergam a mão toda vez que ouvirem 
uma dessas frases. Quando eles erguerem a mão, pare de ler e peça que expliquem o que 
identificaram e o que isso revela a respeito do rei Benjamim. 
Como parte do debate, leia a seguinte declaração do Presidente Howard W. Hunter:
“Não vos preocupeis demasiado com vossa condição social. (…) É importante ser apre-
ciado, mas devemos concentrar-nos na retidão, não no reconhecimento; o que importa é 
servir, não ser prestigiado” (“Às Mulheres da Igreja”, A Liahona, janeiro de 1993, p. 102).
Peça aos alunos que leiam Mosias 2:16–17 em silêncio e identifiquem o que o rei Benja-
mim queria que seu povo aprendesse. Ajude-os a ver que quando servimos ao próximo, 
servimos a Deus. Escreva essa frase no quadro. Saliente que Mosias 2:17 é uma passagem 
de domínio das escrituras. Você pode incentivar os alunos a marcar essa passagem de modo 
distinto para que consigam localizá-la facilmente.
Peça aos alunos que pensem em ocasiões em que prestaram serviço a outras pessoas. 
• Quando você prestou serviço a outros, de que modo você estava também servindo a Deus?
• Quando outras pessoas abençoaram sua vida por meio do serviço prestado? Quando 

elas prestaram serviço a você, de que modo também serviram a Deus?
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 2:18–24, 34.
• Por que o rei Benjamim se refere a si mesmo e a seu povo como “servos inúteis”? (Você 

talvez tenha que explicar que as pessoas se tornam úteis quando recebem mais do que 
oferecem. Somos servos inúteis para nosso Pai Celestial porque o valor das bênçãos que 
Ele nos concede sempre excederá em muito o valor do serviço que Ele recebe de nós.)

• Que bênçãos você recebeu e pelas quais está em dívida para com Deus?
• Por que é importante dar-nos conta de que somos “eternamente devedores” para com 

Deus? (As respostas podem incluir o fato de que quando nos damos conta de que somos 
devedores para com Deus, nossa gratidão aumenta, desejamos guardar os mandamentos 
e queremos servir mais a nossos semelhantes.)

Explique que em Mosias 2:34, a palavra entregar significa oferecer ou submeter-nos. Peça 
aos alunos que reflitam sobre como eles podem “entregar [ao Pai Celestial] tudo o que 
[eles têm e são]”. Preste testemunho de que quando guardamos os mandamentos de Deus 
e procuramos prestar serviço genuíno, Ele nos abençoa. 

Mosias 2:29–41
O rei Benjamim exorta seu povo a ser obediente a Deus
Escreva a palavra CUIDADO no quadro. Peça aos alunos que relatem ocasiões em que 
viram um sinal que usava essa palavra ou que comunicava essa ideia. Saliente que esses 
avisos podem proteger-nos ou salvar-nos a vida. 
Peça aos alunos que leiam Mosias 2:32–33, 36–38 em silêncio, procurando contra o que o 
rei Benjamim disse que as pessoas deviam precaver-se. Você pode ter de explicar que em 
Mosias 2:33, a palavra condenação significa sofrimento e tristeza.
• Que avisos o rei Benjamim deu a seu povo?
• Como podemos saber que estamos começando a seguir o espírito errado? Por que é 

importante reconhecer isso logo?
• De acordo com Mosias 2:38, quais são as consequências sofridas pelos que morrem em 

seus pecados?
Você pode salientar o ensinamento encontrado em Mosias 2:36 de que uma pessoa, por 
meio de seu próprio comportamento, pode afastar-se do Espírito do Senhor. O Élder 
David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, comentou sobre a importância de reco-
nhecer quando nos afastamos do Espírito:
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“Devemos (…) nos esforçar para discernir quando ‘[nos afastamos] do Espírito do Senhor 
e não [tem] ele lugar em [nós] para guiar-[nos] pelas veredas da sabedoria, a fim de que 
[sejamos] abençoados, favorecidos e preservados’ (Mosias 2:36). (…)
Se algo em que pensamos, algo que vemos, ouvimos ou fazemos nos afasta do Espírito 
Santo, devemos parar de pensar, ver, ouvir ou fazer esse algo. Se aquilo que tem o obje-
tivo de nos divertir, por exemplo, aliena-nos do Espírito Santo, é porque com certeza esse 
tipo de diversão não nos serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar a vulgaridade, a 
rudeza, ou a falta de recato, então, sem dúvida, tais coisas não são para nós. Se afastamos 
o Espírito do Senhor quando fazemos o que sabemos ser ruim, então tais coisas não são 
mesmo para nós” (“Para Que Possamos Ter Sempre Conosco o Seu Espírito”, A Liahona, 
maio de 2006, p. 28).
• O que o Élder Bednar disse que nos distanciaria do Espírito Santo?
• Como podemos saber que nos distanciamos do Espírito Santo?
Escreva LEMBRAR e CONSIDERAR no quadro, ao lado de CUIDADO.
Peça a um aluno que leia Mosias 2:40–41 em voz alta. Peça à classe que identifique o que 
o rei Benjamim queria que seu povo considerasse e o que ele queria que seu povo lem-
brasse. À medida que os alunos responderem, você pode salientar o ensinamento do rei 
Benjamim, escrevendo a seguinte verdade no quadro: Se guardarmos os mandamentos, 
seremos abençoados temporal e espiritualmente.
• Quando você vivenciou ou testemunhou a alegria advinda da obediência aos manda-

mentos do Senhor?
Preste testemunho da veracidade das coisas que os alunos discutiram hoje. Encerre incen-
tivando os alunos a estabelecer metas específicas de ser mais obedientes em uma área que 
lhes seja difícil ou que busquem melhorar em uma área mencionada no Progresso Pessoal 
(para as moças) ou no Dever para com Deus (para os rapazes). 

Domínio das Escrituras — Mosias 2:17
Peça aos alunos que leiam Mosias 2:17, Mateus 22:36–40 e Mateus 25:40. As passagens de 
Mateus ajudam a expor a doutrina, facilitam a compreensão e esclarecem o significado de 
Mosias 2:17. Você pode incentivar os alunos a cruzar referências de escrituras escrevendo 
Mateus 22:36–40 ao lado de Mosias 2:17, Mateus 25:40 ao lado de Mateus 22:36–40 e 
Mosias 2:17 ao lado de Mateus 25:40.
Peça a alguns alunos que relatem ocasiões em que sentiram que estavam servindo a Deus 
ao servir a outras pessoas.
Peça aos alunos que prestem serviço a alguém antes da próxima aula do seminário. Sugira 
que se preparem para compartilhar a experiência pessoal que tiverem nessa designação 
(mas certifique-se de que compreendam que não precisam sentir-se obrigados a comparti-
lhar experiências que sejam muito pessoais ou particulares).
Você pode também desafiar os alunos a decorar Mosias 2:17 antes da próxima vez em que 
se reunirem como classe. 
Testifique que quando servimos sinceramente ao próximo, servimos ao Senhor. 
Observação: Devido à natureza e ao tamanho da lição de hoje, você pode usar essa ativi-
dade em outro dia, quando tiver mais tempo.

Comentários e Informações Históricas
Mosias 2:33, 38–39. “Castigo eterno”, “fogo 
inextinguível” e “tormento sem fim”

Ao advertir sobre as consequências da rebelião con-
tra Deus, o rei Benjamim usou as expressões “castigo 

eterno” (Mosias 2:33), “fogo inextinguível” (Mosias 
2:38) e “tormento sem fim” (Mosias 2:39). Para adquirir 
melhor compreensão desses termos, veja as palavras do 
Senhor em Doutrina e Convênios 19:6–12.
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Mosias 3
Introdução
Continuando a dirigir-se ao povo, o rei Benjamim trans-
mitiu as palavras que um anjo lhe dissera com relação 
ao ministério de Jesus Cristo. O rei Benjamim testificou 
que por meio da fé em Jesus Cristo e do arrependi-
mento, aqueles que pecaram podem receber a salvação. 

Ele também ensinou que por meio da Expiação de 
Jesus Cristo, uma pessoa que cede ao influxo do Santo 
Espírito “[despoja-se] do homem natural e [torna-se] 
santo” (Mosias 3:19).

Sugestões Didáticas
Observação: Se na aula anterior você incentivou os alunos a decorarem e a aplicarem Mosias 
2:17, você pode dar-lhes a oportunidade de compartilhar sua experiência pessoal em algum 
ponto da aula de hoje. Tome cuidado para não despender muito tempo nesta revisão. 
Reserve tempo suficiente para discutir as doutrinas e os princípios contidos em Mosias 3.

Mosias 3:1–10
O rei Benjamim transmite as palavras do anjo sobre a Expiação de Jesus Cristo
Mostre um copo vazio e um recipiente de água. Peça a um aluno que mostre quanta água 
ele derramaria no copo para alguém que quisesse apenas provar a água. Depois, peça ao 
aluno que mostre quanto ele derramaria para alguém que deseja saciar a sede. Peça aos 
alunos que ponderem a seguinte pergunta:
• Se a água representa a alegria, quanto você gostaria de ter em seu copo?
Explique aos alunos que os ensinamentos encontrados em Mosias 3 vão ajudá-los a ver 
como eles podem sentir-se plenos de alegria.
Peça a um aluno que leia Mosias 3:2–5 em voz alta. Peça à classe que identifique a fonte da 
mensagem do rei Benjamim, em Mosias 3.
Saliente que Mosias 3 contém a declaração feita pelo anjo de “boas novas de grande ale-
gria” (Mosias 3:3). Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 
3:5–10. Peça à classe que procure palavras ou frases que os ajudem a apreciar melhor a 
missão de Jesus Cristo. Você pode sugerir que os alunos marquem essas palavras e frases. 
Peça a alguns alunos que compartilhem as palavras e frases que encontraram.
• O que Mosias 3:7 o ajuda a compreender a respeito da missão do Salvador?
• Por que você acha que um anjo disse que essa mensagem proporcionaria grande alegria? 
Peça aos alunos que escrevam um resumo de uma única sentença de Mosias 3:5–10 em seu 
diário de estudo das escrituras ou no caderno. Depois que tiverem tempo suficiente para 
escrever, peça a alguns deles que compartilhem o que escreveram. Os resumos dos alunos 
devem mostrar que eles compreendem o ensinamento deixado pelo anjo de que Jesus 
Cristo sofreu para que possamos ser salvos de nossos pecados.
Você pode acompanhar as respostas dos alunos com a seguinte pergunta:
• Quais são seus sentimentos ao pensar no que o Salvador fez por você?
Para ajudar os alunos a aprofundar seu entendimento do sofrimento do Salvador, leia a 
seguinte declaração do Élder James E. Talmage, do Quórum dos Doze Apóstolos: 
“A agonia de Cristo no jardim é insondável para a mente finita, tanto em intensidade 
quanto em causa. (…) Ele lutara e gemera sob uma carga tal, que nenhum outro ser vivente 
sobre a Terra poderia nem mesmo conceber fosse possível. Não se tratava de dor física, 
nem apenas de angústia mental, que o fizera sofrer tortura tão grande até produzir a extru-
são de sangue de todos os Seus poros, mas sim de uma agonia da alma, de tal magnitude, 
que somente Deus seria capaz de experimentar. (…) Naquela hora de angústia, Cristo 
enfrentou e venceu todos os horrores que Satanás, ‘o príncipe deste mundo’, poderia infli-
gir. (…) De alguma forma, verdadeira e terrivelmente real, ainda que incompreensível para 

Faça perguntas que 
incentivem os alunos 
a compartilhar 
seus sentimentos 
e testemunhos. 
Para ajudar os alunos a 
preparar-se para com-
partilhar seus sentimen-
tos e testemunhos, você 
pode fazer perguntas 
que vão ajudá-los a 
refletir nas experiências 
pessoais que tiveram 
com o princípio ou a 
doutrina discutida. Você 
pode dizer: “Como você 
ficou sabendo que … ?” 
ou “Quando foi que 
você sentiu … ?” Depois, 
convide-os a compar-
tilhar a experiência 
pessoal ou os sentimen-
tos que tiveram. Ao acei-
tarem seu convite, eles 
permitirão que o Espírito 
preste testemunho da 
verdade a eles e a seus 
colegas de classe. 



192

LIÇÃO 53

o homem, o Salvador tomou sobre Si mesmo a carga dos pecados da humanidade desde 
Adão até o final do mundo” (Jesus, o Cristo, 3ª ed., 1916, p. 613).

Mosias 3:11–27
O rei Benjamim testifica que por meio da Expiação de Jesus Cristo, podemos 
despojar-nos do homem natural e tornar-nos santos
Diga aos alunos que o rei Benjamim transmitiu a descrição feita pelo anjo de diversos 
grupos de pessoas e de como a Expiação de Jesus Cristo se aplicava a cada grupo. Anote 
estas perguntas no quadro: Peça aos alunos que leiam Mosias 3:11–13, 16 em silêncio, 
procurando respostas para as seguintes perguntas:

Como a Expiação se aplica:
Àqueles que não têm conhecimento do evangelho?
Àqueles que se rebelam contra Deus e pecam deliberadamente?
Às crianças que morrem antes de atingir a idade da responsabilidade?

Depois de dar tempo suficiente, peça aos alunos que compartilhem as respostas dessas 
perguntas. (Para ajudá-los a responder à primeira pergunta, você pode pedir-lhes que leiam 
Doutrina e Convênios 137:7–10. Para ajudá-los com a terceira pergunta, você pode pedir-
lhes que leiam Morôni 8:8, 17 e Doutrina e Convênios 29:46–47.)
Leia a seguinte declaração do Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, sobre 
o efeito da Expiação em todos os filhos do Pai Celestial:
“(…) Lemos que ‘seu sangue expia os pecados dos (…) que morreram sem conhecer a 
vontade de Deus acerca de si mesmos ou que pecaram por ignorância’ (Mosias 3:11). De 
modo semelhante, ‘o sangue de Cristo expia [as criancinhas]’ (Mosias 3:16). Esses ensi-
namentos, de que o poder de ressurreição e purificação da Expiação é para todos, contra-
dizem a afirmação de que a graça de Deus salva apenas uns poucos escolhidos. Sua graça 
é para todos. Esses ensinamentos do Livro de Mórmon expandem nossa visão e ampliam 
nosso entendimento do amor de Deus, que abrange a todos, e do efeito universal de Sua 
Expiação por todos os homens, em todos os lugares” (“Todos os Homens, em Todos os 
Lugares”, A Liahona, maio de 2006, p. 77).
• Que princípio aprendemos em Mosias 3:12 sobre como a Expiação se aplica a nós? 

(Seremos salvos de nossos pecados se exercermos fé em Jesus Cristo e nos 
arrependermos.)

• De acordo com esse versículo, o que acontecerá com os que decidirem não exercer fé em 
Jesus Cristo e se arrepender?

Saliente que Mosias 3:19 é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode incentivar 
os alunos a marcar essa passagem de modo distinto para que consigam localizá-la facil-
mente. Dirija a atenção deles em Mosias 3:19 para o modo como o anjo utilizou o termo 
“homem natural”. Para ajudar os alunos a compreender esse termo, leia a seguinte explica-
ção do Guia para Estudo das Escrituras:
Um homem natural é uma “pessoa que se deixa influenciar pelas paixões, pelos desejos, 
apetites e impulsos da carne ao invés de buscar a inspiração do Espírito Santo. Esse tipo 
de pessoa só pode compreender as coisas físicas e não compreende as espirituais. Todo ser 
humano é carnal, ou seja, mortal, em virtude da queda de Adão e Eva, e tem que nascer 
de novo pela expiação de Jesus Cristo para deixar de ser um homem natural” (Guia para 
Estudo das Escrituras, “Homem Natural”, scriptures.LDS.org).
Anote estas perguntas no quadro: Peça aos alunos que procurem respostas para as pergun-
tas ao estudarem Mosias 3:19 em silêncio.

Como o anjo descreveu o relacionamento de um homem natural com Deus? 
De acordo com esse versículo, como podemos despojar-nos do homem natural?

Saliente que por meio da Expiação de Jesus Cristo, a pessoa faz mais do que apenas parar 
de ser um “homem natural”. Ele se “torna um santo”. Além de salvar-nos de nossos 
pecados, o Salvador nos transforma em pessoas melhores do que poderíamos ser por nós 
mesmos. Ele nos ajuda a tornar-nos mais semelhantes a Ele. Para ajudar os alunos a com-
preender essa doutrina, leia a seguinte declaração do Élder David A. Bednar, do Quórum 
dos Doze Apóstolos:

Mosias 3:19  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a memorizar essa 
passagem.
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“Ter mãos limpas e ser puro de coração são requisitos para subir ao monte do Senhor e 
estar em Seu lugar santo [ver Salmos 24:3–4].

Gostaria de lembrá-los de que nossas mãos ficam limpas por meio do 
processo de renúncia ao homem natural e sobrepujando o pecado e as 
influências maléficas em nossa vida por meio da Expiação do Salvador. 
Nosso coração é purificado quando recebemos Seu poder fortalecedor de 
fazer o bem e de tornar-nos melhores. Todos os nossos desejos justos e 
nossas boas obras, por mais necessários que sejam, jamais poderão produzir 

mãos limpas e coração puro. É a Expiação de Jesus Cristo que concede o poder purificador e 
redentor que nos ajuda a sobrepujar o pecado, e o poder santificador e fortalecedor que nos 
ajuda a nos tornar melhores do que jamais poderíamos ser, se contássemos apenas com 
nossa própria força. A Expiação infinita é tanto para o pecador como para o santo que 
existe em cada um de nós” (“Mãos Limpas e Coração Puro”, A Liahona, novembro de 2007, 
p. 80).
Para ajudar os alunos a resumir as doutrinas que aprenderam em Mosias 3:19, pergunte:
• Quais são algumas verdades do evangelho que você encontra em Mosias 3:19?
Os alunos podem relacionar várias doutrinas desse versículo, inclusive estas:
O homem natural é inimigo de Deus.
Ao cedermos ao influxo do Santo Espírito, despojamo-nos do homem natural.
Por meio da Expiação de Cristo, despojamo-nos do homem natural e tornamo-nos 
santos.
Peça aos alunos que respondam a uma das seguintes perguntas em seu diário de estudo 
das escrituras. (Você pode escrever essas perguntas no quadro antes da aula, preparar uma 
folha com as perguntas ou ler as perguntas lentamente para que os alunos possam copiá-
las em seu diário de estudo das escrituras.)
• O que você pode fazer para ceder mais plenamente “ao influxo do Santo Espírito”? 

O que você fará na próxima semana para melhorar nessa área de sua vida?
• Que atributo de criança citado em Mosias 3:19 você mais precisa desenvolver? O que 

você fará na semana seguinte para ajudá-lo a desenvolver esse atributo?
Para ajudar os alunos a adquirir maior apreço pela Expiação do Salvador, leia Mosias 3:23–
26 para eles. Explique que a expressão “cálice da ira de Deus” no versículo 26 se refere ao 
sofrimento final daqueles que pecarem deliberadamente e não se arrependerem. Peça a 
alguém que leia Doutrina e Convênios 19:16–19. Peça aos alunos que ouçam a palavra taça 
no versículo 18.
• O que Jesus Cristo fez para que não tenhamos de beber “do cálice da ira de Deus”? 

(Ele próprio bebeu do cálice, tomando sobre Si o castigo de nossos pecados. Se nos 
 arrependermos sinceramente, não teremos que sofrer esse castigo.)

Encerre prestando seu testemunho das verdades discutidas nesta lição. 

Domínio das Escrituras — Mosias 3:19
Para ajudar os alunos a decorar Mosias 3:19, divida-os em duplas. Peça-lhes que leiam 
Mosias 3:19 em voz alta, uma palavra por vez, alternando cada palavra com o parceiro. 
Peça que repitam esse exercício algumas vezes. Você pode acrescentar variedade à atividade 
fazendo com que cada parceiro leia duas ou três palavras por vez. 
A repetição dessa atividade ajudará os alunos a familiarizarem-se com o conteúdo do ver-
sículo e facilitará a memorização do versículo inteiro. Desafie-os a completar o processo de 
memorização de Mosias 3:19 por conta própria.
Observação: Devido à natureza e a extensão da lição, você pode usar essa atividade de 
domínio das escrituras em outro dia, quando tiver mais tempo.
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Mosias 4
Introdução
Movidos pelos ensinamentos do rei Benjamim, o povo 
se arrependeu e recebeu a remissão de seus peca-
dos. Eles “encheram-se de alegria” e tiveram “paz de 
consciência” (Mosias 4:3). O rei Benjamim continuou 
a ensiná-los, ajudando-os a entender que precisavam 

“[conservar] sempre a remissão de [seus] pecados” 
(Mosias 4:12). Ao fazerem isso, comparou-os a men-
digos, dependentes da salvação de Deus. Também os 
advertiu do perigo de deixarem de vigiar seus pensa-
mentos, suas palavras e ações.

Sugestões Didáticas

Mosias 4:1–8
O povo do rei Benjamim recebe a remissão de seus pecados e enchem-se de 
alegria e paz
Peça aos alunos que ponderem a seguinte pergunta:
• Como podemos saber que nossos pecados foram perdoados?
Leia a seguinte declaração do Presidente Harold B. Lee:

“Se chegar o tempo em que tiverem feito tudo o que puderem para arrepen-
der-se de seus pecados, sejam vocês quem forem, onde quer que estejam, e 
tiverem feito reparações e restituições da melhor maneira possível; se for 
algo que prejudique sua condição de membro da Igreja e tiverem procurado 
as devidas autoridades, então desejarão uma resposta confirmando se o 
Senhor os aceitou ou não. Ao examinarem sua própria alma, se buscarem e 

encontrarem paz de consciência, por esse sinal saberão que o Senhor aceitou seu arrepen-
dimento” (“Stand Ye in Holy Places” [Permanecei em Lugares Santos”], Ensign, julho de 
1973, p. 122).
Lembre aos alunos de que o rei Benjamim lhes transmitiu as palavras de um anjo sobre 
como receber a remissão de pecados. Você pode lembrar-lhes especificamente as palavras 
do anjo sobre o fato de o homem natural ser inimigo de Deus e sobre as consequências que 
aguardam os que morrem sem ter se arrependido de seus pecados (ver Mosias 3:19, 23–27).
Peça aos alunos que leiam Mosias 4:1–2 em silêncio, procurando frases que indiquem como 
o povo do rei Benjamim reagiu às palavras do anjo. Peça a alguns alunos que comparti-
lhem as palavras que encontraram. Se os alunos precisarem de ajuda para compreender a 
expressão “estado carnal”, explique que a palavra carnal é o oposto de espiritual. Refere-se 
a nossos apetites físicos em vez de nosso desejo espiritual de achegar-nos ao Senhor. Você 
pode pedir aos alunos que leiam Alma 41:11 e depois expliquem a expressão “estado car-
nal” com suas próprias palavras. Para ajudar os alunos a compreender a expressão “menos 
que o pó da Terra”, peça que leiam Helamã 12:4–8. Depois, peça-lhes que expliquem com 
suas próprias palavras como alguém que se recusa a seguir o conselho do Senhor pode ser 
descrito como sendo menos até do que o pó da Terra. Certifique-se de que compreendam 
que o Pai Celestial não considera que Seus filhos sejam menos do que o pó da Terra. 
Saliente que quando as pessoas reconheceram seu estado pecaminoso, elas se arrepen-
deram, expressando sua fé em Jesus Cristo e em Sua Expiação. Peça a um aluno que leia 
Mosias 4:3 em voz alta. Peça à classe que preste atenção em como as pessoas souberam 
que seus pecados haviam sido perdoados. 
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• De acordo com Mosias 4:3, que sentimentos vêm às pessoas cujos pecados foram 
perdoados?

• As pessoas receberam a remissão de seus pecados devido à “profunda fé que tinham em 
Jesus Cristo”. Que ações demonstraram sua fé? (Ver Mosias 4:1–2.)

• Em suas próprias palavras, o que podemos aprender em Mosias 4:1–3 sobre o recebi-
mento da remissão de pecados? (Uma possível resposta é que ao exercermos fé em 
Jesus Cristo e nos arrependermos sinceramente, recebemos a remissão de nossos 
pecados. Você pode convidar os alunos a marcar palavras e expressões importantes em 
Mosias 4:1–3 que salientam esse princípio.)

Leia a seguinte declaração do Élder Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
resumindo o que precisamos fazer para receber a remissão de pecados:

“Se sinceramente confessarmos nossos pecados, repararmos como pudermos 
a nossa ofensa e abandonarmos nossos pecados por meio da obediência aos 
mandamentos, estaremos no processo de receber o perdão. Com o tempo, 
sentiremos a angústia de nosso sofrimento amenizar, ‘[aliviando] o coração 
da culpa’ (Alma 24:10) e proporcionando ‘paz de consciência’ (Mosias 4:3).
Para aqueles que verdadeiramente se arrependeram, mas parecem incapazes 

de sentir alívio, eu digo: continuem a guardar os mandamentos. Prometo-lhes que o alívio 
virá no devido tempo do Senhor. A cura também leva tempo” (“Arrependendo-vos (…) 
para Que Eu Vos Cure”, A Liahona, novembro de 2009, p. 40).
Peça aos alunos que escrevam em seu diário de estudo das escrituras ou no caderno o que 
aprenderam sobre o arrependimento ao discutirem Mosias 4:1–3. Também peça que escre-
vam como podem exercer fé em Jesus Cristo ao buscarem a remissão de seus pecados. 
Explique que depois de testemunhar a atitude arrependida do povo, o rei Benjamim os 
lembrou de sua dependência do Senhor. Peça a alguns alunos que se revezem na leitura 
em voz alta de Mosias 4:4–8. Peça à classe que procure o que o rei Benjamim queria que 
seu povo compreendesse depois de receberem a remissão de seus pecados. 
• De acordo com esses versículos, quais são as únicas “condições pelas quais [podemos 

ser salvos]”?
Depois que os alunos responderem a essa pergunta, peça que releiam Mosias 4:4–8 em 
silêncio, procurando frases que descrevam as pessoas que recebem a salvação. Você pode 
sugerir que os alunos marquem essas frases. Pense nas seguintes perguntas:
• O que você acha que significa “guardar diligentemente [os] mandamentos [do 

Senhor]”?
• Quais são algumas ações que demonstram que uma pessoa “[pôs] sua confiança no 

Senhor”?
• De que maneiras você viu a “bondade de Deus” e Seu “incomparável poder”?
Saliente que o arrependimento e a obediência exigem muito trabalho e esforço de nossa 
parte. Contudo, por mais arduamente que trabalhemos, jamais poderíamos receber o per-
dão de nossos pecados e o dom da salvação sem a Expiação de Jesus Cristo.

Mosias 4:9–30
O rei Benjamim ensina como conservar a remissão de pecados
Escreva no quadro conservar a remissão de pecados. Informe aos alunos que depois que o 
povo recebeu a remissão de seus pecados, o rei Benjamim os ensinou como conservar ou 
manter esse estado limpo e puro. 
• Por que também é importante que aprendamos isso?
Peça aos alunos que examinem Mosias 4:9–11 em silêncio, procurando o que precisamos 
fazer para conservar a remissão de nossos pecados. Depois de dar-lhes tempo suficiente, 
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peça aos alunos que compartilhem o que encontraram. Você pode escrever as respostas 
deles no quadro. As repostas podem incluir que precisamos lembrar a grandiosidade de 
Deus, humilhar-nos, orar diariamente e permanecer firmes na fé. 
Você pode fazer as seguintes perguntas para ajudar os alunos a aprofundar sua compreen-
são e aplicar o que leram:
• O rei Benjamim ensinou que precisamos “[acreditar] em Deus” (Mosias 4:9). Também 

falou sobre experimentar o amor de Deus e sempre lembrar “a grandeza de Deus” 
(Mosias 4:11). Que experiências pessoais o ajudaram a perceber que Deus é real, pode-
roso e que Ele o ama?

• Como a lembrança do poder, da bondade e do amor de Deus influencia sua disposição 
de obedecer a Ele?

Leia Mosias 4:12 em voz alta para os alunos. Peça-lhes que identifiquem no versículo as 
bênçãos que recebem aqueles que fazem o que é ensinado em Mosias 4:5–11.
Explique que Mosias 4:13–16 contém a descrição que o rei Benjamim fez das pessoas que 
conservam a remissão de seus pecados. Divida a classe em três grupos. Peça ao primeiro 
grupo que examine Mosias 4:13, ao segundo grupo que examine Mosias 4:14–15 e ao ter-
ceiro grupo que examine Mosias 4:16. Faça com que cada aluno leia seu versículo ou seus 
versículos designados e identifique atitudes e qualidades que o rei Benjamim descreveu 
naqueles que buscam conservar a remissão de seus pecados. 
Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça aos alunos que relatem o que encontraram. À 
medida que eles fizerem isso, saliente a verdade de que se nos humilharmos perante 
Deus e esforçar-nos para desenvolver atributos semelhantes aos de Cristo, podemos 
conservar a remissão de nossos pecados. Para ajudar os alunos a aplicarem o que apren-
derem, faça uma das seguintes perguntas quanto a cada atitude ou qualidade mencionada: 
• Por que você acha que essa atitude (ou qualidade) é útil para conservarmos a remissão 

de nossos pecados?
• Quando você viu exemplos dessa atitude (ou qualidade)?
O rei Benjamim usou uma analogia vigorosa que pode ajudar os alunos a valorizar as bên-
çãos que receberam do Senhor e motivá-los a desenvolver os atributos que estudaram em 
Mosias 4:13–16. Peça à classe que faça a leitura silenciosa de Mosias 4:16–23.
• De acordo com o rei Benjamim, de que forma somos todos mendigos?
• Como essa compreensão nos ajuda a ser mais compassivo com as outras pessoas?
• Para aqueles que não podem doar nada aos mendigos ou para os que têm pouco para 

doar, que conselho dá o rei Benjamim em Mosias 4:24–26?
• Atualmente na Igreja, como a doação de ofertas de jejum nos ajuda a seguir o conselho 

encontrado em Mosias 4:26? Como os jovens podem participar das ofertas de jejum? (As 
respostas podem incluir que eles podem jejuar, alguns podem contribuir com ofertas de 
jejum, e os portadores do Sacerdócio Aarônico, em algumas partes do mundo, coletam 
ofertas de jejum dos membros da ala ou do ramo.)

Saliente que com todas as coisas boas que são pedidas para fazermos, às vezes pode 
ser difícil encontrar equilíbrio em nossa vida. Peça a um aluno que leia Mosias 4:27 em 
voz alta.
• O que você acha que significa fazer todas as coisas com “sabedoria e ordem”?
• Como esse conselho pode ajudá-lo?
Peça a um aluno que leia Mosias 4:29–30 em voz alta. Saliente que Mosias 4:30 é uma pas-
sagem de domínio das escrituras. Você pode incentivar os alunos a marcar essa passagem 
de modo distinto para que consigam localizá-la facilmente.
• Qual é a relação existente entre pensamentos, palavras e ações? O que podemos fazer 

para vigiar-nos? De que maneiras podemos ajudar uns aos outros?

Mosias 4:30  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a memorizar essa 
passagem.
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Você pode dar alguns minutos aos alunos para que escrevam em seu diário de estudo das 
escrituras como os princípios contidos em Mosias 4:9–30 podem ajudá-los ao esforça-
rem-se para conservar a remissão de seus pecados. Preste testemunho do amor do Senhor 
por todos eles e de Seu desejo de que eles se arrependam e conservem a remissão de seus 
pecados. 

Domínio das Escrituras — Mosias 4:30
Para ajudar os alunos a ver a relação existente entre pensamentos, palavras e ações, con-
forme expresso em Mosias 4:30, leia a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft Benson:
“Tenham pensamentos puros. Aqueles que têm pensamentos puros não cometem ações 
impuras. Vocês são responsáveis perante Deus não apenas por seus atos, mas também por 
controlar seus pensamentos. Portanto, vivam de modo que não tenham de envergonhar-se 
por seus pensamentos e suas ações, se eles pudessem ser mostrados em uma tela em sua 
igreja. Ainda é verdadeiro o velho ditado de que semeamos pensamentos e colhemos 
ações, semeamos ações e colhemos hábitos, semeamos hábitos e colhemos um caráter, e 
nosso caráter determina nosso destino eterno. ‘Porque, como imaginou no seu coração, 
assim é ele’” (Conference Report, outubro de 1964, p. 60; citando Provérbios 23:7).
Explique que a luz e as trevas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A luz 
dissipa as trevas. Por exemplo: boa música, imagens visuais inspiradoras, atividades sadias 
e pensamentos e atos puros são coisas que promovem a presença do Espírito e afastam da 
mente os pensamentos indignos. Ajude os alunos a compreender que eles podem comba-
ter as trevas enchendo a vida de luz. 
•	 O	que	podemos	fazer	para	manter	puros	nossos	pensamentos,	nossas	palavras	e	ações?
Incentive os alunos a elaborar planos específicos para encher a vida de luz. Você pode pedir 
aos alunos que escrevam sobre isso no diário de estudo das escrituras.

Escrever impressões
O Élder Richard G. Scott, 
do Quórum dos Doze 
Apóstolos, incentivou 
os alunos a escrever as 
impressões que tive-
rem: “Desenvolvam a 
habilidade de aprender 
pelo que veem e, parti-
cularmente pelo que o 
Espírito Santo os inspira 
a sentir. (…) Anotem 
as coisas importantes 
que aprenderem com 
o Espírito, em um lugar 
seguro. Perceberão que 
ao escreverem ideias pre-
ciosas, mais delas, com 
certeza surgirão” (“Obter 
Conhecimento e a Força 
para Aplicá-lo com 
Sabedoria”, A Liahona, 
agosto de 2002, p. 12).
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Introdução
Mosias 5 contém o encerramento do discurso do rei 
Benjamim a seu povo, cujo registro começa em Mosias 2. 
Como fruto de sua fé nas palavras do rei Benjamim, o 
povo sentiu uma vigorosa mudança no coração. Fizeram 
um convênio com Deus e tomaram sobre si o nome de 

Jesus Cristo. Conforme está registrado em Mosias 6, o 
rei Benjamim transferiu seu reino para seu filho Mosias, 
que governou de acordo com o exemplo deixado por 
seu pai. 
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Mosias 5–6

Sugestões Didáticas

Mosias 5:1–4
O povo do rei Benjamim descreve a vigorosa mudança que sentiu por intermédio 
do Espírito
Escreva o seguinte no quadro, antes do início da aula:

Você já sentiu que precisava mudar espiritualmente?
O que fez em relação a isso?
Se você já experimentou uma mudança, conservou essa mudança até hoje?

Peça aos alunos que respondam a essas perguntas em seu diário de estudo das escrituras 
ou no caderno. Peça a um aluno que leia a seguinte declaração feita pelo Élder David A. 
Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos:
“A essência do evangelho de Jesus Cristo implica uma mudança fundamental e perma-
nente em nossa própria natureza, mudança essa somente possível por meio de nossa 
confiança nos ‘méritos e misericórdia e graça do Santo Messias’ (2 Néfi 2:8). Quando 
decidimos seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser transformados, de renascer espiri-
tualmente” (“Necessário Vos É Nascer de Novo”, A Liahona, maio de 2007, p. 19).
Você pode sugerir que os alunos escrevam a seguinte citação em suas escrituras, ao lado de 
Mosias 5:2 ou em seu diário de estudo das escrituras: “Quando decidimos seguir o Mestre, 
tomamos a decisão de ser transformados” (Élder David A. Bednar).
• De que maneiras decidimos ser transformados quando decidimos seguir Jesus Cristo?
Dê aos alunos alguns minutos para estudar Mosias 2–4. Você pode sugerir que eles leiam o 
resumo dos capítulos. Pergunte o que eles se lembram do que leram no resumo dos capítu-
los. Em seguida, convide-os a ler Mosias 5:1 em silêncio.
• O que o rei Benjamim desejava saber do povo?
Peça aos alunos que leiam Mosias 5:2–5 em silêncio, procurando como o povo agiu em 
relação à pergunta do rei Benjamim. Antes que os alunos leiam, você pode explicar que no 
versículo 2, a palavra disposição se refere à natureza de uma pessoa: seus desejos e seu tem-
peramento. Depois que tiverem lido, faça as seguintes perguntas para ajudá-los a analisar 
os versículos:
• O que as pessoas disseram em relação a sua própria disposição?
• O que fez ocorrer essa mudança em sua disposição? (Eles acreditaram nos ensinamentos 

do rei Benjamim sobre Jesus Cristo e a Expiação, e o Espírito mudou o coração deles.)
Saliente que uma mudança no coração é mais do que apenas uma mudança de comporta-
mento. Quando sentimos uma mudança no coração, tornamo-nos uma nova pessoa, trans-
formada pelo poder da Expiação do Salvador. Para ajudar os alunos a compreender essa 
verdade, peça a um aluno que leia a seguinte declaração feita pelo Élder David A. Bednar, 
do Quórum dos Doze Apóstolos:
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“O evangelho de Jesus Cristo abrange muito mais do que evitar o pecado, sobrepujá-lo 
e ser limpos de nossas faltas e das más influências em nossa vida; também inclui essen-
cialmente fazer o bem, ser bom e tornar-se melhor. (…) Essa poderosa mudança não é 
simplesmente o resultado de trabalho árduo e do desenvolvimento de mais disciplina 
individual. Mais exatamente, é a consequência de uma mudança fundamental em nossos 
desejos, nossos motivos, nossa natureza, graças à Expiação de Cristo, o Senhor. Nosso pro-
pósito espiritual é sobrepujar tanto o pecado quanto o desejo de pecar; tanto sua mancha 
como sua tirania” (“Mãos Limpas e Coração Puro”, A Liahona, novembro de 2007, p. 80).
• Por que você acha que precisamos da Expiação de Jesus Cristo para realmente mudarmos?
Dirija a atenção dos alunos para a expressão “por causa do Espírito do Senhor Oni-
potente” em Mosias 5:2. Você pode ter que dar a definição de onipotente, que significa 
todo-poderoso.
• O que aprendemos em Mosias 5:2–4 sobre como sentir uma vigorosa mudança em 

nossa vida?
À medida que os alunos discutirem essa pergunta, certifique-se de que compreendam que 
quando exercemos fé em Jesus Cristo e recebemos o Santo Espírito, podemos sentir 
uma vigorosa mudança no coração.
Explique que a vigorosa mudança no coração é um processo que ocorre ao longo de toda a 
vida, e não em uma única ocasião. Compartilhe a seguinte declaração do Presidente Ezra 
Taft Benson:
“Tornar-se como Cristo é trabalho para a vida toda, e muito frequentemente exige desen-
volvimento e mudanças que são lentas e quase imperceptíveis. (…) 
(…) O verdadeiro arrependimento envolve uma mudança no coração, e não apenas uma 
mudança de comportamento. (…) A maior parte do arrependimento não envolve mudan-
ças sensacionais nem drásticas, mas é um processo gradual, um progresso constante rumo 
à divindade” (“Uma Grande Mudança de Coração”, A Liahona, março de 1990, p. 2).
Para ajudar os alunos a aplicar esse princípio e avaliar seu progresso nesse processo de 
sentir uma vigorosa mudança no coração, peça que respondam às seguintes perguntas em 
seu diário de estudo das escrituras. (Você pode escrever essas perguntas no quadro antes 
da aula, preparar uma folha com as perguntas ou ler as perguntas lentamente para que os 
alunos possam copiá-las em seu diário de estudo das escrituras.)
• Como sua disposição mudou à medida que seguiu o Salvador?
• O que você precisa fazer para que o Senhor continue a ajudá-lo a sentir essa mudança?
Dê aos alunos a oportunidade de compartilhar as respostas para essas perguntas. Contudo, 
certifique-se de que eles compreendam que não devem sentir-se obrigados a compartilhar 
pensamentos ou experiências pessoais que sejam muito íntimas ou particulares.

Mosias 5:5–15
O povo do rei Benjamim faz um convênio com Deus e recebe um novo nome
Peça a um aluno que leia Mosias 5:5 em voz alta. Peça à classe que procure o que o povo do 
rei Benjamim estava disposto a fazer por causa da mudança ocorrida em seu coração. 
• O que as pessoas estavam dispostas a fazer depois que sua disposição mudou por meio 

da Expiação de Jesus Cristo?
Para ajudar os alunos a aumentar sua compreensão dos convênios, dê-lhes alguns minu-
tos para estudar o assunto individualmente. Você pode sugerir que estudem o assunto no 
Guia para Estudo das Escrituras, Sempre Fiéis ou que consultem as escrituras referentes ao 
assunto no índice remissivo do Livro de Mórmon ou da combinação tríplice. Depois de 
dar-lhes tempo suficiente, faça com que os alunos se dividam em duplas e expliquem um 
ao outro o que são convênios, com suas próprias palavras.
• Que palavras ou frases de Mosias 5:5 mostram a sinceridade do desejo que o povo tinha 

de fazer um convênio com Deus e cumpri-lo? (As respostas podem incluir “cumprir a 
sua vontade”, “em todas as coisas” e “para o resto de nossos dias”.)

Faça com que os 
alunos expliquem
De tempos em tempos, 
peça aos alunos que 
expliquem as doutrinas 
e os princípios uns aos 
outros. Fazendo isso, 
você ajudará os alunos 
a fortalecer sua fé e 
aumentar sua com-
preensão do evangelho 
de Jesus Cristo. Você 
também os ajudará a 
aprender a compartilhar 
as verdades do evange-
lho com outra pessoa. 
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• Que palavras ou frases de Mosias 5:5 o fazem lembrar-se da promessa que renovamos 
toda vez que tomamos o sacramento?

• Como você acha que a realização e o cumprimento de convênios nos ajudam a continuar 
no processo de passar por uma mudança de coração?

Peça à classe que faça a leitura silenciosa de Mosias 1:11. Peça-lhes que procurem um 
motivo pelo qual o rei Benjamim reuniu seu povo. (Para dar-lhes um nome.) Explique 
que Mosias 5:7–15 relata a explicação dada pelo rei Benjamim do nome que ele havia 
prometido dar a seu povo. Dê aos alunos alguns minutos para folhearem Mosias 5:7–14, 
procurando as palavras nome e chamado. Você pode sugerir que os alunos marquem essas 
palavras toda vez em que aparecerem.
Peça a alguns alunos que digam por que receberam o nome que têm. Por exemplo, você 
pode pedir que eles contem como os pais decidiram dar-lhes aquele nome, ou pode per-
guntar se o nome deles tem algum significado em especial. Depois, pergunte à classe:
• Qual a importância de um nome? (No quadro, resuma as respostas dos alunos a essa 

pergunta. As respostas podem incluir que um nome é como somos conhecidos, é asso-
ciado a nossa identidade, é um meio pelo qual somos distinguidos dos outros e geral-
mente carrega consigo uma reputação e certas expectativas por causa da família à qual é 
associado.)

Peça a um aluno que leia Mosias 5:7–8 em voz alta. Peça à classe que procure o nome que o 
rei Benjamim deu a seu povo. Peça também que procurem palavras e frases que indiquem a 
importância desse nome. Você pode incentivá-los a marcar essas palavras e frases.
• Que nome o rei Benjamim deu a seu povo?
• Que palavras e frases você encontrou? O que essas palavras e frases ensinam sobre o 

nome de Cristo?
• Quando tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo? (Certifique-se de que os alunos 

compreendam que tomamos sobre nós o nome de Jesus Cristo quando fazemos e 
guardamos convênios sagrados.)

À medida que os alunos debaterem esses versículos, eles podem precisar de ajuda para 
compreender a doutrina de que podemos tornar-nos “filhos de Cristo” (ver Mosias 5:7). 
Você pode salientar que um pai dá vida a um filho. Somos filhos espirituais do Pai Celestial. 
Também somos filhos de nosso pai terreno que, com nossa mãe, deu-nos a oportunidade 
de viver na Terra em nosso corpo físico. Referindo-se a Mosias 5:7, o Presidente Joseph 
Fielding Smith ensinou que Jesus Cristo também “Se torna nosso Pai” por “oferecer-nos 
a vida, vida eterna, através da Expiação que fez por nós”. O Presidente Smith explicou: 
“Assim nos tornamos filhos de Jesus Cristo através de nossos convênios de obediência 
a Ele” (Doutrinas de Salvação, comp. por Bruce R. McConkie, 3 vols. 1954–1956, vol. I, p. 32).
Mostre aos alunos as palavras do quadro que descrevem o significado de um nome.
• Como as palavras do quadro podem ajudar-nos a compreender a importância de tomar-

mos sobre nós o nome de Jesus Cristo?
Peça aos alunos que leiam Mosias 5:9–13 em silêncio, procurando mais conselhos do rei 
Benjamim a respeito de tomarmos sobre nós o nome de Jesus Cristo. Você pode sugerir que 
os alunos leiam esses versículos como se o rei Benjamim estivesse falando pessoalmente 
com eles. Divida os alunos em duplas e peça-lhes que discutam as seguintes perguntas 
com base no que leram. (Você pode escrever essas perguntas no quadro ou dar-lhes uma 
folha de papel com as perguntas.)
• Pense na importância de tomarmos sobre nós o nome de Cristo. O que você acha que 

significa ter o nome de Cristo escrito no coração? Que bênçãos recebem aqueles que têm 
o nome de Cristo escrito no coração?

• Pensem nas pessoas que você conhece que honram o nome de Cristo. O que essas pes-
soas fazem para mostrar a reverência e o amor que têm pelo nome de Cristo? 
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Peça a um aluno que leia Mosias 5:15 em voz alta. Peça à classe que procure ações que 
identificam aqueles que cumprem seus convênios. 
• Quais são algumas perguntas que poderíamos fazer a nós mesmos para avaliar nossos 

esforços em tomar sobre nós o nome de Cristo? 
Compartilhe seus sentimentos sobre o que significa tomar sobre si o nome de Jesus Cristo. 
Preste testemunho da importância disso em sua vida. 

Mosias 6:1–7
Mosias começa seu reinado como rei
Peça aos alunos que leiam Mosias 6:1–3 em silêncio, identificando o que o rei Benjamim 
fez antes de dispensar a multidão. 
• Por que você acha que foi importante registrar o nome de todas as pessoas que fizeram o 

convênio? Por que o rei Benjamim nomeou sacerdotes entre o povo?
Explique que depois de falar ao povo, o rei Benjamim conferiu o reino a seu filho Mosias. 
Três anos depois, o rei Benjamim morreu. Peça a um aluno que leia Mosias 6:6–7 em voz 
alta. Peça à classe que procure palavras e frases que mostrem que Mosias seguiu o exemplo 
do pai e ajudou seu povo a continuar a sentir uma vigorosa mudança no coração.
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Lição de Estudo no Lar 
Palavras de Mórmon–Mosias 6 (Unidade 11)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam ao estudar Mosias 6 (unidade 11) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas dessas doutrinas 
e desses princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Palavras de Mórmon–Mosias 2)
Ao estudar o que aconteceu com Mórmon ao seguir o Espí-
rito e incluir as placas menores de Néfi com seu registro, os 
alunos aprenderam que o Senhor conhece todas as coisas.  
O rei Benjamim ensinou que se os nefitas não tivessem tido 
as escrituras, eles teriam degenerado em incredulidade e que 
o estudo das escrituras nos ajuda a conhecer e a guardar os 
mandamentos. Ele ensinou a seu povo princípios importan-
tes como: Quando servimos ao próximo, servimos a Deus. 
Quando nos sentimos em dívida para com Deus, queremos 
servir ao próximo e nossa gratidão aumenta. Se guardar-
mos os mandamentos, seremos abençoados tanto material 
quanto espiritualmente. 

Dia 2 (Mosias 3)
O rei Benjamim relatou as palavras de um anjo que trouxe 
“boas novas de grande alegria” sobre a vinda do Senhor 
na mortalidade. Os alunos aprenderam que mais de 100 
anos antes de os acontecimentos ocorrerem foi profetizado 
que Jesus Cristo sofreria para que pudéssemos ser salvos 
de nossos pecados. Podemos ser salvos de nossos pecados 
se exercermos fé em Jesus Cristo e nos arrependermos. Se 
cedermos aos influxos do Santo Espírito, podemos vencer o 
homem natural por intermédio da Expiação de Jesus Cristo. 

Dia 3 (Mosias 4)
A mensagem do rei Benjamim fez com que seu povo se 
enchesse do Espírito do Senhor. Os alunos aprenderam que 
quando exercemos fé em Jesus Cristo e nos arrependemos 
sinceramente, recebemos a remissão dos pecados. O rei Ben-
jamin ensinou a seu povo que se nos humilharmos perante 
Deus e nos esforçarmos para desenvolver atributos semelhan-
tes aos de Cristo, podemos conservar a remissão dos pecados. 

Dia 4 (Mosias 5–6)
Ao lerem sobre a mudança que ocorreu no povo do rei 
Benjamim, os alunos aprenderam que quando exercemos fé 
em Jesus Cristo e recebemos o Santo Espírito, podemos sentir 
uma vigorosa mudança no coração. O povo do rei Benjamim 
fez convênio de cumprir a vontade do Senhor e guardar Seus 
mandamentos, demonstrando que tomamos sobre nós o 
nome de Jesus Cristo ao fazer e guardar convênios sagrados.

Introdução
Esta lição ajudará os alunos a compreender os ensinamentos do 
rei Benjamim a seus filhos e a seu povo, três anos antes de seu 
falecimento. O rei Benjamim ensinou a seu povo como receber e 
conservar a remissão dos pecados ao exercer fé em Jesus Cristo. 

Sugestões Didáticas

Palavras de Mórmon
Néfi e Mórmon expressam sua confiança em Deus
Peça a um aluno que leia 1 Néfi 9:2–3 para lembrar aos alunos 
que Néfi foi ordenado a criar dois conjuntos de placas. Ajude-os 
a compreender que nessa passagem, a expressão “estas placas” 
refere-se às placas menores de Néfi, que continuam primordial-
mente um registro das coisas sagradas. Peça a um aluno que leia 
1 Néfi 9:4 em voz alta. Peça à classe que procure o propósito 
das placas maiores (um relato do governo dos reis e das guerras 
do povo).

Lembre aos alunos que Mórmon estava resumindo as placas 
maiores de Néfi, quando descobriu as placas menores entre 
outros registros. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a incluir o 
que encontrou nas placas menores com seu resumo, embora 
não soubesse o motivo disso (ver Palavras de Mórmon 1:7).

Peça à metade da classe que examine 1 Néfi 9:5–6 procurando 
o motivo pelo qual Néfi foi ordenado a fazer as placas meno-
res. Peça à outra metade da classe que examine Palavras de 
Mórmon 1:6–7 procurando o motivo pelo qual Mórmon decidiu 
incluir as placas menores com seu resumo. Depois que os alunos 
relatarem o que encontraram, pergunte o que essas passagens 
de Néfi e Mórmon ensinam sobre o Senhor. (Os alunos podem 
usar palavras diferentes, mas certifique-se de que expressem a 
compreensão de que o Senhor conhece todas as coisas.)

•	 Qual	foi	o	“sábio	propósito”	a	que	tanto	Néfi	quanto	Mór-
mon	se	referiram?	(O	Senhor	sabia	que	em	1828,	as	placas	
menores substituiriam as 116 páginas perdidas do manuscrito 
do Livro de Mórmon. Ver unidade 6, dia 1, no guia de estudos 
do aluno.)

•	 Como	sua	compreensão	de	que	o	Senhor	sabe	todas	as	coisas	
do futuro lhe proporciona fé para obedecer aos influxos espi-
rituais	que	você	recebe?

Se achar que precisa despender mais tempo nessa parte da lição, 
pergunte se os alunos podem compartilhar experiências pessoais 
em que se sentiram inspirados pelo Espírito para fazer algo cujo 
propósito só conheceram mais tarde. 

Mosias 1
O rei Benjamim convoca o povo a reunir-se
Explique que as placas menores de Néfi cobrem a história 
dos nefitas desde o ministério de Leí até a época em que o 
rei Mosias unificou os povos de Néfi e de Zaraenla, e quando 
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Benjamim, o filho de Mosias, governou o reino em retidão. O rei 
Benjamim ficou encarregado de guardar os registros sagrados. 
(Ver Ômni 1:23, 25.)

Quando o rei Benjamim estava prestes a morrer, ele pediu a seu 
filho Mosias que reunisse o povo. Peça aos alunos que leiam 
Mosias 1:10–11 e procurem o motivo pelo qual o rei Benjamim 
queria falar ao povo. (Ele queria anunciar que Mosias seria o 
próximo rei e dar um nome ao povo.)

Mosias 2–6
O rei Benjamim ensina seu povo a respeito da Expiação do 
Salvador
Mostre aos alunos a gravura O Rei Benjamim Dirige-se a Seu 
Povo (62298 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 74). 
Leia Mosias 2:12–19 para a classe. Peça aos alunos que ergam 
a mão quando identificarem frases que mostram o caráter do 
rei Benjamim. Quando os alunos erguerem a mão, pare de ler 
e peça que expliquem o que identificaram e como isso revela o 
caráter do rei Benjamim. 

Você pode perguntar aos alunos o que eles aprenderam a 
respeito do serviço em Mosias 2:17. (As respostas dos alunos 
devem refletir a compreensão de que quando servimos ao 
próximo, servimos a Deus.Você também pode fazer com que 
a classe recite de cor Mosias 2:17, uma passagem de domínio 
das escrituras. Você pode pedir aos alunos que contem como 
prestaram serviço a Deus recentemente, servindo ao próximo. 

Escreva as seguintes passagens das escrituras no quadro ou em 
uma folha de papel. Não inclua as respostas que estão entre 
parênteses. Designe cada aluno a estudar uma das passagens 
de escritura. Lembre-os de que o sermão do rei Benjamim enfo-
cava o tema “a salvação [é] concedida aos filhos dos homens 
[somente] em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipo-
tente” Mosias 3:17.) Cada passagem de escritura ensina algo 
diferente sobre esse tema.

 1. Mosias 2:20–25, 34. (Quando reconhecemos nossa dívida 
para com Deus, nossa gratidão aumenta.)

 2. Mosias 3:7–11, 17–18. (Jesus Cristo sofreu para que 
possamos ser salvos de nossos pecados. Se exercermos fé 
em Jesus Cristo por meio do arrependimento, podemos ser 
salvos de nossos pecados.)

 3. Mosias 3:12–16, 19–21. (Se cedermos aos influxos do 
Santo Espírito, por meio da Expiação de Jesus Cristo pode-
mos sobrepujar o homem natural e tornar-nos santos.)

 4. Mosias 4:5–8, 19–21, 26. (Se nos humilharmos perante 
Deus e nos esforçarmos para desenvolver atributos seme-
lhantes aos de Cristo, podemos conservar a remissão de 
nossos pecados.)

Depois de dar tempo suficiente aos alunos, deixe que relatem o 
que aprenderam para a classe inteira ou para pequenos grupos. 
Depois, peça a vários alunos que escolham um dos princípios e 
expliquem como o aplicariam na vida. 

Peça a um aluno que leia Mosias 4:1–3 em voz alta. Peça à 
classe que acompanhe, procurando como o povo reagiu às 
palavras do rei Benjamim. Depois, peça a outro aluno que leia 
Mosias 5:1–2, 5–8 em voz alta. Peça à classe que procure como 
tomamos sobre nós o nome do Senhor. Certifique-se de que os 
alunos compreendam este princípio: Tomamos sobre nós o 
nome de Jesus Cristo quando fazemos e guardamos con-
vênios sagrados. Você pode lembrar aos alunos de que um dos 
motivos pelos quais o rei Benjamim reuniu o povo era para ensi-
nar-lhes sobre a realização de convênios. Ele também consagrou 
seu filho Mosias para ser rei do povo (ver Mosias 6:3).

Para encerrar, pergunte aos alunos se algum deles gostaria de 
relatar como se sente sobre o fato de ter tomado sobre si o 
nome de Jesus Cristo no batismo. Peça que ponderem as seguin-
tes perguntas:

•	 Como	você	pode	pessoalmente	colocar	em	prática	os	princí-
pios	do	discurso	do	rei	Benjamim?

•	 O	que	significa	para	você	tomar	sobre	si	o	nome	de	Cristo?

Você também pode prestar testemunho da alegria que sentimos 
por acreditar em Jesus Cristo e por confiar em Sua Expiação. 

Próxima Unidade (Mosias 7–17)
Pergunte aos alunos: Vocês defenderiam Jesus Cristo, mesmo 
que	isso	significasse	que	seriam	condenados	à	morte?	Informe	
aos alunos que na próxima semana eles estudarão os ensina-
mentos do profeta Abinádi. Incentive-os a procurar a mensagem 
que Abinádi queria transmitir aos nefitas, mesmo sabendo que 
seria condenado a morte por isso. 
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Introdução
Cerca de 80 anos antes de Mosias, o filho do rei 
Benjamim, tornar-se rei, um homem chamado Zênife 
liderou um grupo de nefitas, saindo de Zaraenla para 
morar na terra de Néfi, que consideravam “a terra de 
sua herança” (ver Ômni 1:27–30). O rei Mosias autori-
zou um homem chamado Amon a liderar um pequeno 
grupo até a terra de Néfi para procurar saber o que 
havia acontecido com o grupo de Zênife. Amon e seus 

companheiros encontraram os descendentes do grupo 
de Zênife vivendo cativos dos lamanitas. O neto de 
Zênife, Lími, era seu rei. A chegada de Amon deu espe-
rança para Lími e seu povo. Lími perguntou a Amon se 
ele conseguiria traduzir as gravações de 24 placas de 
ouro que seu povo havia descoberto. Amon explicou 
que o rei de Zaraenla, o rei Mosias, era um vidente que 
poderia traduzir aqueles registros antigos. 

LIÇÃO 56

Mosias 7–8

Sugestões Didáticas

Mosias 7
Amon descobre a terra de Leí-Néfi e toma conhecimento de como o povo do rei 
Lími tornou-se cativo
Escreva o seguinte no quadro: lamentar: sentir remorso ou tristeza
• Quais são alguns dos motivos pelos quais as pessoas podem lamentar-se?
Peça a um aluno que leia Mosias 7:24 em voz alta, e peça ao restante da classe que acom-
panhe. Saliente a frase “tudo por causa de iniquidade”. Explique que esse versículo refe-
re-se às circunstâncias decorrentes das escolhas iníquas de um grupo de pessoas. Peça aos 
alunos que ponderem se já se lamentaram em relação a uma situação que aconteceu “por 
causa de iniquidade”? Explique que eles estudarão hoje Mosias 7–8 para saber a respeito 
de um rei chamado Lími e as causas pelas quais seu povo se lamentava. Peça aos alunos 
que procurem o que Lími incentivou seu povo a fazer para sobrepujar sua tristeza. 

Peça a um aluno que leia Mosias 7:1 em voz alta. Peça à 
classe que identifique os dois locais mencionados nesse 
versículo. Copie no quadro o primeiro desenho que acom-
panha esta lição e peça aos alunos que façam o mesmo em 
seu diário de estudo das escrituras ou no caderno. Ao usar 
esse desenho, explique que a Igreja não tem uma posição 
oficial sobre a geografia do Livro de Mórmon, exceto a de 
que os acontecimentos ocorreram nas Américas. 
Observação: Durante seu estudo do livro de Mosias, os 
alunos acrescentarão mais detalhes ao desenho. Para cer-
tificar que tenham espaço suficiente para acrescentar esses 
detalhes, copie o desenho no quadro, conforme mostrado. 
Chame atenção para o espaço a mais, antes que os alunos 
comecem a desenhar. (O desenho completo está no apên-
dice, no final deste manual.)
Explique que quando a família de Leí chegou à terra pro-
metida, eles se estabeleceram na terra de Néfi (às vezes 
chamada de terra de Leí-Néfi ou terra da primeira herança). 
Pouco depois de Leí morrer, o Senhor ordenou a Néfi que 
fugisse para o deserto, levando consigo todos os que qui-
sessem acompanhá-lo. O povo de Néfi continuou a morar 

na terra de Néfi, mas estavam separados dos que seguiram Lamã e Lemuel. Muitos anos 
depois, o Senhor ordenou a um grupo de nefitas que fugisse da terra de Néfi. Esse grupo 
acabou se estabelecendo em uma terra chamada Zaraenla, que ficava ao norte da terra 
de Néfi. 

Visão Geral das Viagens Descritas em Mosias 7–24

Terra de 
Zaraenla

Terra de Néfi 
(Leí-Néfi)
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Várias gerações mais tarde, um homem chamado Zênife liderou um grupo de nefitas até a 
terra de Néfi para “possuir a terra de sua herança” (ver Ômni 1:27–30). Zênife fizera parte 
de outro grupo que não havia conseguido tomar posse de terras naquela região (ver Mosias 
9:1–2). Peça aos alunos que desenhem uma seta indo de Zaraenla até a terra de Néfi, com o 
título “grupo nefita liderado por Zênife”. Esse grupo partiu de Zaraenla aproximadamente 
80 anos antes de Mosias tornar-se rei.
Peça aos alunos que examinem Mosias 7:1 novamente, pro-
curando o que Mosias queria saber. Depois que relatarem o 
que encontraram, peça que leiam Mosias 7:2–3 para desco-
brir o que Mosias fez para obter resposta para sua dúvida. 
Peça aos alunos que desenhem uma segunda seta indo de 
Zaraenla até a terra de Néfi, representando a viagem da 
equipe de busca liderada por Amon, com o devido título.
Resuma Mosias 7:4–11 explicando que Amon encontrou 
a cidade na qual moravam os descendentes do povo de 
Zênife, sob o governo de Lími, neto de Zênife. Lími viu o 
grupo de Amon fora dos muros da cidade. Achando que fos-
sem alguns dos sacerdotes iníquos de seu falecido pai, Noé, 
ele fez com que seus guardas os prendessem (ver Mosias 
21:23). Ele os questionou dois dias depois. Peça aos alunos 
que leiam Mosias 7:12–15 em silêncio, procurando a reação 
de Lími ao saber quem era Amon e de onde ele viera.
• Por que Lími ficou tão feliz ao saber que Amon era da 

terra de Zaraenla?
Aponte novamente para a palavra lamentar no quadro. 
Resuma Mosias 7:16–19 explicando que o rei Lími reuniu seu 
povo para apresentar Amon a eles, para falar-lhes das causas 
de sua tristeza e pesar, e para ajudá-los a saber a quem deviam se voltar para serem libertados.
Escreva no quadro a palavra causas embaixo da definição de lamentar. Peça a alguns alunos 
que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 7:20–28. Peça à classe que encontre as 
ações que Lími identificou como causas das tribulações e do sofrimento de seu povo. (Pode 
ser útil informar aos alunos que o profeta mencionado em Mosias 7:26 era Abinádi, que foi 
queimado até a morte durante o reinado de Noé, pai de Lími.) Depois que os versículos 
tiverem sido lidos, peça a alguns alunos que escrevam no quadro o que eles encontraram, 
embaixo de causas.
• Qual parece ter sido a principal causa do sofrimento daquele povo? (Iniquidade, ou 

pecado.)
Peça à classe que faça a leitura silenciosa de Mosias 7:29–32. Peça que escolham uma 
frase que mostre a compreensão que Lími tinha da relação entre os pecados do povo e o 
sofrimento deles. (Talvez você precise explicar que a palavra palha aqui refere-se aos restos 
deixados após os grãos de trigo serem separados dos talos. (Em Mosias 7:30, “colherá a 
palha” significa obter algo sem valor.) Peça a alguns alunos que leiam e expliquem as frases 
que escolheram. 
• De que modo o reconhecimento das consequências de nossos pecados pode-nos ser útil?
Peça a um aluno que leia Mosias 7:33 em voz alta. Peça à classe que procure o que Lími 
exortou seu povo a fazer.
• Que princípios podemos aprender com Lími e seu povo sobre o efeito de reconhecer 

nossos pecados e sentir pesar por eles? (À medida que os alunos identificarem verdades 
neste capítulo, ajude-os a ver que reconhecer nossos pecados e sentir pesar por eles 
são coisas que podem nos levar a buscar ao Senhor para obter libertação. Você pode 
escrever esse princípio no quadro.)

Para ajudar os alunos a compreender melhor esse princípio, peça que imaginem que 
têm um ente querido que sente remorso por seus pecados e que deseja se arrepender e 
voltar-se ao Senhor, mas não sabe ao certo como fazer isso. Testifique que o conselho de 
Lími a seu povo, que se encontra em Mosias 7:33, contém a chave para vencermos o pesar 
e o remorso que acompanham o pecado. Peça aos alunos que examinem Mosias 7:33 em 
silêncio, procurando frases que ajudem alguém a saber como “voltar-[se] ao Senhor”. (Você 
pode sugerir que eles marquem essas frases.)

Visão Geral das Viagens Descritas em Mosias 7–24

Terra de 
Zaraenla

Terra de Néfi 
(Leí-Néfi)

Grupo de busca 
liderado por Amon

Grupo nefita lide-
rado por Zênife
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Depois de conceder-lhes tempo suficiente, peça a alguns alunos que compartilhem as frases 
que lhes chamaram a atenção. Peça a cada aluno que explique o significado da frase que ele 
escolheu (1) expressando-a com suas próprias palavras ou (2) dando exemplos de ações e 
atitudes de alguém que se esforça para colocar em prática o princípio expresso na frase.
Peça aos alunos que ponderem se têm pecados dos quais não se arrependeram que pode-
riam estar causando pesar e remorso para eles e para seus entes queridos. Peça aos alunos 
que escrevam a resposta da seguinte pergunta em seu diário de estudo das escrituras:
• Como você pode colocar em prática Mosias 7:33 em sua vida, hoje em dia?
Preste seu testemunho de que quando nos voltamos ao Senhor de todo o coração e mente, 
Ele vai libertar-nos do pesar resultante de nossos pecados.

Mosias 8
Amon fica sabendo das 24 placas de ouro e conta a Lími a respeito de um 
vidente que pode traduzir as gravações que elas contêm
Peça a dois alunos que vão para a frente da classe. Coloque uma venda em um deles e 
depois espalhe pelo chão da sala livros, papéis ou outros objetos que não machuquem. Peça 
ao segundo aluno que dê instruções verbais para ajudar o primeiro aluno a cruzar a sala sem 
tocar em nenhum dos objetos espalhados pelo chão. Depois, peça ao segundo aluno que 
coloque a venda. Redistribua os objetos que estão no chão e peça ao primeiro aluno que dê 
as instruções. Dessa vez, porém, o aluno vendado vai deliberadamente ignorar as instruções. 
(Fale com esse aluno em segredo antes da classe e peça a ele que ignore as instruções.)
• Que valor há em dar ouvidos a alguém que pode ver coisas que não podemos?

Resuma Mosias 8:5–12 explicando que Lími havia enviado 
uma expedição para pedir a ajuda de Zaraenla algum tempo 
antes da chegada de Amon. O grupo vagou pelo deserto e 
em vez de encontrar Zaraenla eles encontraram as ruínas 
de uma civilização destruída. Ali, eles descobriram 24 placas 
de ouro com gravações. (Você pode explicar que as ruínas 
descobertas pelo povo de Lími eram tudo o que restara da 
civilização jaredita. Um registro dos jareditas, tirado das 24 
placas de ouro, está incluído no Livro de Mórmon como 
o livro de Éter.) Acrescente essa viagem no desenho do 
quadro, conforme mostrado na ilustração desta página. Peça 
aos alunos que o acrescentem ao desenho deles também. 
Explique que o rei Lími queria compreender os escritos que 
estavam gravados nas 24 placas. Ele perguntou a Amon se 
ele conhecia alguém que pudesse traduzi-los.
Peça a um aluno que leia a resposta de Amon que se 
encontra em Mosias 8:13–15. Peça à classe que procure o 
título que Amon usou para indicar uma pessoa que tem 
o poder de traduzir esses registros. Peça aos alunos que 
examinem Mosias 8:16–19 em silêncio, procurando quais 
são outras habilidades de um vidente. Peça aos alunos que 
compartilhem o que encontraram.

Escreva a seguinte declaração no quadro: O Senhor envia profetas, videntes e reveladores 
para beneficiar a humanidade.
• Quantos videntes temos na Terra hoje em dia? (Quinze — os membros da Primeira 

Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos.)
• Quais são algumas coisas que os profetas, videntes e reveladores nos dão a conhecer? 

(Se os alunos tiverem dificuldade em responder, pergunte o que os videntes nos reve-
laram sobre tópicos como casamento e família, educação, entretenimento e mídia, ou 
pureza sexual.)

• Como sua vida foi abençoada pelos profetas, videntes e reveladores modernos?
Você pode contar como os profetas, videntes e reveladores abençoaram sua vida. Peça aos 
alunos que leiam e ponderem sozinhos um discurso proferido numa conferência geral 
recente por um membro da Primeira Presidência ou do Quórum dos Doze Apóstolos e que 
sigam o conselho desse discurso.

Visão Geral das Viagens Descritas em Mosias 7–24

Ruínas da Nação Jaredita na 
Terra do Norte

Grupo de busca 
liderado por Amon

Grupo nefita lide-
rado por Zênife

24 placas de ouro 
(livro de Éter)

Tentativa de 
encontrar Zaraenla

Terra de 
Zaraenla

Terra de Néfi 
(Leí-Néfi)
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Introdução
Durante o governo do rei Benjamim, Zênife liderou um 
grupo de nefitas a partir de Zaraenla para estabele-
cer-se entre os lamanitas na terra de Néfi. Mosias 9–22 
contém um relato do que aconteceu àquelas pessoas. 
O rei dos lamanitas permitiu que o povo de Zênife se 

estabelecesse entre eles porque secretamente planejava 
submetê-los ao cativeiro. As falsas tradições e o ódio 
dos lamanitas pelos nefitas acabaram levando à guerra. 
O povo de Zênife confiou no Senhor para obter forças e 
foi capaz de expulsar os lamanitas de suas terras.

LIÇÃO 57

Mosias 9–10

Sugestões Didáticas

Mosias 9:1–13
Zênife lidera um grupo de nefitas para retornar à terra de Néfi
Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que desejaram algo intensamente. Peça 
a alguns deles que contem essas experiências pessoais. Explique que aprenderemos hoje a 
respeito de um homem que desejava algo tão intensamente que deixou de ver as possíveis 
consequências de seus desejos.
Peça aos alunos que olhem para o diagrama das viagens que começaram a desenhar na 
lição anterior. Lembre a eles que um homem chamado Amon liderou um grupo que viajou 
de Zaraenla e descobriu Lími e seu povo na terra de Néfi. (Você pode explicar que o Livro 
de Mórmon narra a respeito de dois homens chamados Amon. Um deles era o homem 
sobre o qual os alunos vão aprender hoje. O outro era um filho de Mosias que se tornou 
grande missionário entre os lamanitas. Os alunos começarão a ler a respeito dele em 
Mosias 27.) Peça aos alunos que abram em Mosias 7–8 e vejam a data que aparece na parte 
de baixo das páginas ou no resumo dos capítulos (aproximadamente 121 a.C.). Peça-lhes 
que comparem essa data com a data encontrada em Mosias 9 (aproximadamente 200 a.C., 
cerca de 80 anos antes). Pergunte se alguém consegue explicar a súbita mudança de data.
Explique que de Mosias 8 a Mosias 9, a história volta 80 anos no tempo para relatar o que 
aconteceu com Zênife, o avô do rei Lími. Peça a um aluno que leia em voz alta o prefácio 
de Mórmon para o registro de Zênife, no início de Mosias 9. Em seguida peça a outro aluno 
que leia Mosias 9:1–2 em voz alta.
Peça aos alunos que acrescentem ao desenho deles uma 
seta representando a viagem feita pelo primeiro grupo que 
saiu de Zaraenla para a terra de Néfi. Saliente que Zênife 
fazia parte desse grupo. Conforme mostrado no desenho 
desta página, a seta deve indicar que o grupo também 
retornou a Zaraenla. A legenda deve dizer “Alguns nefitas 
procuram voltar a ocupar a terra de Néfi”. (Para ver o dese-
nho completo, ver o apêndice no fim deste manual.)
Peça a outro aluno que leia Mosias 9:3–4. Peça ao restante da 
classe que acompanhe, procurando (1) o que Zênife desejava 
com tanto ardor e (2) o que ele foi vagaroso em lembrar.
• O que significa estar extremamente ansioso? (Estar 

demasiadamente desejoso ou interessado em conseguir 
algo.)

• O que você acha que significa ser vagaroso em lem-
brar-se do Senhor?

Explique que por Zênife estar extremamente ansioso e por 
ser vagaroso em lembrar-se do Senhor, ele cometeu um 
erro. Peça aos alunos que leiam Mosias 9:5–7, 10, pro-
curando esse erro.

Datas nas notas de 
rodapé e resumos 
de capítulo
Mostre aos alunos que 
a data aproximada apa-
rece na parte de baixo 
de cada página (ou no 
resumo do capítulo) do 
Livro de Mórmon para 
ajudar a determinar o 
contexto histórico dos 
acontecimentos descritos 
naquelas páginas. À 
medida que os alunos 
se familiarizarem com 
essas datas, verão como 
os acontecimentos 
descritos no Livro de 
Mórmon se relacionam 
uns com os outros e com 
outros acontecimentos 
históricos.

Visão Geral das Viagens Descritas em Mosias 7–24

Terra de 
Zaraenla

Ruínas da Nação Jaredita na 
Terra do Norte

Terra de Néfi 
(Leí-Néfi)

Alguns nefitas 
procuram voltar a 

ocupar a terra de Néfi

Grupo de busca 
liderado por Amon

Grupo nefita lide-
rado por Zênife

Tentativa de 
encontrar Zaraenla

24 placas de ouro 
(livro de Éter)
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• O que Zênife deixou de ver por estar demasiadamente ansioso em obter a terra de Néfi?
• Quais são os perigos de ficarmos demasiadamente ansiosos ao tomar decisões?
• Quais são os perigos de tomar decisões sem aconselhar-nos com o Senhor?
Resuma Mosias 9:11–13 dizendo aos alunos que após 12 anos, o povo de Zênife havia 
ficado tão próspero que o rei lamanita ficou preocupado, achando que não conseguiria 
submetê-los ao cativeiro, por isso ele “começou a instigar o seu povo a lutar contra o [povo 
de Zênife]” (Mosias 9:13).

Mosias 9:14–10:22
Os lamanitas tentam submeter o povo de Zênife ao cativeiro
Escreva as seguintes palavras e frases no quadro: tarefas escolares, resistir à tentação, pro-
blemas com amigos, liderança, trabalho, conflito com familiares, esportes. (Dependendo das 
necessidades e interesses dos alunos, você pode acrescentar outras coisas à lista.)
Peça a um aluno que vá para a frente da sala e mantenha os braços abertos. Coloque 
pequenos objetos, como livros ou pedras, nas mãos do aluno e peça que os segure. Expli-
que que os objetos representam os desafios alistados no quadro. Pergunte à classe:
• Em quais dessas áreas vocês acham que gostariam de ter mais força e apoio?
Acrescente mais um ou dois objetos em cada mão do aluno. Pergunte à classe:
• Vocês já sentiram que carregavam coisas demais e quiseram ter mais capacidade ou 

forças para lidar com seus problemas?
Peça a dois alunos que vão para a frente da sala e sustentem os braços do aluno que segura 
os objetos. Explique que o restante da lição de hoje é sobre um grupo de pessoas que sentia 
necessidade de ter mais forças. Sugira que, durante a lição, os alunos procurem meios pelos 
quais eles podem receber mais força na vida deles. (Peça aos alunos que estão na frente da 
sala de aula que voltem para seus lugares.)
Explique que Mosias 9 e 10 narra duas ocasiões em que os lamanitas foram batalhar contra 
Zênife e seu povo. Copie a seguinte tabela no quadro, mas não inclua as respostas que 
estão entre parênteses. Diga aos alunos que eles vão examinar as passagens de escritu-
ras da tabela, procurando respostas para as perguntas que estão no alto da tabela. Peça à 
metade da classe que use as passagens da primeira coluna para encontrar respostas a res-
peito de Zênife e de seu povo. Peça à outra metade da classe que examine as passagens da 
segunda coluna procurando respostas a respeito dos lamanitas. Peça a um aluno de cada 
grupo que escreva suas respostas no quadro, à medida que as encontrarem.

O que o povo fez 
para preparar-se?

O que eles fizeram para depo-
sitar sua confiança no senhor?

O que aconteceu?

Zênife e seu 
povo

Mosias 9:14–16; 
10:1–2, 7, 9–10
(Eles se armaram e 
foram à batalha.)

Mosias 9:17; 10:19
(Oraram e lembraram que o 
senhor havia libertado seus 
antepassados.)

Mosias 9:18; 10:20
(O senhor os fortaleceu, 
e eles conseguiram 
expulsar os lamanitas  
de suas terras.)

Os lamanitas Mosias 10:6–8
(Eles se armaram e 
foram à batalha.)

Mosias 10:11
(Nada. Confiaram em sua 
própria força.)

Mosias 10:19–20
(Os lamanitas foram 
expulsos da terra com 
grande matança.)

Depois que os alunos completarem a tabela, pergunte:
• Que semelhanças e diferenças vocês veem no modo como o povo de Zênife e os lamani-

tas lidaram com seus problemas?
• Que verdades podemos aprender com essa comparação?
Escreva o seguinte princípio no quadro: O Senhor nos fortalecerá se fizermos tudo o que 
pudermos para depositar nossa confiança Nele.
Volte para os problemas alistados no quadro e lembre aos alunos a lição com uso de objeto.
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• Como vocês acham que esse princípio pode aplicar-se a alguns desses problemas?
Você pode usar os seguintes exemplos para ajudar os alunos a pensar em como podem 
fazer sua parte e confiar no Senhor, ao buscarem forças:
 1. Você terá um exame importante na escola e gostaria de ter forças para sair-se bem nele.
 2. Você vem lutando para vencer um mau hábito e não se sente forte o suficiente para con-

seguir fazê-lo sozinho.
 3. Você está passando por dificuldades em sua família e não se sente capaz de lidar com as 

fortes emoções decorrentes disso sem algum tipo de ajuda.
Peça aos alunos que releiam as três primeiras linhas de Mosias 9:18. (Você pode sugerir que 
os alunos marquem essas frases nas escrituras deles.)
• Quando foi que você vivenciou a verdade expressa nessas linhas?
Você pode contar uma experiência pessoal sua que mostre a disposição do Senhor em for-
talecer-nos, quando fazemos tudo o que podemos e depositamos nossa confiança Nele.
Explique que antes de Zênife e seu povo irem à batalha pela segunda vez, Zênife explicou 
a eles o motivo pelo qual os lamanitas odiavam tanto os nefitas. Escreva no quadro as 
palavras enfurecer e injustiçado, e pergunte aos alunos se eles conseguem explicar o signifi-
cado dessas palavras. (Enfurecer significa ficar muito zangado. Ser injustiçado significa ser 
tratado de modo injusto.)
Para ajudar os alunos a verem que a decisão de ofender-se, guardar rancor e recusar-se 
a perdoar pode prejudicar gerações, divida-os em duplas e peça a cada dupla que leia 
Mosias 10:12–18. Peça que procurem motivos pelos quais os descendentes de Lamã e 
Lemuel continuaram a odiar os descendentes de Néfi.
Depois que as duplas tiverem lido os versículos, peça que discutam as respostas das 
seguintes perguntas. (Você pode escrever as perguntas no quadro enquanto os alunos leem 
os versículos designados ou pode entregar a cada dupla uma folha contendo as perguntas.)
• Por que os lamanitas odiavam tão intensamente os nefitas?
• Quem é prejudicado quando ficamos zangados ou nos recusamos a perdoar?
• Como a raiva de uma pessoa influencia sua família, agora e no futuro?
Leia a seguinte declaração do Élder Donald L. Hallstrom, dos Setenta. Peça aos alunos que 
ouçam o que podemos fazer quando nos sentimos ofendidos ou com raiva de alguém.
“Se você se acha injustiçado — por alguém (um membro da família; um amigo, outro 
membro da Igreja; um líder da Igreja; um colega de trabalho) ou por alguma coisa (a perda 
de um ente querido; problemas de saúde; crise financeira; abuso ou maus-tratos; vício) — 
lide com a questão diretamente e empregue nisso todas as suas forças. (…) E, sem demora, 
volte-se para o Senhor. Exerça toda a fé que você tem Nele. Deixe-O aliviar seu fardo. 
Permita que Sua graça alivie sua carga. (…) Jamais permita que uma circunstância terrena 
prejudique sua espiritualidade” (“Voltar-nos para o Senhor”, A Liahona, maio de 2010, 
p. 78).
Peça aos alunos que ponderem as seguintes perguntas. (Você pode incentivá-los a anotar 
as respostas em seu diário de estudo das escrituras ou no caderno.)
• Você sente que foi injustiçado ou tem raiva de alguém?
• A quem você deve recorrer para pedir ajuda em seu empenho de perdoar? Como pode-

mos evitar que nos sintamos ofendidos ou com raiva no futuro?
Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que perdoaram alguém. Peça a alguns 
deles que compartilhem como é perdoar e deixar de lado os sentimentos de ofensa ou 
raiva. Você pode prestar seu testemunho de como buscou a ajuda do Senhor para perdoar 
outras pessoas.
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Introdução
Como o orgulho e a vida desregrada do rei Noé levaram 
muitos de seu povo à iniquidade, o Senhor enviou o 
profeta Abinádi para advertir Noé e seu povo. Abinádi 
os advertiu de que seriam levados em cativeiro se não 

se arrependessem. O povo decidiu não dar ouvidos às 
advertências, e o rei Noé ordenou que Abinádi fosse 
colocado na prisão.

LIÇÃO 58

Mosias 11–12:17

Sugestões Didáticas

Mosias 11:1–19
O rei Noé conduziu seu povo à iniquidade
Escreva as seguintes perguntas no quadro antes do início da aula:

Como você reagiria se seus pais sugerissem que alguns de seus amigos estão tendo má influência 
sobre você?
Como você reagiria se um líder da Igreja dissesse que uma de suas atividades favoritas está 
prejudicando seu crescimento espiritual?
Como você reagiria se o profeta falasse contra certo tipo de entretenimento que você aprecia?

Peça aos alunos que ponderem essas perguntas em silêncio. Depois, pergunte:
• Por que essas situações são desafiadoras?
• O que você poderia fazer para seguir o conselho de seus pais ou líderes em situações 

como essas?
• Por que as pessoas justas estão dispostas a seguir os conselhos, mesmo quando isso 

exigir uma difícil mudança em sua vida?
Explique que nesta lição, os alunos vão aprender sobre um grupo de pessoas que não 
estava disposto a seguir o conselho de um profeta.
Para dar contexto à lição, lembre aos alunos que Zênife liderou um grupo de pessoas até a 
terra de Néfi, onde eles foram submetidos ao cativeiro pelos lamanitas. Embora a exces-
siva ansiedade de Zênife o tenha levado a ser enganado pelos lamanitas, ele era um bom 
homem e ensinou seu povo a confiar no Senhor. Antes de morrer, Zênife entregou o reino 
a seu filho Noé. (Ver Mosias 9–10.)
Explique que Noé foi um homem iníquo. Para mostrar como sua iniquidade influenciou 
seu povo, divida a classe em dois grupos. Peça ao primeiro grupo que leia Mosias 11:1–2, 
5–7, e peça ao segundo grupo que leia Mosias 11:14–19. Peça aos dois grupos que pro-
curem detalhes de como a iniquidade do rei Noé influenciou o povo. Ajude os alunos a 
analisar esses versículos, fazendo perguntas como estas:
• Por que você acha que as pessoas estavam dispostas a apoiar Noé em sua iniquidade?
• Por que “palavras vãs e lisonjeiras” levam o povo a ser enganado? (À medida que os 

alunos discutirem essa pergunta, você pode salientar que lisonjear significa elogiar falsa-
mente, geralmente para manipular a pessoa que está sendo elogiada.)

• A partir deste relato do povo de Noé, o que podemos aprender sobre como devemos 
reagir a palavras vãs e lisonjeiras? (Quando acreditamos nas palavras vãs e lisonjeiras de 
outras pessoas, arriscamo-nos a ser desviados do caminho certo.)

• O que podemos fazer quando as pessoas ao nosso redor vivem de modo iníquo?

Adaptar as lições 
às necessidades 
dos alunos
A maior parte das lições 
contém mais verdades 
das escrituras do que 
você consegue cobrir 
no tempo que tem. Ao 
estudar as escrituras e 
o material curricular, 
busque a orientação 
do Espírito Santo para 
saber que doutrinas 
e princípios são mais 
importantes para que 
seus alunos aprendam 
e discutam em aula. 
O Espírito Santo vai 
ajudá-lo a adaptar cada 
lição às necessidades dos 
alunos.
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Mosias 11:20–12:17
Abinádi adverte o povo de que eles serão levados em cativeiro se não se 
arrependerem
Peça a um aluno que leia Mosias 11:20 em voz alta.
• O que o Senhor fez para ajudar o povo de Noé? (Enviou um profeta para chamá-los ao 

arrependimento.)
Escreva o seguinte princípio no quadro: Deus envia profetas para ajudar-nos a nos 
arrepender e a evitar sofrimento. Explique que o Senhor enviou Abinádi duas vezes para 
advertir o povo.
Coloque a seguinte tabela no quadro: Deixe espaço suficiente para escrever um resumo 
embaixo de cada referência das escrituras.

Mensagem de Abinádi Reação do Povo

Primeira Advertência Mosias 11:20–25 Mosias 11:26–29

segunda Advertência Mosias 12:1–8 Mosias 12:9–17

Para ajudar os alunos a compreender a mensagem de Abinádi, peça à metade da classe que 
leia Mosias 11:20–25, que narra a primeira advertência de Abinádi, e peça à outra metade 
que leia Mosias 12:1–8, que narra sua segunda advertência. Peça aos alunos de cada grupo 
que façam um resumo das mensagens de Abinádi, enquanto um aluno escreve os resumos 
no quadro, embaixo da referência correspondente.
• Que diferenças você vê entre as duas advertências de Abinádi?
Para ajudar os alunos a ver essas diferenças, você pode chamar a atenção deles para Mosias 
11:20–25 e para as repetições das frases “ não ser que se arrependam” e “se este povo 
não se arrepender”. Você pode incentivá-los a marcar essas frases. Depois, incentive-os a 
encontrar a diferença entre essas frases e o que está escrito em Mosias 12:1–8. Você pode 
sugerir que os alunos prestem atenção ao tempo futuro dos verbos nesses versículos. (Ajude 
os alunos a ver que as pessoas poderiam ter escapado das consequências se tivessem se 
arrependido depois da primeira advertência. Como as pessoas se recusaram a se arrepender, 
as consequências se tornaram fixas e mais severas na segunda advertência de Abinádi.)
• O que essas diferenças nos ensinam sobre as consequências da decisão de não atender à 

advertência de um profeta?
• Quais são os perigos de persistir nos pecados e não nos arrepender?
Para ajudar os alunos a compreender a reação do povo às mensagens de Abinádi, peça 
à metade dos alunos que leia Mosias 11:26–29, notando a reação do povo e de seu rei à 
primeira mensagem de Abinádi. Peça à outra metade dos alunos que leia Mosias 12:9–17, 
notando a reação à segunda mensagem de Abinádi. Peça aos alunos de cada grupo que 
resumam as reações, enquanto um aluno escreve os resumos no quadro.
• Por que você acha que as pessoas reagiram com raiva contra Abinádi, que procurava 

ajudá-los? Por que você acha que eles defenderam o rei Noé, que os conduzia para o 
sofrimento?

• Em Mosias 11:29, lemos que “os olhos do povo estavam cegos”. Como aquelas pessoas 
se tornaram cegas para a verdade?

À medida que os alunos discutirem essas perguntas, ajude-os a reconhecer o seguinte 
princípio: O pecado pode cegar-nos de modo a não reconhecermos a veracidade das 
palavras dos profetas. Explique que, em sua cegueira, o povo achou que Noé era seu 
amigo e que Abinádi era o inimigo, o que era o oposto da verdade. Peça aos alunos que 
meditem em silêncio sobre as seguintes perguntas:

Pedir aos alunos que 
escrevam no quadro
Quando os alunos 
escrevem no quadro, 
você pode ficar de frente 
para a classe e continuar 
a promover o debate. 
Isso chama a atenção dos 
alunos para o quadro e 
estimula a participação. 
Lembre aos alunos que 
eles não precisam escre-
ver respostas inteiras, 
apenas algumas pala-
vras-chave dos comen-
tários das pessoas. Para 
aumentar a participação, 
você pode convidar um 
aluno a escrever por 
alguns minutos e depois 
dar a outro aluno a 
oportunidade de ser o 
escrevente.
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• Você já ficou zangado ou defendeu seus erros quando alguém o corrigiu, mesmo 
sabendo que esse alguém estava certo?

• O que você pode fazer para aceitar o conselho dos familiares, dos líderes locais da Igreja 
e dos profetas, quando eles o aconselharem sobre como seguir a palavra de Deus?

Saliente que muitas pessoas nos incentivam a viver de acordo com a palavra de Deus. Para 
ajudar os alunos a pensar mais em como reagiriam adequadamente aos que nos acon-
selham a mudar ou a nos arrepender, volte para as três perguntas que você escreveu no 
quadro antes da aula. Peça aos alunos que respondam a uma das perguntas em seu diário 
de estudo das escrituras ou no caderno. Depois que eles tiverem tempo suficiente para 
escrever, convide alguns deles para contar a respeito de uma ocasião em que foram aben-
çoados por seguir o conselho dos pais ou líderes. Incentive-os a buscar e seguir o conselho 
dos pais, dos líderes locais da Igreja e dos profetas.

Revisão do Domínio das Escrituras
A compreensão que os alunos têm das passagens das escrituras aumenta quando eles 
criam suas próprias perguntas a respeito dos versículos. Peça aos alunos que trabalhem 
juntos, como classe ou em pequenos grupos, escrevendo pistas que apontem para passa-
gens específicas de domínio das escrituras. (Você pode selecionar uma série de escrituras 
que gostaria que os alunos aprendessem ou recapitulassem.) Depois, peça que leiam as 
pistas para você. Você ganhará pontos se adivinhar corretamente uma passagem de domí-
nio das escrituras. A classe ganhará pontos se você não conseguir adivinhar corretamente.
Observação: Se não tiver tempo para usar esta atividade como parte da lição, você pode 
usá-la em outro dia. Para outras atividades de revisão, ver o apêndice no fim deste manual.
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Introdução
Quando o rei Noé e seus sacerdotes interrogaram 
Abinádi, o profeta os repreendeu por não ensinar nem 
guardar os mandamentos. O rei Noé ordenou a seus 
sacerdotes que matassem Abinádi, mas Deus protegeu 

Abinádi e deu-lhe poder para continuar sua mensagem. 
Citando Isaías, Abinádi prestou testemunho de Jesus 
Cristo e de Sua Expiação.

LIÇÃO 59

Mosias 12:18–14:12

Sugestões Didáticas

Mosias 12:18–13:26
Abinádi repreende o rei Noé e seus sacerdotes por se recusarem a observar e a 
ensinar os mandamentos
Para começar a aula, escreva as seguintes declarações no quadro:

EU SEI o que significa viver o evangelho de Jesus Cristo.
EU VIVO o evangelho de Jesus Cristo.

Peça aos alunos que ponderem em silêncio como as declarações os descrevem, usando 
uma escala de 1 a 10 (com 10 indicando que a declaração os descreve muito bem).
• Por que você acha importante ser capaz de fazer sinceramente essas duas declarações?
Explique que ao discutirem as palavras de Abinádi, os alunos aprenderão mais sobre a impor-
tância de conhecer e de viver o evangelho. Lembre a eles que na lição anterior, eles discuti-
ram o relato da ocasião em que o rei Noé e seus sacerdotes colocaram Abinádi na prisão por 
causa das profecias que fez contra eles (ver Mosias 12:1–17). Resuma Mosias 12:18–24 expli-
cando que Abinádi foi posteriormente levado à presença do rei Noé e de seus sacerdotes. Os 
sacerdotes o interrogaram, tentando confundi-lo para que dissesse algo que pudessem usar 
contra ele. Então, um deles pediu que ele explicasse uma passagem das escrituras.
Peça aos alunos que leiam Mosias 12:25–30 em silêncio, procurando os motivos pelos quais 
Abinádi repreendeu Noé e seus sacerdotes. Depois que os alunos relatarem o que encon-
traram, pergunte:
• Abinádi disse que Noé e seus sacerdotes haviam pervertido os caminhos do Senhor (ver 

Mosias 12:26). Em outras palavras, tinham corrompido coisas sagradas e se afastado do 
modo correto de viver. De que maneiras Noé e os sacerdotes eram culpados de perverter 
os caminhos do Senhor?

Para ajudar os alunos a responder a essa pergunta, você pode salientar que os sacerdotes 
afirmavam que a salvação vinha pela lei de Moisés (ver Mosias 12:32). Contudo, eles não 
guardavam os Dez Mandamentos, que faziam parte daquela lei, e não ensinavam as pes-
soas a guardar os mandamentos (ver Mosias 11:1–15; 12:27–29, 37; 13:25–26).
Aponte para as declarações do quadro.
• Em uma escala de 1 a 10, como você acha que cada declaração descreve Noé e seus 

sacerdotes?
Peça a um aluno que leia Mosias 12:31–33 em voz alta. Peça à classe que identifique o 
princípio que Abinádi ensinou a Noé e seus sacerdotes. (Ele ensinou que se guardarmos 
os mandamentos de Deus, seremos salvos.)
Leia os seguintes exemplos dados pelo Élder F. Melvin Hammond, dos Setenta. Incen-
tive os alunos a identificar a importância tanto de conhecer quanto de guardar os 
mandamentos.
“Há muitos anos, um ex-missionário levantou-se destemidamente em uma reunião sacra-
mental e proclamou em alta voz que sabia por seu estudo das escrituras que o evangelho 
era verdadeiro e que ele daria a vida pelo Senhor e por Sua Igreja. Duas semanas depois, 
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ele estava diante do bispo de sua ala de estudantes, humilhado e assustado, ao confessar 
que num momento de fraqueza havia perdido sua virtude. De alguma forma, sua alegada 
devoção ao Salvador tinha sido esquecida no torvelinho de sua paixão. Embora estudasse 
a palavra de Deus, ele não tinha vinculado seu estudo à aplicação prática cotidiana e diária 
de uma vida semelhante à de Cristo.
Uma bela jovem se esforçou para conquistar todos os requisitos do Reconhecimento das 
Moças. Suas metas pessoais foram ponderadamente escritas e cuidadosamente colocadas 
em seu livro de recordações. Decidida, escreveu que somente namoraria rapazes dignos 
e que encontraria um especial que a levasse ao templo. Quando tinha dezoito anos, suas 
metas foram esquecidas. Ela se envolveu com um rapaz que não era membro da Igreja. 
Muitas lágrimas foram derramadas pelos que mais a amavam: seus pais, professores e ami-
gos. Ela havia caído naquele horrível vazio existente entre as exigências da lei e a realidade 
do verdadeiro discipulado” (“Eliminating the Void between Information and Application” 
[“Eliminar o Vão Existente Entre a Informação e a Aplicação”], transmissão via satélite do 
SEI, agosto de 2003, p. 17, si .LDS .org).
• Por que o conhecimento dos mandamentos não é suficiente para qualificar-nos para a 

salvação?
Mostre a gravura Abinádi Diante do Rei Noé (62042 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 
2009, nº 75). Peça aos alunos que resumam o que está acontecendo na gravura. (O rei 
ordenou que Abinádi fosse morto. O Senhor está protegendo Abinádi.) Para ajudar os 
alunos a compreender esse relato, peça a três alunos que fiquem de pé e façam uma leitura 
dramatizada. Um aluno será o narrador. Um segundo aluno lerá as palavras do rei Noé. O 
terceiro aluno lerá as palavras de Abinádi. Em primeiro lugar, peça ao narrador e ao aluno 
que representa Noé que leiam suas partes, em Mosias 13:1–2. Depois, peça ao aluno que 
representa Abinádi que responda lendo Mosias 13:3–4. O narrador então lerá Mosias 
13:5–6. Em seguida, o aluno que representa Abinádi encerrará lendo Mosias 13:7–11.
Dirija a atenção dos alunos para Mosias 13:11.
• O que você acha que significa ter os mandamentos do Senhor escritos no coração? 

(Ajude os alunos a compreender que para ter os mandamentos escritos no coração, 
precisamos conhecer e viver o evangelho.)

Saliente que antes de Noé procurar fazer com que Abinádi fosse morto, Abinádi começou a 
recitar uma passagem das escrituras que provavelmente o rei e seus sacerdotes conheciam 
e que evidenciava a iniquidade deles. Peça à classe que leia Mosias 12:34–36 em silêncio 
para ver se a escritura que Abinádi leu para Noé e seus sacerdotes parece conhecida. Aju-
de-os a ver que Abinádi começou a recitar os Dez Mandamentos.
Desenhe duas grandes tábuas de pedra em branco no quadro. Peça a um aluno que escreva 
um dos Dez Mandamentos em uma das tábuas. Peça ao aluno que passe o giz para outro 
aluno para que ele escreva outro dos Dez Mandamentos. Repita esse processo até que os 
alunos tenham escrito todos os mandamentos que puderem lembrar. Peça que confiram as 
respostas em Mosias 12:34–36 e 13:12–24. Você pode incentivá-los a marcar os Dez Man-
damentos nesses versículos e em Êxodo 20:3–17 (uma passagem de domínio das escritura).

Leia a seguinte declaração do Presidente Gordon B. Hinckley:
“[Os] Dez Mandamentos foram [escritos] pelo dedo de Jeová em tábuas de pedra para 
a salvação, segurança e felicidade dos filhos de Israel e de todas as gerações vindouras” 
(“Nossa Solene Responsabilidade”, A Liahona, janeiro de 1992, p. 54).
Incentive os alunos a recapitularem os Dez Mandamentos em silêncio e ponderarem o 
esforço pessoal que têm feito para guardá-los.

Leitura dramatizada
A leitura dramatizada 
das escrituras pode 
ajudar os alunos a 
visualizar as pessoas e os 
acontecimentos descritos 
nas escrituras. Incentive 
os alunos a tornar a 
experiência interes-
sante e agradável, sem 
desrespeitar a natureza 
sagrada dos aconteci-
mentos narrados nas 
escrituras.
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Mosias 13:27–14:12
Abinádi ensina sobre a salvação por meio da Expiação de Jesus Cristo
Escreva o seguinte no quadro (você pode escrever isso antes do início da aula). Peça aos 
alunos que pensem no que poderia ser escrito no espaço em branco.

“Depois de toda nossa obediência e nossas boas obras, não podemos ser salvos da morte nem das 
consequências de nossos pecados individuais sem …”

Leia em voz alta a seguinte declaração do Élder Dallin H. Oaks:
“Após toda nossa obediência e nossas boas obras, não podemos ser salvos da morte nem 
das consequências de nossos pecados individuais sem a graça oferecida pela Expiação de 
Jesus Cristo. O Livro de Mórmon deixa isso bem claro. Ele ensina que ‘a salvação não se 
alcança somente pela lei’ (Mosias 13:28). Em outras palavras, a salvação não advém do 
simples cumprimento dos mandamentos. (…) Mesmo aqueles que procuram obedecer e 
servir a Deus de todo o coração, poder, mente e força são ‘servos inúteis’ (Mosias 2:21). 
O homem não pode conquistar sua própria salvação” (“Another Testament of Jesus Christ” 
[‘Outro Testamento de Jesus Cristo”], Ensign, março de 1994, p. 67).
Complete a declaração do quadro escrevendo a graça oferecida pela Expiação de Jesus Cristo. 
Em seguida, peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 13:28, 
32–35. Peça à classe que procure palavras e frases que se relacionem com a declaração do 
Élder Oaks. Peça aos alunos que compartilhem o que encontraram. (Possíveis respostas 
incluem “a Expiação”, “a redenção de Deus”, “a vinda do Messias” e a promessa de que 
“o próprio Deus desceria entre os filhos dos homens”.)
Explique que as declarações de Abinádi a respeito da “lei” que se encontram em Mosias 
13:28 e 32 referem-se à lei de Moisés, que inclui uma rígida série de mandamentos que 
envolvem sacrifícios, festas e outras realizações. A lei foi dada para ajudar os israelitas a 
lembrar-se de Deus e ansiarem pela Expiação de Jesus Cristo. Ao longo do tempo, muitos 
israelitas deixaram de compreender o papel de Jesus Cristo como seu Salvador, achando 
que poderiam ser salvos simplesmente pela obediência à lei de Moisés.
• Abinádi testificou que ninguém pode ser salvo a não ser por meio da Expiação de 

Jesus Cristo (ver Mosias 13:28, 32). Por que é importante que compreendamos essa 
verdade?

Explique que quando Abinádi falou a Noé e aos sacerdotes, ele citou algumas das profecias 
de Isaías a respeito de Jesus Cristo. Peça aos alunos que leiam Mosias 14:3–12 em silêncio. 
Peça que procurem palavras e frases que descrevam o que o Salvador fez para levar a efeito 
a salvação deles.
Depois que os alunos tiverem estudado esses versículos por alguns minutos, peça que 
compartilhem o que encontraram. Você pode escrever as respostas deles no quadro. Para 
ajudar os alunos a pensar na angústia e dor que o Salvador tomou sobre Si em favor deles 
e para ajudá-los a pensar no sofrimento que Ele sentiu por seus pecados, leia as seguintes 
declarações para eles. Peça que completem estas declarações na mente:
Jesus Cristo tomou sobre Si minhas tristezas, tais como …
Jesus Cristo foi pisado e ferido por minhas transgressões, tais como …
Pergunte aos alunos o que a seguinte declaração significa para eles: “Pelas suas feridas 
somos curados” (Mosias 14:5). Talvez você tenha que explicar que a palavra feridas refe-
re-se especificamente aos ferimentos deixados no corpo do Salvador quando Ele foi açoi-
tado ou chicoteado (ver João 19:1). Geralmente, a palavra se refere a todo o Seu sofrimento.
Depois que os alunos tiverem compartilhado seus sentimentos sobre essa declaração, 
preste testemunho de que por meio do sofrimento do Salvador e de nosso próprio empe-
nho em guardar os mandamentos, podemos receber paz e perdão nesta vida e salvação na 
vida futura (ver D&C 59:23; Regras de Fé 1:3). Peça aos alunos que expressem seu amor e 
sua gratidão pelo Salvador, guardando os mandamentos.
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Introdução
Ao continuar sua pregação para o rei Noé e seus sacer-
dotes, Abinádi prestou testemunho do papel de Jesus 
Cristo como o Redentor. Um dos sacerdotes de Noé cha-
mado Alma acreditou em Abinádi. O rei Noé expulsou 
Alma de sua corte e ordenou a seus servos que o matas-
sem, mas Alma escapou e registrou os ensinamentos 

que ouvira de Abinádi. Depois que Abinádi transmitiu 
a mensagem que o Senhor lhe ordenara que proferisse 
o rei Noé e seus sacerdotes ameaçaram matá-lo se não 
retirasse o que dissera. Recusando-se a negar seu tes-
temunho, ele “[sofreu] a morte pelo fogo” e “[selou] a 
verdade de suas palavras com a morte” (Mosias 17:20).

LIÇÃO 60

Mosias 15–17

Sugestões Didáticas

Mosias 15–16
Abinádi ensina a respeito do papel de Jesus Cristo como Redentor
Dê aos alunos dois minutos para que encontrem as palavras redimirá, redimiria, redimi-los, 
redimiu, redimido e redenção em Mosias 15–16. Você pode sugerir que os alunos marquem 
essas palavras. Explique que quando diferentes formas da mesma palavra são repetidas em 
um bloco de escrituras, isso pode ser um indício de que a palavra é importante para a men-
sagem do autor. Incentive os alunos a ficarem atentos, na lição de hoje, aos ensinamentos 
de Abinádi sobre o modo como somos redimidos.
Para ajudar os alunos a compreender o papel de Jesus Cristo como Redentor, faça o seguinte 
desenho no quadro:

Aponte para a figura intitulada “Ofensor” e peça aos alunos que imaginem que cometeram 
um crime. Eles foram sentenciados a pagar uma grande multa como castigo e não há meio 
legal e honesto de eles, sozinhos, evitarem o pagamento da multa. Pergunte aos alunos 
como se sentiriam se tivessem que sofrer esse castigo. Depois, peça que imaginem que um 
membro da família ou amigo se ofereça para pagar a multa por eles.
• Como vocês se sentiriam em relação a essa pessoa?
Explique que ao pagar a multa, o membro da família ou amigo os estaria redimindo do cas-
tigo. A palavra redimir significa livrar da dívida ou libertar pagando um resgate. Você pode 
incentivar seus alunos a escrever essas definições ao lado de um dos versículos de Mosias 
15 que contenha uma forma da palavra redimir.
Escreva Nós embaixo de Ofensor. Escreva Justiça embaixo de Castigo. Explique que por 
termos pecado e quebrado as leis de Deus temos de ser punidos. Em outras palavras, pre-
cisamos satisfazer as exigências da justiça. Leia a seguinte declaração do Élder Richard G. 
Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos. Peça aos alunos que ouçam algumas consequências 
da violação das leis de Deus: 
“A justiça (…) exige também que todas as leis violadas sejam satisfeitas. Quando você 
obedece às leis de Deus, você é abençoado, mas não acumula pontos que podem ser usa-
dos para satisfazer outras leis que quebrar. Se não resolvidas, as leis descumpridas podem 
tornar a sua vida infeliz e impedir que você volte à presença de Deus” (“A Expiação Pode 
Garantir Sua Paz e Felicidade”, A Liahona, novembro de 2006, p. 40).

Castigo
Multas

Ofensor
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• De acordo com o Élder Scott, quais são algumas das consequências da violação das leis 
de Deus?

À medida que os alunos identificarem as consequências da violação das leis de Deus, 
apague a palavra Multas do quadro. No lugar, escreva Miséria e Afastados da presença de 
Deus. Peça aos alunos que leiam Mosias 15:1, 8–9 em silêncio. Você pode fazer as seguintes 
perguntas para ajudá-los a compreender algumas das doutrinas desses versículos:
• A palavra interceder refere-se ao fato de uma pessoa se colocar entre duas pessoas ou 

grupos de pessoas para ajudá-los a se reconciliarem, ou seja, a entrarem em harmonia 
uns com os outros. O que você acha que significa dizer que Jesus Cristo veio para “inter-
ceder” por nós?

• A palavra interpor significa colocar-se entre duas pessoas ou grupos de pessoas. O que 
você acha que significa dizer que o Salvador “[se interpõe] entre [nós] e a justiça”? O 
que você acha que significa satisfazer “as exigências da justiça”?

Ajude os alunos a compreender que a justiça exige que sejamos punidos por nossos peca-
dos. O Salvador não elimina as exigências da justiça. Ele se interpõe entre nós e a justiça 
para satisfazer as exigências da justiça recebendo o castigo em nosso lugar. Ele pagou o 
preço para redimir-nos: para livrar-nos do castigo. No quadro, coloque uma gravura do Sal-
vador (como a gravura intitulada Senhor Jesus Cristo, 64001 059) entre o ofensor e o castigo.

Peça aos alunos que leiam Mosias 15:5–7 em silêncio, pensando no preço que Jesus Cristo 
pagou para redimir-nos — para interpor-Se entre nós e as exigências da justiça.
Escreva o seguinte no quadro:

Aqueles que escolhem ser redimidos Aqueles que se recusam a ser redimidos

Mosias 15:11–12 Mosias 16:2–5, 12

Divida a turma em dois grupos iguais. Peça à metade dos alunos que examine Mosias 
15:11–12, procurando as características das pessoas que escolhem ser redimidas. Peça à 
outra metade dos alunos que examine Mosias 16:2–5, 12, procurando as características das 
pessoas que se recusam a ser redimidas. Depois de um tempo suficiente, peça ao primeiro 
grupo de alunos que compartilhe o que encontrou.
• De acordo com Mosias 15:11–12, quem será redimido de seus pecados? (Certifique-se 

de que os alunos compreendam que Jesus Cristo satisfaz as exigências da justiça por 
aqueles que dão ouvidos às palavras dos profetas, acreditam em Seu poder reden-
tor e se arrependem de seus pecados.)

Explique que o preço que o Salvador pagou é uma dádiva pessoal para todos que decidirem 
qualificar-se para a redenção, por meio do arrependimento e do empenho de guardar os 
mandamentos e seus convênios com o Senhor.
Para salientar a natureza pessoal da Expiação, peça a um aluno que leia Mosias 15:10 em 
voz alta. Depois, dirija a atenção dos alunos para a frase “ele verá a sua semente”, que se 
encontra nesse versículo. Você pode sugerir que os alunos marquem essa frase. Explique 
que nesse versículo, a palavra semente refere-se a filhos.
• Quando aprendemos a respeito de como nos tornamos “filhos de Cristo”? (Lembre aos 

alunos as palavras do rei Benjamim sobre esse assunto, que se encontram em Mosias 5. 
Ver também a lição 55.)

Ofensor
Nós

Castigo
Justiça
Miséria

Afastados da presença 
de Deus
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Você pode sugerir que os alunos personalizem Mosias 15:10 escrevendo o nome deles 
em lugar da expressão “sua semente”. Peça que ponderem por um momento no que isso 
significa para eles.
• Como esse ensinamento influencia sua compreensão da Expiação?
Peça aos alunos que leram Mosias 16:2–5, 12 que compartilhem o que encontraram a res-
peito daqueles que se recusaram a ser redimidos. Para salientar a seriedade da recusa em 
ser redimido, peça a todos os alunos que leiam Mosias 16:5 em silêncio.
• O que acontece com o desenho do quadro se o ofensor persistir no pecado e se recusar a 

se arrepender? (À medida que os alunos responderem, remova a gravura de Jesus Cristo 
do desenho. Você pode salientar que para uma pessoa assim, seria “como se não tivesse 
havido redenção”.)

Peça aos alunos que leiam Doutrina e Convênios 19:16–17 para descobrir o que acontecerá 
com aqueles que se recusam a se arrepender e a aceitar a redenção do Salvador. Você pode 
incentivar os alunos a escrever D&C 19:16–17 em suas escrituras ao lado de Mosias 16:5.
Coloque a gravura do Salvador de volta em seu lugar no quadro.
• Que verdades você aprendeu hoje sobre seu Redentor?
Depois que os alunos responderem a essa pergunta, explique que além de ensinar que o 
Salvador Se oferece para redimir-nos do castigo pelos nossos pecados, Abinádi ensinou 
que o Salvador nos redime da morte. Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em 
voz alta de Mosias 16:6–11. Preste seu testemunho de que graças à Expiação de Jesus 
Cristo, todas as pessoas serão ressuscitadas. Você também pode salientar que os justos 
serão ressuscitados para um estado de felicidade.
Peça aos alunos que escrevam em seu diário de estudo das escrituras ou no caderno seus 
sentimentos pelo Redentor e o que farão para serem capazes de receber a redenção que Ele 
oferece.

Mosias 17
Alma acredita em Abinádi e é expulso. Abinádi é queimado
Pergunte aos alunos:
• Você já viu alguém defender o que é certo quando era difícil fazer isso? O que aconteceu?
Mostre a gravura Abinádi Diante do Rei Noé (62042 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 
2009, nº 75). Resuma Mosias 17:1–6 explicando que quando Abinádi concluiu sua men-
sagem, um sacerdote chamado Alma tentou convencer o rei de que Abinádi havia dito a 
verdade e deveria ser libertado. O rei expulsou Alma e mandou que seus servos o matas-
sem. Alma se escondeu e escreveu as palavras de Abinádi. Três dias depois, o rei e seus 
sacerdotes condenaram Abinádi à morte.
Divida os alunos em duplas. Peça-lhes que estudem as seguintes passagens das escrituras 
com seu par: Mosias 17:7–10, que fala das escolhas de Abinádi, e Mosias 17:11–12, que 
fala das escolhas do rei Noé. Peça-lhes que comparem as escolhas de Abinádi com as do 
rei Noé. Também peça que discutam as seguintes perguntas. (Você pode escrever estas 
perguntas no quadro.)
• Por que acha que as palavras de Abinádi atingiram o rei Noé daquela forma? (Ver Mosias 

17:11.) Como os sacerdotes do rei Noé o influenciaram? (Ver Mosias 17:12–13.)
• Que lições podemos aprender com o exemplo de Abinádi? (Uma resposta que os alunos 

podem dar é que podemos ser leais a Deus em todas as situações.)
Se possível, providencie para os alunos uma cópia da seguinte declaração do Presidente 
Gordon B. Hinckley:
“Sejam fortes — ao defender o certo.Vivemos numa época de permissividade. (…) Nas situa-
ções com as quais nos deparamos diariamente, sabemos o que é certo. (…) Precisamos 
cultivar a força para seguir nossas convicções” (“Edificar Vossos Tabernáculos”, A Liahona, 
janeiro de 1993, p. 53).
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Você pode pedir a seus alunos que escrevam Serei fiel a Deus em todas as situações em suas 
escrituras, ao lado de Mosias 17:9–12. Dirija a atenção dos alunos para as últimas palavras 
de Abinádi, que se encontram em Mosias 17:19 — “Ó Deus, recebe a minha alma!” Então 
peça a um aluno que leia Mosias 17:20 em voz alta. 
• O que o impressionou nas últimas palavras de Abinádi?
Peça aos alunos que respondam à seguinte pergunta em seu diário de estudo das escrituras:
• O que você fará para ser leal a Deus em todas as situações?
Depois de um tempo suficiente, convide alguns alunos a compartilhar o que escreveram. 
Também pergunte se alguns alunos gostariam de compartilhar o que o evangelho signi-
fica para eles e o que fizeram no passado para ser leais ao Senhor em momentos difíceis. 
Encerre com seu testemunho.
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Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Mosias 7–17 (unidade 12) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas dessas doutrinas 
e desses princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Mosias 7–8)
Ao estudarem Mosias 7–8, os alunos se concentraram na 
relação existente entre iniquidade e cativeiro. Também 
aprenderam com as palavras do rei Lími que o reconheci-
mento de nossas iniquidades e o sentimento de pesar por 
causa delas podem levar-nos a buscar o Senhor para sermos 
libertados. Amon assegurou a Lími que o Senhor envia pro-
fetas, videntes e reveladores para benefício da humanidade.

Dia 2 (Mosias 9–10)
Os alunos aprenderam mais sobre como um grupo de nefi-
tas, chamado de o povo de Zênife, se estabeleceu entre os 
lamanitas. A seguinte verdade foi destacada quando Zênife 
e seu povo foram batalhar contra os belicosos lamanitas: O 
Senhor nos fortalece quando fazemos tudo o que podemos 
e depositamos nossa confiança Nele.

Dia 3 (Mosias 11–14)
O rei Noé levou seu povo a cometer abominações e iniqui-
dades. Os alunos descobriram que Deus envia profetas para 
ajudar-nos a nos arrepender, evitar o sofrimento e alcançar a 
salvação. Por meio dos ensinamentos do profeta Abinádi, os 
alunos aprenderam que se guardarmos os mandamentos de 
Deus seremos salvos. Também aprenderam que a Expiação 
de Jesus Cristo é a fonte da salvação. 

Dia 4 (Mosias 15–17)
Antes de seu martírio, Abinádi declarou ousadamente que 
a Expiação de Jesus Cristo satisfaz as exigências da justiça 
para todos aqueles que acreditarem no poder redentor do 
Salvador, arrependerem-se de seus pecados e guardarem os 
mandamentos. Abinádi também ensinou que graças à Expia-
ção de Jesus Cristo todas as pessoas serão ressuscitadas. Por 
meio de um estudo dessas doutrinas, os alunos refletiram 
sobre a importância de confiar no Salvador e de ser leais a 
Deus em todas as situações. 

Introdução
Mosias 7–17 descreve as viagens e os acontecimentos viven-
ciados por vários indivíduos e grupos de pessoas. A decisão de 
Zênife de liderar um grupo de nefitas para estabelecer-se entre 
os lamanitas teve repercussões nas duas nações. O povo de 
Zênife e seus descendentes, por exemplo, passaram por prova-
ções, apostasia, cativeiro, renascimento espiritual e libertação. 
A primeira parte desta lição dará aos alunos a oportunidade de 
recapitular os nomes, lugares e acontecimentos que estudaram 
nesta semana. A segunda parte da lição ajudará os alunos a 
reconhecer o tema central da mensagem do profeta Abinádi 
ao povo: Jesus Cristo e Sua Expiação. Abinádi estava disposto a 
morrer por aquela mensagem. 

Sugestões Didáticas

Mosias 7–17
Recapitulação dos acontecimentos históricos e da doutrina
Para ajudá-lo a explicar os acontecimentos descritos nesta 
lição, reveja o quadro de “Visão Geral de Mosias 7–24” na 
unidade 12, dia 1, no guia de estudo do aluno. Peça aos alunos 
que leiam Mosias 7:1–2, e faça com que identifiquem as duas 
terras mencionadas. Peça que expliquem por que vários grupos 
de nefitas queriam viajar de uma terra para a outra. 

Escreva o nome das duas terras em cantos opostos do quadro 
(ou em uma folha de papel):

Terra de Zaraenla Terra de Néfi (Leí-Néfi)

As seguintes perguntas podem ajudar você e os alunos a 
recapitular os acontecimentos. Escreva no quadro o nome das 
pessoas que você mencionar. Você pode usar todas ou apenas 
algumas das seguintes perguntas, dependendo dos comentários 
dos alunos:

•	 Por	que	Zênife	queria	sair	da	terra	de	Zaraenla?	 
(Ver Mosias 9:1, 3.)

•	 Qual	era	o	parentesco	entre	Zênife,	Noé	e	Lími?	 
(Ver Mosias 7:9.)

•	 Que	tipo	de	rei	era	Noé?	(Ver	Mosias	11:1–5, 11.)
•	 O	que	Deus	fez	para	persuadir	Noé	e	seu	povo	a	abandonar	

suas	iniquidades	e	abominações?	(Ele	enviou	Seu	profeta	
Abinádi para chamá-los ao arrependimento.)

•	 O	que	sabe	dizer	a	respeito	de	Alma?	(As	respostas	podem	
incluir que ele era um dos sacerdotes do rei Noé, que ele acre-
ditou nas palavras de Abinádi e as escreveu, e que ele fugiu 
para não ser morto.)

•	 Por	que	Moisés	e	Isaías	são	importantes	nesses	capítulos,	
embora tenham vivido muito antes de Abinádi, em outra 
parte	do	mundo?

Lição de Estudo no Lar 
Mosias 7–17 (Unidade 12)
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•	 Por	que	Lími	enviou	43	pessoas	de	seu	povo	para	o	deserto?	
(Lími e seu povo eram escravos dos lamanitas e buscaram a 
ajuda do povo de Zaraenla.) O que encontraram em vez de 
Zaraenla?	(Encontraram	uma	civilização	em	ruínas	e	24	placas	
de ouro com inscrições.)

•	 O	que	Amon	e	mais	15	homens	fizeram?	(Foram	enviados	por	
Mosias para descobrir o que havia acontecido com o povo de 
Zênife. Eles encontraram os descendentes daquelas pessoas 
em cativeiro. Lími, o neto de Zênife, era seu rei.)

•	 Quem	servia	como	rei	de	Zaraenla	e	como	profeta,	vidente	e	
revelador?	(Mosias.)	Por	que	o	papel	dele	como	vidente	era	
importante	para	Lími?	(Lími	ficou	sabendo	que	Mosias	podia	
traduzir os escritos das 24 placas de ouro.)

Saliente que aproximadamente 80 anos haviam-se passado 
desde que Zênife e seu povo partiram de Zaraenla até a chegada 
de Amon e seus companheiros à terra de Néfi.

Depois de ajudar os alunos a compreender melhor o relato 
histórico, lembre-os de que há outra pessoa sobre a qual eles 
estudaram nesta semana, cujo nome ainda não está no quadro.

Peça a cada aluno que leia Mosias 16:6–8 e identifique o nome 
dessa pessoa. Diga aos alunos que embora essa parte do Livro 
de Mórmon abranja muita história, ela também salienta a dou-
trina da salvação por intermédio de Jesus Cristo.

Para salientar a importância da salvação por intermédio de 
Jesus Cristo, copie a seguinte tabela no quadro ou entregue-a 
em uma folha para cada aluno. Peça aos alunos que trabalhem 
em duplas para estudar as referências das escrituras alistadas 
na tabela e discutir o que encontraram. Como algumas das 
perguntas de aplicação são de natureza muito pessoal, os alunos 
podem decidir se responderão a elas em voz alta uns para os 
outros, escrevê-las em seu diário de estudo das escrituras ou 
ponderá-las em silêncio.

Escrituras O Que Procurar Perguntas de Aplicação

Mosias 7:33 Como somos libertados de nosso cativeiro espiritual e 
físico. 

Dos três pontos que Lími salientou, em qual deles você 
sente que precisa trabalhar para fortalecer-se neste 
momento?

Mosias 13:11 Por que o rei Noé e muitos de seu povo não consegui-
ram compreender a missão de Jesus Cristo?

Quais são as evidências em sua vida de que os manda-
mentos estão escritos em seu coração? De que modo 
você pode estudar e ensinar retidão?

Mosias 14:3–7 Palavras e frases significativas a respeito do sofrimento 
e da rejeição a que foi sujeitado o salvador.

De que maneiras as pessoas desprezam e rejeitam o 
salvador hoje em dia? De que modo alguém esconde 
sua face Dele? Como alguém faria o oposto?

Mosias 
15:6–9, 11

O que Jesus Cristo “rompeu” e o que Ele “conquistou”. 
Além disso, o que ganhamos graças ao sacrifício do 
salvador?

De que maneiras o senhor interveio recentemente em 
seu favor? De que modo Ele se interpôs entre você e as 
exigências da justiça?

Para ajudar os alunos a refletir sobre o que estudaram nesta 
atividade das escrituras e em suas lições da semana, pergunte: 
Como os princípios e as doutrinas que vocês estudaram esta 
semana os ajudam a esperar ansiosamente pela remissão de 
seus	pecados?

Dê aos alunos a oportunidade de prestarem testemunho de 
Jesus Cristo. 

Um modo de encerrar a lição de hoje é ler Mosias 16:13–15 e 
prestar seu testemunho da necessidade que temos do Salvador. 
Outro modo seria salientar para seus alunos duas doutrinas ou 
princípios que eles aprenderam esta semana: a Expiação de 
Jesus Cristo é a fonte da salvação e Jesus Cristo satis-
faz as exigências da justiça por todos aqueles que se 
arrependerem.

Próxima Unidade (Mosias 18–25)
Mosias 18–25 revela como dois grupos escaparam da servidão 
imposta pelos inimigos e retornaram em segurança a Zaraenla. 
Você aprenderá como Deus guiou cada grupo para que esca-
passe. Um grupo seguiu o plano de Gideão, fazendo com que 
os guardas ficassem bêbados, e o outro grupo escapou seguindo 
Alma enquanto os lamanitas dormiam. Quem fez com que os 
lamanitas	caíssem	no	sono?
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Introdução
Depois da morte de Abinádi, Alma ensinou secreta-
mente as palavras de Abinádi ao povo. Aqueles que 
acreditaram nele se reuniram nas Águas de  Mórmon 
para aprender mais. Alma pregou a mensagem de “arre-
pendimento e redenção e fé no Senhor” (Mosias 18:7). 

Aqueles que aceitaram seus ensinamentos e se arrepen-
deram de seus pecados fizeram o convênio do batismo. 
As pessoas foram fiéis àquele convênio e ajudaram-se 
mutuamente, tanto temporal quanto espiritualmente. 

LIÇÃO 61

Mosias 18

Sugestões Didáticas

Mosias 18:1–16
Alma ensina e batiza o povo
Mostre a gravura Abinádi Diante do Rei Noé (62042 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 
2009, nº 75). Aponte para os sacerdotes no fundo da gravura. Explique que Mosias 18 conta 
o que aconteceu com Alma, que era um dos sacerdotes do rei Noé. 

Peça a um aluno que leia Mosias 18:1, 3–6 em voz alta. 
Peça à classe que procure o que Alma fez depois de ouvir 
o testemunho de Abinádi. Depois que os alunos contarem 
o que aprenderam, peça que olhem para o desenho deles 
que mostra a visão geral das viagens descritas em Mosias 
7–24. Instrua-os a desenhar as Águas de Mórmon no lugar 
adequado. (Para ver o desenho completo, ver o apêndice no 
fim deste manual.)
Explique que a intenção de Alma era que seus ensinamen-
tos preparassem o povo para o batismo. Peça aos alunos 
que pensem um pouco sobre o batismo deles. Para ajudá-
los a ponderar o que o batismo significa para eles, você 
pode fazer perguntas como estas:
• Que detalhes você se lembra do que aconteceu em seu 
batismo?
• Como seus pais, professores e líderes o ajudaram a pre-
parar-se para o batismo?
• Pelo que você se sente mais grato em relação ao batismo 
agora que já foi batizado?
Explique que a história de quando Alma ensinou e batizou 
o povo nas Águas de Mórmon pode ajudar-nos a adquirir 

uma compreensão mais profunda do convênio batismal. 
Peça aos alunos que leiam Mosias 18:2, 7 em silêncio, procurando o que Alma ensinou às 
pessoas ao prepará-las para o batismo. 
• De acordo com esses versículos, que doutrinas e princípios Alma enfatizou?
• Como você acha que uma compreensão dessas verdades pode ajudar alguém que se 

prepara para o batismo?
Para ajudar os alunos a compreender o que eles podem fazer para guardar o convênio 
batismal e sentir gratidão pelas bênçãos que receberão por isso, copie a seguinte tabela no 
quadro. Não inclua as declarações ou referências das escrituras da parte de baixo da tabela. 

Visão Geral das Viagens Descritas em Mosias 7–24

Terra de 
Zaraenla

Ruínas da Nação Jaredita na 
Terra do Norte

Águas de 
Mórmon

Terra de Néfi 
(Leí-Néfi)

Alguns nefitas pro-
curam voltar a ocupar 

a terra de Néfi

Grupo de busca 
liderado por Amon

Grupo nefita lide-
rado por Zênife

Tentativa de encon-
trar Zaraenla

24 placas de ouro 
(livro de Éter)
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Estou disposto a … Deus promete que …

Ajudar a carregar os fardos uns dos outros para 
que fiquem leves (ver Mosias 18:8).
Chorar com os que choram (ver Mosias 18:9).
Consolar os que necessitam de consolo  
(ver Mosias 18:9).
servir de testemunhas de Deus em todos os 
momentos e em todas as coisas e em todos 
os lugares (ver Mosias 18:9).
servir a Deus e guardar seus mandamentos  
(ver Mosias 18:10).

serei redimido por Deus (ver Mosias 18:9).
Farei parte da primeira ressurreição  
(ver Mosias 18:9).
Receberei a vida eterna (ver Mosias 18:9).
Ele derramará seu Espírito sobre mim  
(ver Mosias 18:10).

Explique que antes de convidar as pessoas para que fossem batizadas, Alma falou das atitudes 
e ações que indicam que estamos prontos para fazer e guardar esse convênio com o Senhor. 
(Você pode lembrar aos alunos que um convênio é um acordo entre Deus e o homem, mesmo 
que Deus e o homem “não se encontrem no mesmo nível. Deus estipula as condições do con-
vênio e o homem concorda em fazer o que ele pede. Deus, então, promete-lhe certas bênçãos 
pela obediência” [Guia para Estudo das Escrituras, “Convênio”, scriptures.LDS.org]. Para uma 
explicação moderna das exigências do batismo, ver Doutrina e Convênios 20:37.)
Divida a turma em dois grupos iguais. Peça à metade da classe que examine Mosias 
18:8–11 procurando o que Alma ensinou que devemos estar dispostos a fazer quando 
somos batizados. Peça à outra metade que examine a mesma passagem e identifique como 
o Senhor promete nos abençoar se guardarmos nosso convênio. Depois que os alunos tive-
rem tempo de estudar os versículos, peça a vários deles que vão até o quadro e escrevam 
nas devidas colunas o que descobriram. 
Para ajudar os alunos a valorizar seu convênio batismal, pergunte: 
• O que as ações e atitudes da primeira coluna significam para você?
• Por que as promessas alistadas na segunda coluna são importantes para você?
Peça aos alunos que examinem Mosias 18:12–16 em silêncio, procurando maneiras pelas 
quais Alma e seu povo foram abençoados ao fazerem convênio de servir ao Senhor. Peça 
aos alunos que relatem o que encontraram. Você pode salientar que Alma se encheu do 
Espírito do Senhor ao preparar-se para batizar Helã, e que tanto Alma quanto Helã se 
encheram do Espírito quando o batismo foi concluído, mostrando que o Senhor já tinha 
começado a cumprir Seu convênio de derramar Seu Espírito sobre o povo. 
Preste seu testemunho de que recebemos o Espírito do Senhor e a promessa de vida 
eterna quando fazemos e guardamos o convênio do batismo.

Mosias 18:17–30
Alma estabelece a Igreja de Jesus Cristo entre o povo
Leia a seguinte declaração do Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência:
“A partir do batismo e ao longo de todos os marcos espirituais da vida, fazemos promessas 
a Deus, e Ele nos faz promessas. O Senhor sempre cumpre as promessas feitas por inter-
médio de Seus servos autorizados, mas o teste decisivo de nossa vida é ver se faremos e os 
cumpriremos” (“Testemunhas de Deus”, A Liahona, janeiro de 1997, p. 32).
Mostre aos alunos a tabela do quadro. Explique que eles aprenderão agora como o povo de 
Alma viveu de acordo com o convênio batismal e como foram abençoados por isso. Separe 
os alunos em dois grupos. Peça a um grupo que estude Mosias 18:17–23 e ao outro grupo 
que estude Mosias 18:24–30. À medida que eles lerem, peça aos dois grupos que procurem 
algumas das coisas que Alma ensinou ao povo que eles deveriam fazer para cumprir o  
convênio batismal. Peça aos alunos de cada grupo que individualmente relatem o que 
encontraram a um colega escolhido do outro grupo. Ou faça com que um representante  
de cada grupo relate para a classe inteira o que aprendeu. 
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• Como seu convênio batismal influencia o modo que você vive a cada dia? (Você pode 
convidar os alunos a responder a esta pergunta falando sobre como seu convênio batis-
mal influencia seu modo de tratar os familiares, o tipo de entretenimento que escolhem 
ou como interagem com os amigos.)

Peça aos alunos que recapitulem Mosias 18:17, 22, 29 para descobrir palavras e frases que 
indiquem como as pessoas foram abençoadas por guardar seus convênios. Aliste as bên-
çãos no quadro, embaixo da tabela do convênio batismal. [Você pode lembrar aos alunos 
de que a expressão “filhos de Deus” (Mosias 18:22) refere-se ao fato de que nos tornare-
mos herdeiros da vida eterna por meio da Expiação de Jesus Cristo (ver Mosias 5:6–8, 15).]
Para ajudar os alunos a ver que aqueles que guardam o convênio batismal recebem 
grandes bênçãos, mostre aos alunos a tabela que está no quadro e pergunte:
• De que maneiras você viu seus amigos, familiares ou membros da ala serem abençoados 

pelo cumprimento dos convênios que eles fizeram?
• Como o Senhor o abençoou por guardar seus convênios batismais?
Preste testemunho de como o cumprimento dos convênios lhe proporcionou bênçãos na vida. 

Mosias 18:31–35
Aqueles que pertencem à Igreja fogem da perseguição do rei Noé
Resuma Mosias 18:31–33 explicando que certo dia, quando Alma e seu povo haviam-se 
reunido para ouvir a palavra do Senhor, eles foram descobertos pelos servos do rei Noé. 
O rei enviou seu exército para destruí-los. 
Peça a um aluno que leia Mosias 18:34 em voz alta. Saliente que a nota de rodapé a remete 
o leitor para Mosias 23:1. (Você pode incentivar os alunos a marcar essa nota de rodapé.) 
Explique que o relato que se encontra em Mosias 18:34 continua em Mosias 23:1, depois 
que os capítulos 19–22 registram o que aconteceu ao povo de Lími. Peça a um aluno que 
leia Mosias 23:1–2 em voz alta.
• De que modo Alma foi “avisado” do perigo que seu povo enfrentava?
Escreva o seguinte princípio no quadro: O Senhor pode avisar os justos quando eles 
estão em perigo. (Você pode sugerir aos alunos que escrevam esse princípio na margem ao 
lado de Mosias 18:34.) Para ilustrar essa verdade, leia a seguinte história contada pelo Élder 
Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Apóstolos:
Trabalhando como agente especial do FBI, meu amigo investigou grupos de crime organi-
zado que transportavam drogas ilegais para os Estados Unidos.
Certa ocasião, ele e outro agente aproximaram-se de um apartamento onde acreditavam 
que um conhecido traficante de drogas estivesse distribuindo cocaína. Meu amigo descreve 
o que ocorreu:
‘Batemos à porta do traficante. O suspeito abriu a porta e ao nos ver, tentou bloquear nossa 
visão. Mas era tarde demais, podíamos ver a cocaína em sua mesa.
Um homem e uma mulher que estavam à mesa, começaram a remover a cocaína imediata-
mente. Precisávamos impedir que eles destruíssem as provas, então rapidamente empurrei 
para o lado o suspeito que bloqueava a passagem. Ao empurrá-lo, nossos olhos se encon-
traram. Estranhamente ele não parecia zangado nem com medo. Ele sorria para mim.
Seus olhos e seu sorriso conciliatório deram-me a impressão de que ele era inofensivo 
e então, eu rapidamente afastei-me dele e comecei a dirigir-me para a mesa. O suspeito 
estava agora atrás de mim. Naquele instante, tive uma sensação distinta e poderosa vindo 
à minha mente: “Cuidado com o mal por trás de olhos sorridentes!”
Voltei-me imediatamente para o suspeito. Sua mão estava dentro de um grande bolso na 
frente de sua roupa. Instintivamente agarrei-lhe a mão e tirei-a do bolso. Foi somente aí 
que vi sua pistola semiautomática em punho, prestes a disparar. Em um reflexo imediato 
reagi e desarmei o homem.’ (…)



225

MOsIAs 18

O Espírito Santo advertiu meu amigo do perigo físico; o Espírito Santo também advertirá 
vocês do perigo espiritual” (“Cuidado com o Mal por Trás de Olhos Sorridentes”, A Liahona, 
maio de 2005, p. 46).
Afirme que o Senhor frequentemente avisa os justos de perigo iminente, mas não devemos 
supor que somos indignos se não sentirmos o aviso do Espírito Santo todas as vezes que 
nos encontrarmos em situação perigosa. 
• Quando foi que você sentiu o Senhor avisá-lo de perigos físicos ou espirituais? (Depois 

que os alunos contarem suas experiências pessoais, você pode contar-lhes uma expe-
riência pessoal sua.)
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Introdução
Depois que Alma e seu povo escaparam do exército do 
rei Noé, o rei Noé e seu povo começaram a sofrer as 
consequências de suas maldades, conforme fora profe-
tizado por Abinádi. Eles foram atacados pelos lama-
nitas e se tornaram escravos deles, e o rei Noé sofreu 
a morte pelo fogo. O filho de Noé, Lími, tornou-se rei 
depois da morte do pai. Quando os antigos sacerdotes 

de Noé raptaram um grupo de filhas dos lamanitas, os 
lamanitas culparam o povo de Lími e se prepararam 
para atacá-los. O povo de Lími lutou bravamente, e eles 
feriram e capturaram o rei dos lamanitas. Lími pacificou 
o rei lamanita, que depois persuadiu seu povo a voltar 
para sua própria terra em paz. 

LIÇÃO 62

Mosias 19–20

Sugestões Didáticas

Mosias 19–20
Os nefitas da terra de Leí-Néfi vivenciam o cumprimento das profecias de Abinádi. 
Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que alguém os avisou de um perigo que 
eles não podiam prever. Peça que contem como foram abençoados por terem dado ouvidos 
ao aviso. Ajude os alunos a discutir o propósito dos avisos de perigo fazendo as seguintes 
perguntas:
• Qual é o propósito de um aviso de perigo? Quem o avisa de coisas que você deve evitar 

ou coisas que lhe podem ser prejudiciais?
• Para quem Deus revela os avisos de perigo espiritual para Sua Igreja?
Lembre aos alunos de que o Senhor enviou Abinádi para avisar aos nefitas das consequên-
cias de seus pecados. Para ajudar os alunos a recapitular as profecias de Abinádi ao nefitas 
da terra de Léi-Néfi, copie a seguinte tabela no quadro. Certifique-se de deixar espaço sufi-
ciente para que os alunos escrevam embaixo de cada grupo de referências das escrituras. 

Profecia sobre o povo do rei Noé  
(Mosias 12:1–2; 17:17)

Cumprimento (Mosias 19:10, 14–15; 20:20; 
21:2–4)

Profecia sobre o rei Noé  
(Mosias 12:3; 17:18)

Cumprimento (Mosias 19:18–20)

Peça a um aluno que leia Mosias 12:1–2 em voz alta. Peça à classe que identifique o que 
Abinádi profetizou que aconteceria ao povo do rei Noé por eles não terem se arrependido. 
Peça a um aluno que aliste essas consequências no espaço superior esquerdo da tabela do 
quadro. Peça a outro aluno que leia Mosias 12:3 em voz alta. Peça à classe que identifique 
o que Abinádi profetizou que aconteceria com o rei Noé. Peça a um aluno que anote essa 
consequência na tabela.
Para ajudar os alunos a pensar na importância dos avisos de perigo espiritual que rece-
bemos por intermédio dos profetas, conte a seguinte história narrada pelo Élder David R. 
Stone, dos Setenta:
“Certa manhã de domingo, há mais de um ano, acordamos e deparamo-nos com um lindo 
dia em Santo Domingo, na República Dominicana. O sol do Caribe estava brilhando e o 
céu estava límpido. Havia uma brisa suave a agitar levemente a folhagem das árvores. Fazia 
um calor agradável e tudo estava calmo e sossegado. Mas longe dali, em alto-mar, fora do 
alcance de nossos olhos, o destruidor estava a caminho, implacável e devastador. O obser-
vatório meteorológico, responsável por rastrear e prever a rota do Furacão Georges, estava 
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constantemente atualizando na Internet as informações disponíveis. Na tranquilidade e 
paz daquela manhã, vi, por meio das indicações dos satélites, a trilha prevista da tempes-
tade que iria atingir em cheio o centro de Santo Domingo.
Dentro de 48 horas, a tempestade varreu a ilha com uma violência e furor sem precedentes, 
deixando um rastro de destruição, desolação e morte. (…)
Por maiores que sejam os prejuízos, a destruição e a morte trazidos por esses aterradores 
fenômenos da natureza, a desolação causada na vida das pessoas pelos furacões espiri-
tuais é muito mais grave. Essas forças arrebatadoras costumam causar danos muito mais 
assoladores do que os ciclones físicos, pois destroem nossa alma e despojam-nos de nossa 
perspectiva e promessas eternas. (…)
Mas nós também temos nossos guardiões espirituais, cuja responsabilidade é observar e 
advertir, ajudando-nos a evitar as armadilhas espirituais, a destruição e até mesmo a morte. 
Nossos atalaias na torre são conhecidos como apóstolos e profetas. São como nossos olhos 
espirituais e sabem, por meio de inspiração, discernimento e inteligência pura, o curso que 
essas tempestades podem tomar. Eles erguem continuamente sua voz de advertência para 
avisar-nos das trágicas consequências das violações deliberadas e propositais dos manda-
mentos do Senhor. Ignorar intencionalmente suas admoestações é um convite à infelici-
dade, ao sofrimento e à ruína. Acatá-las significa seguir aos servos escolhidos do Senhor 
rumo às pastagens espirituais onde reina a paz e a abundância” (“Furacões Espirituais”, 
A Liahona, janeiro de 2000, p. 36).
• Como essa história se relaciona com o papel desempenhado por Abinádi entre o povo 

do rei Noé?
Diga aos alunos que a seguinte atividade os ajudará a conhecer melhor a sequência cronoló-
gica de Mosias 19–20 e ver o cumprimento das profecias de Abinádi nesses capítulos. Depois 
da atividade, os alunos completarão a coluna da direita, na tabela que está no quadro. 
Escreva estas 11 declarações no quadro antes da aula, ou prepare uma cópia delas para 
entregar a cada aluno. Peça aos alunos que passem os olhos por Mosias 19–20. Ao lerem, 
peça que numerem a sequência de acontecimentos da lista. Você pode dizer aos alunos que 
o resumo dos capítulos fornece pistas úteis. 

  Gideão procura matar o rei Noé.
  As mulheres e as crianças nefitas suplicam ao rei dos lamanitas que não os matem. 
  O rei Noé sofre a morte pelo fogo. 
  Um exército lamanita chega às fronteiras de Senlon. 
  Os sacerdotes de Noé raptam 24 filhas dos lamanitas. 
  O rei lamanita pede a seu exército que poupe a vida do povo de Lími. 
  Noé e alguns de seus homens fogem dos lamanitas, deixando suas mulheres e seus filhos 

para trás. 
  Lími ordena a seu povo que não mate o rei dos lamanitas. 
  Há paz entre os nefitas e os lamanitas por dois anos. 
  Lími promete que seu povo pagará metade de seus bens aos lamanitas. 
  Os nefitas repelem um ataque lamanita e capturam o rei dos lamanitas. 

Dê aos alunos 5 a 10 minutos para completar esta atividade. Depois, use a lista para reca-
pitular a sequênica cronológica de Mosias 19–20. (A sequência correta de acontecimentos, 
começando do alto da lista, é a seguinte: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)
Mostre aos alunos novamente a tabela do quadro. Divida a classe em dois grupos. Peça a 
um grupo que examine Mosias 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4 para ver como as profecias de 
Abinádi referentes ao povo do rei Noé foram cumpridas. Peça ao segundo grupo que exa-
mine Mosias 19:18–20 para ver como as profecias de Abinádi referentes ao rei Noé foram 
cumpridas. Peça a um aluno de cada grupo que resuma como as profecias de Abinádi 
foram cumpridas. Peça a outro aluno que escreva os resumos na tabela. 
Peça à classe que faça a leitura silenciosa de Mosias 20:21.
• Qual disse Gideão ser a razão do sofrimento do povo?
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Peça aos alunos que expliquem com suas próprias palavras o que Gideão queria que o 
povo compreendesse. Embora possam usar palavras diferentes, os alunos devem mostrar 
que compreendem que a rejeição das palavras dos servos do Senhor traz sofrimento e 
tristeza. (Você pode escrever esse princípio no quadro.)
Diga aos alunos que o Senhor deu um aviso semelhante para as pessoas que não derem 
ouvidos a Sua voz nos últimos dias. Peça a um aluno que leia Doutrina e Convênios 
133:70–72 em voz alta. Você pode sugerir que os alunos escrevam essa referência remissiva 
na margem de suas escrituras, ao lado de Mosias 20:21.
• Quais são algumas coisas que os profetas e apóstolos nos ensinam hoje que vão ajudar a 

evitar sofrimento e tristeza? O que eles ensinam que vai ajudar a proporcionar-nos paz e 
felicidade e ajudar-nos a voltar à presença de Deus? (Você pode mostrar aos alunos uma 
edição recente de conferência geral da revista A Liahona e mencionar alguns títulos dos 
discursos feitos pelos profetas.)

Peça aos alunos que relatem ocasiões em que foram abençoados por terem 
seguido o conselho dos líderes da Igreja.
Para ajudar os alunos a compreender que o cumprimento das palavras dos 
profetas pode proporcionar-nos paz e ajudar-nos a voltar à presença de 
Deus, leia a seguinte declaração do Élder Robert D. Hales, do Quórum dos 
Doze Apóstolos:

“Nossa segurança espiritual está em nos voltarmos para a voz clara do profeta vivo. Se 
escutarmos sua voz e obedecermos a seus conselhos, conseguiremos viver da maneira que 
Cristo gostaria que vivêssemos e perseverar até o fim, para um dia, juntamente com nossa 
família, voltarmos à presença do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo” (“Escutem a Voz 
do Profeta e Obedeçam”, A Liahona, julho de 1995, p. 15).
Encerre a lição prestando testemunho da paz e segurança espiritual advindas do cumpri-
mento dos conselhos dos servos do Senhor. 

Revisão do Domínio das Escrituras
Se o tempo permitir, você pode recapitular as passagens de domínio das escrituras que 
ensinou até agora no ano para ajudar os alunos a relembrar palavras-chave de cada 
passagem. 
Dê aos alunos alguns minutos para recapitular as passagens de domínio das escrituras 
que aprenderam até agora no ano letivo. Peça a um aluno que venha à frente da sala com 
suas escrituras. Peça ao aluno que abra uma das passagens de domínio das escrituras, sem 
mostrar para ninguém. (Se os cartões de domínio das escrituras estiverem disponíveis, você 
pode fazer com que o aluno use um deles.) Peça ao aluno que escreva no quadro uma pala-
vra da passagem de domínio das escrituras. (Incentive o aluno a escolher palavras-chave da 
passagem em vez de palavras menos esclarecedoras como e ou o. Peça ao restante da classe 
que examine suas escrituras à procura da passagem de domínio das escrituras da qual eles 
acham que a palavra provém. Se ninguém conseguir encontrar a passagem correta com 
uma palavra, peça ao aluno que escreva no quadro outra palavra daquela passagem de 
domínio das escrituras. Repita o processo até que pelo menos um aluno tenha encontrado 
a passagem correta. Peça ao restante da classe que abra as escrituras naquela passagem 
e que a recitem juntos. Depois, repita a atividade com outro aluno em uma passagem de 
domínio das escrituras diferente. 
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Introdução
Depois de fracassar em três tentativas de livrar-se 
do cativeiro lamanita, o povo de Lími finalmente se 
voltou ao Senhor, pedindo que o libertasse. Subse-
quentemente, Amon e seus irmãos chegaram à terra 

de Leí-Néfi. Depois de fazerem convênio de servir ao 
Senhor, o povo de Lími escapou do cativeiro lamanita, 
e Amon os conduziu até Zaraenla. 

LIÇÃO 63

Mosias 21–22

Sugestões Didáticas

Mosias 21:1–22
Depois que o povo de Lími se revoltou contra os lamanitas e foram derrotados 
por três vezes, eles se humilharam perante o Senhor e começaram a prosperar
Escreva as palavras cativeiro e libertação no quadro.
• Que imagens lhe vêm à mente ao pensar nessas palavras?
• Que emoções lhe vêm à lembrança em relação a essas palavras?
• O que essas palavras podem ter a ver com o plano de salvação?
Explique que Mosias 21–24 contém o relato de dois grupos de pessoas que estavam escra-
vizadas pelos lamanitas e que, por fim, foram libertadas pelo Senhor. Em Mosias 21–22, 
lemos a respeito de Lími e seu povo, que se tornou cativo devido a suas iniquidades. Seu 
cativeiro físico refletia o cativeiro espiritual que vivenciavam devido a seus pecados. O relato 
do segundo grupo, em Mosias 23–24, será abordado na próxima lição. Ele fala do povo de 
Alma, que passou pelo cativeiro e por aflições depois de ser batizado. Os dois relatos ensi-
nam importantes verdades a respeito do poder que o Senhor tem de libertar-nos do pecado 
e das aflições. Incentive os alunos a pensarem no poder do Senhor para libertar-nos do 
pecado, ao estudarem a respeito do cativeiro e da libertação do povo em Mosias 21–22.
Peça aos alunos que leiam Mosias 21:2–6 em silêncio. Peça que identifiquem palavras e 
frases que descrevam o que Lími e seu povo vivenciavam e como se sentiam a esse res-
peito. Para salientar as dificuldades enfrentadas pelo povo de Lími, você pode incentivar os 
alunos a marcarem a frase “não havia meio de se livrarem”, em Mosias 21:5.
• Que detalhes de Mosias 21:6 sugerem que as pessoas ainda não tinham se humilhado e 

procurado o Senhor?
• Que solução o povo de Lími propôs para obter alívio de suas aflições?
Resuma Mosias 21:7–12 dizendo aos alunos que o povo de Lími por três vezes foi à batalha 
para libertar-se dos lamanitas, mas foi derrotado e sofreu grandes perdas a cada vez. 
• Quais são algumas das maneiras que as pessoas poderiam ter reagido depois de sua 

terceira tentativa mal-sucedida de libertarem-se?
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 21:13–16 para saber 
como as pessoas reagiram. Depois, faça algumas das seguintes perguntas ou todas elas:
• Como as pessoas mudaram depois de sua terceira derrota?
• De acordo com Mosias 21:15, por que o Senhor foi vagaroso em ouvir suas orações?
• Em Mosias 11:23–25, o que Abinádi tinha dito que as pessoas precisariam fazer antes 

que o Senhor ouvisse suas orações pedindo libertação?
• Mesmo que as pessoas não tivessem sido imediatamente libertadas do cativeiro, como 

o Senhor as abençoou quando começaram a se arrepender? (À medida que os alunos 
responderem, você pode incentivá-los a marcar a frase “começaram, aos poucos, a pros-
perar” em Mosias 21:16.)

• O que isso ensina sobre o que Senhor fará quando as pessoas se humilharem, começa-
rem a se arrepender e pedirem a Sua ajuda?
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Resuma Mosias 21:16–22 explicando que durante o restante do tempo em que o povo de 
Lími permaneceu no cativeiro, o Senhor o fez prosperar para que não passasse fome. Não 
houve mais “distúrbios entre os lamanitas e o povo de Lími” (Mosias 21:22).
Peça aos alunos que declarem princípios que aprenderam com o relato da história do povo 
de Lími. Embora os alunos possam citar princípios diferentes, certifique-se de que com-
preendam que quando nos humilhamos, invocamos o Senhor e nos arrependemos de 
nossos pecados, Ele ouve nossas orações e alivia o fardo de nossos pecados, a Seu 
próprio tempo. (Você pode escrever esse princípio no quadro. Você também pode suge-
rir aos alunos que o escrevam em suas escrituras, ao lado de Mosias 21:15–16 ou em seu 
diário de estudo das escrituras ou no caderno.)
• Como você acha que nos beneficiamos por esperar no Senhor para que nos liberte do 

fardo de nossos pecados?
Para ajudar os alunos a aplicar o que aprenderam, dê-lhes alguns momentos para ponderar 
as seguintes perguntas e escrever as respostas em seu diário de estudo das escrituras. (Você 
pode escrever as perguntas no quadro.)
• O que você está fazendo para buscar o poder que o Senhor tem de libertá-lo de seus 

pecados?
• De que maneiras você “começou aos poucos a prosperar” quando buscou a ajuda do 

Senhor? 

Mosias 21:23–22:16
Lími, Amon e Gideão trabalharam juntos para ajudar o povo a escapar do cati-
veiro e retornar a Zaraenla. 
Observação: Você pode lembrar aos alunos de que Mosias 7 e 8 incluem o relato de quando 
Amon e seus irmãos encontraram o rei Lími e seu povo. Os 14 capítulos seguintes, Mosias 
9–22, relatam a história do povo de Lími, começando aproximadamente 80 anos antes de 
Amon tê-los encontrado. Essa história termina com uma nova narrativa de alguns dos 
eventos abordados nos capítulos anteriores. Por esse motivo, grande parte do conteúdo de 
Mosias 21:23–30 foi abordado nas lições a respeito de Mosias 7–8 e Mosias 18. Para ajudar 
os alunos a lembrar dos acontecimentos registrados em Mosias 21:23–30, pode ser útil 
recapitular brevemente a visão geral das viagens descritas em Mosias 7–24 no apêndice 
que está no fim deste manual. 
Relembre aos alunos de que o povo de Lími reconheceu que suas aflições eram conse-
quência de sua rejeição do convite feito pelo Senhor para que se arrependesse Mosias 
12:1–2; 20:21). Com esse reconhecimento de seus pecados, o povo de Lími deu início ao 
processo de arrependimento e conversão. Leia as seguintes definições de arrependimento:
“[O arrependimento] é essencial para a nossa felicidade nesta vida e por toda a eternidade. 
O verdadeiro arrependimento é muito mais do que apenas reconhecer os erros. É uma 
mudança na mente e no coração. (…) O arrependimento inclui o afastamento do pecado 
e o voltar-se para Deus para obter o perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a 
Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos Seus mandamentos” (Sempre Fiéis: Tópicos do 
Evangelho, 2004, pp. 18–19).
Peça aos alunos que leiam Mosias 21:32–35 em silêncio. Peça que identifiquem palavras e 
frases que indiquem que Lími e seu povo tinham-se arrependido e voltado o coração ao 
Senhor. (Você pode sugerir que eles marquem essas frases.) Peça aos alunos que comparti-
lhem o que aprenderam. (As respostas devem incluir que Lími e muitos de seu povo fize-
ram o convênio de servir a Deus e guardar Seus mandamentos, que eles tiveram o desejo 
de ser batizados e que estavam dispostos a servir a Deus de todo o coração.)
A seguinte atividade vai ajudar os alunos a ver que o Senhor ajudou o povo de Lími a esca-
par do cativeiro, quando ele honrou seu convênio de servi-Lo e de guardar Seus manda-
mentos. Anote estas perguntas e referências de escritura no quadro, antes da aula:

Como a chegada de Amon e seus irmãos foi uma resposta às orações do povo de Lími? 
(Ver Mosias 7:14–15, 18–20; 21:14–15, 22–24.)
Além de buscar a ajuda do Senhor em oração, o que o povo de Lími fez, sob a liderança 
de Gideão, para ser libertado? (Ver Mosias 21:36; 22:1–10.)
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Que detalhes nesses versículos indicam que o Senhor ajudou o 
povo de Lími a escapar em segurança? (Ver Mosias 22:11–16; 
25:15–16.)

Separe os alunos em três grupos. Peça que cada grupo pre-
pare uma resposta a uma das perguntas do quadro, estu-
dando as passagens das escrituras correspondentes. Após 
alguns minutos, peça a um aluno de cada grupo que relate 
as respostas que prepararam. Esse é um bom momento 
para fazer com que os alunos acrescentem “fuga do povo 
de Lími” ao desenho que fizeram da visão geral das viagens 
descritas em Mosias 7–24. (Para ver o desenho completo, 
ver o apêndice no fim deste manual.) Você pode também 
fazer com que os alunos consultem o marcador de páginas 
do Livro de Mórmon para identificar o que iria acontecer 
com o povo de Lími (ver Mosias 22:13–14).
24 placas de ouro (livro de Éter)
Saliente que embora nem todos precisemos ser libertados 
do cativeiro físico, como aconteceu com o povo de Lími, 
todos precisamos ser libertados do pecado.
• O que você aprendeu em Mosias 21–22 que daria incen-

tivo a qualquer pessoa que precisasse sentir o poder que 
o Senhor tem de libertar-nos de nossos pecados?

Encerre prestando testemunho do poder que o Senhor tem de libertar-nos do pecado. 
Saliente que quando nos humilhamos, clamamos ao Senhor e nos arrependemos de nossos 
pecados, Ele ouve nossas orações e alivia o fardo de nossos pecados a Seu próprio tempo. 

Comentários e Informações Históricas
Mosias 21:15, 29–30. O sofrimento decorrente do 
pecado pode servir a um propósito

Quando pecamos e nos recusamos a nos arrepender, 
como aconteceu com o povo do rei Noé, fazemos cair 
sobre nós mais sofrimento: às vezes físico e sempre espi-
ritual. O Élder Kent F. Richards, dos Setenta, explicou 
como a dor pode ser uma parte necessária de nosso 
crescimento e nossa cura espiritual:

“A dor é um medidor do processo de cura. Em geral, 
ela nos ensina paciência. (…)

O Élder Orson F. Whitney escreveu: ‘Nenhuma dor que 
sofremos, nenhuma provação por que passamos, é em 
vão. Ela ministra a nossa educação para o desenvolvi-
mento de qualidades como paciência, fé, força e humil-
dade. (…) É por meio das tristezas e do sofrimento, da 
labuta e da tribulação que obtemos a educação que 
viemos adquirir neste mundo’.

Na mesma linha, o Élder Robert D. Hales disse:

‘A dor leva-nos à humildade que nos permite ponderar. 
Sou grato por ter passado por essa experiência. (…)

Aprendi que a dor física e a cura do corpo (…) são 
extraordinariamente similares à dor espiritual e à cura 
da alma no processo de arrependimento’” (“A Expiação 
Cobre Toda Dor”, A Liahona, maio de 2011, p. 15).

Mosias 21:15–16. Quais são suas atitudes durante 
as aflições?

O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Após-
tolos, ensinou a respeito das atitudes que devemos 
nos esforçar para evitar e as atitudes que devemos nos 
esforçar para desenvolver durante as aflições:

“O Senhor dará alívio com poder divino quando pro-
curardes a libertação com humildade e fé em Jesus Cristo.

Não digais: ‘Ninguém me entende. Não sei o que 
fazer nem como obter a ajuda de que preciso’. Esses 
comentários são autodestrutivos. Ninguém pode vos 
ajudar sem fé e esforço de vossa parte. Vosso cresci-
mento pessoal depende disso. Não ansieis por uma vida 
praticamente livre de aflições, dores, pressões, desafios 
ou mágoas, pois essas são ferramentas que um Pai 
amoroso usa para estimular nosso crescimento e enten-
dimento pessoal. Como as escrituras afirmam repeti-
das vezes, sereis ajudados ao exercitardes fé em Jesus 
Cristo. (…) Fé em Cristo significa que confiamos Nele; 
confiamos em Seus ensinamentos. Isso leva à esperança 
e a esperança traz caridade, o puro amor de Cristo: 
aquele sentimento de paz que temos ao perceber Seu 
interesse, Seu amor e Sua capacidade de nos curar 
ou de aliviar nossos fardos com Seu poder de cura’” 
(“Ser Curado”, A Liahona, julho de 1994, p. 7).
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Introdução
Depois que Alma e seu povo fugiram do exército do 
rei Noé, eles estabeleceram uma cidade justa. Mesmo 
depois de se converterem ao evangelho, passaram por 
aflições e desafios. Os lamanitas os submeteram ao 

cativeiro. À medida que Alma e seu povo exerciam fé e 
paciência, o Senhor aliviava seus fardos e, por fim, liber-
tou-os do cativeiro. (Observe que Mosias 23–24 aborda 
aproximadamente o mesmo período de Mosias 19–22.)

LIÇÃO 64

Mosias 23–24

Sugestões Didáticas

Mosias 23:1–20
O Senhor ajuda Alma e seu povo a escapar dos exércitos do rei Noé e a estabele-
cer uma cidade justa
Mostre aos alunos a gravura Alma Batiza nas Águas de Mórmon (62332 059; Livro de 
Gravuras do Evangelho, 2009, nº 76). Peça a um aluno que conte à classe o que ele sabe 
sobre o homem que está batizando os outros na gravura. (Se os alunos tiverem dificuldade 
para responder, você pode sugerir que eles leiam o resumo do capítulo em Mosias 18 para 
recordar a história de Alma e seu povo nas Águas de Mórmon.)
Divida os alunos em duplas. Peça a cada dupla que se reveze lendo um para o outro Mosias 
23:1–5, 19. Peça que procurem frases que mostrem como o Senhor abençoou Alma e seu 
povo, à medida que eles se arrependeram e decidiram viver em retidão. (Você pode sugerir 
que eles marquem essas frases.) Peça aos alunos que compartilhem o que encontraram.

Peça aos alunos que olhem para os desenhos que mos-
tram a visão geral das viagens descritas em Mosias 7–24. 
Instrua-os a desenhar a terra de Helã em seu devido lugar. 
Também faça com que desenhem uma seta que vai das 
Águas de Mórmon até a terra de Helã, com a inscrição 
“Alma e seu povo partem”. (Para ver o desenho completo, 
ver o apêndice no fim deste manual.)
Explique brevemente que em Mosias 23:6–14, lemos que 
Alma rejeitou o pedido do povo de que se tornasse seu 
rei. Peça a um aluno que leia Mosias 23:9–10, 12 em voz 
alta. Peça à classe que procure a descrição feita por Alma 
do efeito que o rei Noé teve sobre ele e seu povo. Peça aos 
alunos que compartilhem o que encontraram.
• O que as frases “caí numa armadilha” e “amarrados 

com os laços da iniquidade” ensinam sobre os efeitos do 
pecado?

• Por que é útil que reconheçamos as influências que nos 
conduziram ao pecado no passado?

• Depois que nos arrependemos, por que seria importante 
lembrar como pode ser “penoso” o arrependimento?

Peça a um aluno que leia Mosias 23:13 em voz alta. Saliente o conselho dado por Alma de 
que “vos conserveis firmes nesta liberdade que vos fez livres”.
• Como esse conselho se aplica ao processo de arrependimento? (Ajude os alunos a 

compreender que depois que o Senhor nos liberta do pecado e sentimos a liberdade do 
perdão, devemos fazer escolhas justas para manter essa liberdade.)

Peça aos alunos que examinem Mosias 23:14–18 em silêncio, procurando algumas das coi-
sas que Alma ensinou o povo a fazer para manter sua liberdade. Peça a alguns alunos que 
compartilhem o que descobriram.
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Peça a um aluno que leia Mosias 23:19–20 em voz alta. Peça à classe que identifique a frase 
que indica que o Senhor abençoou o povo quando decidiram viver em retidão (“prosperar 
muito”).
• Como você resumiria o que aprendeu com aquilo que aconteceu com Alma e seu povo? 

(Entre outras verdades, os alunos podem dizer que quando nos arrependemos e decidi-
mos viver em retidão, o Senhor nos abençoa e nos liberta dos laços da iniquidade.)

• Quando você viu esse princípio cumprir-se em sua vida ou na vida de um amigo ou 
familiar? (Lembre aos alunos de que não precisam compartilhar experiências muito 
pessoais ou particulares.)

Mosias 23:21–29
Um exército de lamanitas e os sacerdotes iníquos de Noé submetem Alma e seu 
povo ao cativeiro
Para ajudar os alunos a compreender que até os justos precisam passar por provações, peça 
aos alunos que pensem em uma ocasião de sua vida que poderiam relacionar com a seguinte 
declaração feita pelo Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“Precisamos ser testados mesmo quando levamos uma vida digna e justa e 
somos obedientes aos mandamentos [de Deus]. Justamente quando tudo 
parece estar indo bem, os desafios geralmente chegam em múltiplas doses 
aplicadas simultaneamente” (“Confie no Senhor”, A Liahona, janeiro de 
1996, p. 17).
Peça aos alunos que examinem Mosias 23:21–22 para descobrir por que o 

Senhor permite que as pessoas que decidem viver em retidão passem por provações e 
adversidades. À medida que os alunos relatarem o que encontraram, ajude-os a compreen-
der que o Senhor porá à prova a nossa paciência e fé para ajudar-nos a aumentar a 
confiança que temos Nele.
Peça aos alunos que respondam a seguinte pergunta no diário de estudo das escrituras ou 
no caderno: Peça que ponderem essas perguntas ao estudarem o restante de Mosias 23. 
Eles não devem escrever as respostas até que você indique que devem fazê-lo, mais tarde, 
durante a aula. 
• Quais provações você enfrenta atualmente?
• Como pode exercer fé e confiança em Deus nos momentos de provação?
Peça aos alunos que leiam Mosias 23:23–29. Peça que procurem maneiras pelas quais Alma 
e seu povo foram provados e o que fizeram para demonstrar sua confiança em Deus.
• Como a oração e a obediência ao conselho de um profeta nos ajudam durante uma 

provação? (Elas podem ajudar-nos a aumentar nossa paciência e fé. Elas podem também 
ajudar-nos a receber forças, revelação pessoal, paz e confiança para que possamos supor-
tar nossas provações e ser libertados delas.)

Mosias 23:30–24:25
Alma e seu povo sofrem perseguição, mas o Senhor alivia seus fardos e os livra 
de modo milagroso
Para ajudar os alunos a compreender o relacionamento que os amulonitas tinham com os 
lamanitas e seu rei, resuma Mosias 23:30–39 e 24:1–7. Explique que Amulon era o líder dos 
sacerdotes iníquos do rei Noé, que haviam expulsado Alma por apoiar Abinádi. Amulon, 
juntamente com os outros sacerdotes iníquos e suas esposas lamanitas, tinha-se aliado aos 
lamanitas. Amulon conquistou a boa vontade do rei dos lamanitas, que então o nomeou 
governador de todos os nefitas da terra de Helã, inclusive do povo de Alma. 
Peça a um aluno que vá à frente da sala e peça que coloque uma mochila vazia às costas. 
(O aluno vai precisar de suas escrituras.) Pergunte ao aluno se seria fácil carregar a mochila 
vazia por todo o restante do dia. Peça ao aluno que leia Mosias 24:8–11 em voz alta. Toda 
vez que o aluno ler a respeito de algo que teria sido uma provação para Alma e seu povo, 
coloque uma pedra ou outro objeto pesado dentro da mochila. Quando o aluno tiver 
terminado de ler, pergunte a ele se seria fácil carregar a mochila cheia pelo restante do dia. 
(O aluno deve permanecer na frente da sala, carregando a mochila pesada nas costas, até 
que lhe seja mandado que volte a sentar-se.) Pergunte à classe:

Participação dos alunos
Ao convidar os alunos a 
participar de atividades 
na frente da classe, você 
estará ajudando todos 
os alunos a sentirem-se 
mais envolvidos no 
aprendizado, porque 
um de seus colegas está 
ajudando no ensino. 
Quando convidar os 
alunos a participar na 
frente da classe por um 
longo período de tempo, 
peça-lhes que levem 
consigo suas escrituras 
para que ainda possam 
participar da leitura das 
escrituras e dos debates 
com o restante da classe. 
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• O que as pedras ou os objetos pesados colocados na mochila representam em nossa vida?
• Como esses tipos de fardos nos prejudicam?
Peça a um aluno que leia Mosias 24:10–12 em voz alta. Peça à classe que procure o que o 
povo de Alma fez para receber ajuda em relação a seus fardos. Peça aos alunos que com-
partilhem o que encontraram.
• Como a oração nos ajuda quando temos fardos difíceis de carregar?
• Quando passamos por provações, por que pode ser consolador saber que Deus conhece 

“[nossos] pensamentos”?
Peça aos alunos que leiam Mosias 24:13–15 para descobrir o que aconteceu com o povo de 
Alma ao continuar a orar pedindo ajuda.
• O que o Senhor prometeu fazer pelo povo de Alma? (À medida que os alunos responde-

rem, você pode fazer com que outro aluno ou dois ergam o fundo da mochila para aliviar 
o peso que o aluno está carregando, simbolizando como o Senhor pode aliviar nossos 
fardos.) Como essa promessa se relaciona com o convênio que eles fizeram nas Águas de 
Mórmon? (Ver Mosias 18:8–10.)

• Por que é útil saber que o Senhor nem sempre remove imediatamente nossos fardos ou 
elimina nossos problemas?

• O que podemos aprender com o modo pelo qual Alma e seu povo reagiram a suas 
provações?

• Quando você sentiu que o Senhor lhe deu forças para suportar uma provação ou para 
carregar um fardo?

Peça aos alunos que leiam Mosias 24:16–17, 21 em silêncio. Peça que encontrem palavras 
e frases que descrevam mais como o povo reagiu a suas provações e como o Senhor o 
ajudou. Peça a um ou dois alunos que expliquem com suas próprias palavras a relação que 
percebem entre as ações do povo e as ações do Senhor. Escreva o seguinte princípio no 
quadro: Quando nos submetemos pacientemente à vontade do Senhor, Ele nos fortalece 
e nos liberta das provações, no Seu próprio tempo.
Diga ao aluno que está na frente da classe que tire a mochila das costas. Peça que ele 
descreva como se sente ao ver-se livre do fardo. Peça ao mesmo aluno que leia Mosias 
24:21–22. Você pode pedir ao aluno que diga como ele se identifica com o que as pessoas 
fizeram naqueles versículos. 
Resuma Mosias 24:18–25 explicando que Alma e seu povo conseguiram escapar por-
que o Senhor fez com que um profundo sono caísse sobre os lamanitas. O Senhor então 
conduziu Alma e seu povo a Zaraenla, onde o rei Mosias os recebeu com alegria. Alma e 
seu povo “renderam graças a Deus”, sabendo que “ninguém os poderia libertar, exceto o 
Senhor seu Deus” (Mosias 24:21; ver também Mosias 25:16).

No desenho que fizeram representando a visão geral 
das viagens descritas em Mosias 7–24, peça aos alunos 
que desenhem uma seta indo da terra de Helã à terra de 
Zaraenla. Instrua a intitularem essa viagem “O povo de 
Alma escapa”.
Para encerrar, peça aos alunos que respondam as duas 
perguntas que escreveram em seu diário de estudo das 
escrituras no início da aula. Peça que reflitam sobre suas 
provações e sobre como podem exercer fé e confiar em 
Deus para ajudá-los a perseverar. Preste seu testemunho 
de que se nos submetermos pacientemente à vontade do 
Senhor, Ele nos fortalece e nos livra de nossas provações, 
em Seu próprio tempo. Você também pode convidar os alu-
nos a contarem exemplos de como o Senhor os fortaleceu 
em suas provações. 
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Introdução
Mosias 25 é a conclusão da história do povo de Zênife 
(ver Mosias 7–24). O povo de Lími e os seguidores de 
Alma retornaram a Zaraenla e se uniram em segurança 
sob o governo do rei Mosias. Depois que esses grupos 

chegaram a Zaraenla, Lími e seu povo foram batizados. 
O rei Mosias deu a Alma autoridade para estabelecer 
igrejas por toda a terra e para gerir os assuntos da 
Igreja de Deus entre o povo de Néfi.

LIÇÃO 65

Mosias 25

Sugestões Didáticas

Mosias 25:1–13
Aqueles que se reuniram em Zaraenla se unem e passam a ser chamados de nefitas
Peça aos alunos que pensem em relatos que leram ou ouviram e que ilustrem como o 
Senhor ajudou alguém provendo orientação, forças, proteção ou livramento. Você pode 
sugerir que pensem em relatos das escrituras, da história da Igreja ou da vida de familiares 
ou amigos. Como exemplo, conte a história relatada por uma moça que se adiantou do 
grupo e desceu por uma encosta durante uma atividade da ala ao ar livre:
“Uma voz de advertência firme, porém silenciosa, disse: ‘Volte’. Quase a ignorei, mas ela 
veio de novo. Dessa vez, escutei e voltei ao grupo. Quando começamos a descer, vimos 
dois enormes touros negros subindo veloz e ferozmente a encosta. O maior deles começou 
a patear o chão, ao nos encarar. (…) Nosso líder do sacerdócio o distraiu, e conseguimos 
pular uma cerca para ficarmos seguros. 
Quando voltamos ao acampamento, dei-me conta de que se não tivesse dado ouvidos ao 
aviso do Espírito, eu poderia ter me ferido gravemente ou até morrido. Eu sabia que o Pai 
Celestial Se importava comigo pessoalmente e me protegera. Sinto-me muito grato ao 
Senhor por aquele aviso. Isso fortaleceu meu testemunho e fez-me sentir mais amor pelo 
Senhor” (“Turn Back” [Dar as Costas], New Era, novembro de 2010, p. 47).
Peça a um ou dois alunos que contem uma história que eles achem que ilustra a bondade e 
o poder de Deus na vida de alguém. Pergunte à classe:
• De que modo é útil ouvirmos exemplos da bondade e do poder de Deus na vida de 

outras pessoas?
Resuma Mosias 25:1–6 explicando que depois que o povo de Lími e o povo de Alma (todos 
eles descendentes do povo de Zênife) escaparam do cativeiro e se uniram ao povo que 
morava em Zaraenla, o rei Mosias leu os registros deles para todo o povo. Peça aos alunos 
que leiam Mosias 25:7 em silêncio, procurando a reação geral do povo aos relatos de como 
Deus agiu em relação ao povo de Zênife. Peça a um aluno que compartilhe o que encontrou. 
Coloque a seguinte tabela no quadro: Explique que em Mosias 25:8–11, aprendemos mais 
sobre como o povo reagiu à história do povo de Zênife e de Alma. Peça aos alunos que 
examinem as referências das escrituras sobre o que o povo ouviu e como se sentiu a esse 
respeito. As respostas da primeira referência estão entre parênteses, como exemplo. 
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O que o povo ouviu Como o povo se sentiu

Mosias 25:8 (Ouviram como o povo de Lími 
foi libertado do cativeiro.)

(Isso os encheu de grande 
alegria.)

Mosias 25:9

Mosias 25:10

Mosias 25:11

Depois que os alunos tiverem tempo suficiente para estudar as referências das escrituras, 
peça a alguns deles que escrevam no quadro o que encontraram. Peça aos alunos que 
resumam o que aprenderam em Mosias 25:8–11 declarando princípios dessa passagem que 
eles podem aplicar a vida deles. À medida que os alunos responderem, ajude-os a reco-
nhecer que pelo estudo dos registros de como Deus agiu em relação a outras pessoas, 
podemos sentir alegria e gratidão pela bondade Dele. (À medida que os alunos lerem 
esses versículos, eles também podem perceber a tristeza e a perda resultantes do pecado.)
• A que fontes podemos voltar-nos para aprender a respeito do que outros vivenciaram 

em relação à bondade de Deus? (Escreva as respostas dos alunos no quadro. Podem 
estar incluídas as escrituras, os discursos da conferência geral, as revistas da Igreja, bio-
grafias de líderes da Igreja e outras pessoas, e histórias familiares.)

Peça aos alunos que pensem em ocasiões em que tomaram conhecimento da bondade de 
Deus para com outras pessoas nas fontes citadas no quadro. 
• Como você se beneficiou ao tomar conhecimento da bondade de Deus para com outras 

pessoas em uma dessas fontes?
• Qual você acha que poderia ser o efeito em longo prazo em alguém que regularmente 

toma conhecimento da bondade de Deus para com outras pessoas?
Incentive os alunos a reservarem um tempo pessoal para escolher uma das fontes alistadas 
no quadro e procurar histórias inspiradoras a respeito da bondade de Deus.

Mosias 25:14–24
Alma estabelece a Igreja de Deus em toda a terra dos nefitas
Para preparar os alunos para estudar a organização e os ensinamentos da Igreja entre os 
nefitas, pergunte:
• Quando você assistiu às reuniões de uma ala ou um ramo SUD que não fosse o seu pró-

prio? Que semelhanças percebeu entre sua própria ala ou seu próprio ramo e a unidade 
que você visitou?

• De que modo é útil ver que a organização e os ensinamentos da Igreja são os mesmos, 
em todas as alas e em todos os ramos da Igreja?

Resuma Mosias 25:14–17 explicando que depois que Mosias se ergueu e falou ao povo, ele 
pediu a Alma que lhes ensinasse. O rei Lími e seu povo pediram para ser batizados. Alma 
os batizou e começou a organizar a Igreja por toda a terra.
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 25:18–22. Peça à 
classe que procure como a Igreja foi organizada e governada entre os nefitas na época de 
Alma. Para ajudar os alunos a compreender que a organização da Igreja garante que 
todos os membros recebam a verdade, faça perguntas como estas:
• Como a Igreja que existia entre os nefitas se parece com a Igreja em nossos dias? (Temos 

alas e ramos que são como os “diversos grupos” mencionados em Mosias 25:21. Os pre-
sidentes de ramo, bispos e presidentes de estaca se assemelham aos sacerdotes e mestres 
que governavam a Igreja na época de Alma.)
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• De acordo com Mosias 25:15–16, 22, que verdades os sacerdotes e mestres da Igreja 
salientavam na época de Mosias? [Você pode salientar que o Senhor deu instruções 
semelhantes aos pais, líderes e missionários da Igreja nestes últimos dias. (Ver D&C 15:6; 
19:31; 68:25).]

• Por que é importante ensinar continuamente o arrependimento e a fé em Deus?
Peça aos alunos que leiam Mosias 25:23–24, procurando frases que descrevam as bênçãos 
recebidas por aqueles que se filiam à Igreja de Deus.
• Como as pessoas foram abençoadas por terem sido batizadas e se filiado à Igreja de 

Deus?
• De que maneiras o Senhor o abençoou por sua condição de membro da Igreja?
Escreva o seguinte princípio no quadro: À medida que tomamos sobre nós o nome de 
Jesus Cristo e vivemos de modo condizente, o Senhor derrama Seu Espírito sobre nós.
Testifique aos alunos que as bênçãos que eles vivenciaram como membros da Igreja podem 
aumentar à medida que guardam seus convênios e recebem o Espírito. 

Comentários e Informações Históricas
Mosias 25:17–22. Autoridade do sacerdócio entre 
os nefitas

O Livro de Mórmon não fornece detalhes específicos 
sobre o sacerdócio que tinham os profetas e outros 
irmãos entre os nefitas e lamanitas. Contudo, as refe-
rências às ordenanças e à maneira pela qual a Igreja 
era conduzida fornecem evidências suficientes de que 
eles tinham o Sacerdócio de Melquisedeque. O Presi-
dente Joseph Fielding Smith ensinou que “o sacerdócio 

que [os nefitas] portavam e sob o qual oficiavam era o 
sacerdócio segundo a santa ordem, a ordem do Filho 
de Deus [ver Alma 13:1–20]. Esse sacerdócio maior pode 
oficiar em qualquer ordenança do evangelho” (Doutri-
nas de Salvação, comp. por Bruce R. McConkie, 3 vols. 
1954–1956, vol. III, p. 87).

Para informações adicionais sobre a autoridade do 
sacerdócio no Livro de Mórmon, ver Comentários e 
Informações Históricas de Mosias 18.

Prestar testemunho das 
bênçãos prometidas
O irmão Russell T. 
Osguthorpe, presidente 
geral da Escola Domini-
cal, explicou um padrão 
simples para o ensino 
eficaz: (1) doutrina-
chave, (2) convite à ação 
e (3) bênçãos prometidas 
(ver “O Ensino Ajuda a 
Salvar Vidas”, A Liahona, 
novembro de 2009, p. 
15). Quando você presta 
testemunho das promes-
sas encontradas nas escri-
turas e nas palavras dos 
profetas modernos, os 
alunos podem sentir mais 
motivação para aplicar o 
que aprenderam. 
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Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam ao estudar Mosias 18–25 (unidade 13) 
não é para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que 
você ensina concentra-se somente em algumas dessas dou-
trinas e desses princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito 
ao ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Mosias 18)
Depois da morte de Abinádi, Alma se arrependeu e ensinou 
o evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas nas Águas de 
Mórmon. Ao estudar o que aconteceu, os alunos aprende-
ram que recebemos o Espírito do Senhor e a promessa de 
vida eterna fazendo e guardando o convênio do batismo, e 
que grandes bênçãos advêm aos que guardam o convênio 
batismal. 

Dia 2 (Mosias 19–20)
Depois que o rei Noé e seu povo rejeitaram os ensinamentos 
de Abinádi e procuraram destruir Alma e seus seguidores, 
eles foram atacados pelos lamanitas. Noé foi morto por seu 
povo, e seu filho Lími tornou-se rei. Ao lerem sobre como 
o povo de Lími se tornou cativo dos lamanitas, os alunos 
aprenderam que a rejeição das palavras dos servos do 
Senhor traz sofrimento e tristeza. Eles foram incentivados a 
pensar em uma ocasião em que sentiram paz e segurança 
espiritual por seguir o conselho dos servos do Senhor. 

Dia 3 (Mosias 21–24)
Os alunos aprenderam que Alma e seu povo, embora justos, 
também foram submetidos ao cativeiro pelos lamanitas. 
Os alunos fizeram uma tabela em seu diário de estudo das 
escrituras comparando o cativeiro e o livramento de Lími e 
seu povo e de Alma e seu povo. A história do povo de Lími 
ensinou que quando desejamos fazer e guardar convênios, 
o Senhor provê um meio para nossa libertação. Com a 
história do grupo que seguiu Alma, os alunos aprenderam 
que quando nos submetemos pacientemente à vontade do 
Senhor, Ele nos fortalece e nos livra das provações, a Seu 
próprio tempo. 

Dia 4 (Mosias 25)
Depois que o povo de Lími e o povo de Alma se reuniram 
em segurança sob o governo do rei Mosias, em Zaraenla, a 
história deles foi lida para todo o povo. Os alunos aprende-
ram que ao estudar os registros de como Deus agiu em rela-
ção a outras pessoas, podemos sentir alegria e gratidão pela 
bondade de Deus. Ao verem como os membros da Igreja da 
época dos nefitas se assemelham aos membros da Igreja de 
nossos dias, os alunos aprenderam que quando tomamos 
sobre nós o nome de Jesus Cristo e vivemos de modo con-
dizente, o Senhor nos abençoa com Seu Espírito. Os alunos 
escreveram sobre como a disposição de tomarem sobre si o 
nome de Jesus Cristo tem importância na vida deles. 

Introdução
Comparando e contrastando o que aconteceu com o povo de 
Alma e o povo de Lími, os alunos podem descobrir princípios 
valiosos sobre as fontes de nossas provações e sobre como 
podemos ser livrados das provações por meio de nossa fé em 
Jesus Cristo. Ajude os alunos a saberem que à medida que eles 
fazem e guardam convênios sagrados, confiam no Senhor e 
humildemente pedem Sua ajuda, Ele nos fortalece e nos livra 
das provações, à Sua própria maneira e no Seu próprio tempo. 

Sugestões Didáticas

Mosias 18
Alma prega o evangelho ao povo do rei Noé, e muitos se arre-
pendem e desejam ser batizados
Peça aos alunos que pensem em seu próprio batismo. Peça que 
contem alguns detalhes memoráveis do que aconteceu naquela 
ocasião. Depois mostre, se estiver disponível, a gravura Alma 
Batiza nas Águas de Mórmon (62332 059; Livro de Gravuras do 
Evangelho, 2009, nº 76), e peça que relembrem os acontecimen-
tos descritos em Mosias 18:8–11. Pergunte aos alunos o que 
eles compreendiam sobre o propósito do batismo e do convênio 
batismal quando foram batizados.

Depois que os alunos tiverem discutido o relato encontrado em 
Mosias 18, peça que abram no dia 1, designação 1, em seu diá-
rio de estudo das escrituras, onde eles desenharam o que Alma 
ensinou sobre o convênio batismal, conforme está explicado em 
Mosias 18:8–11. Peça a um aluno que reproduza seu dese-
nho no quadro ou que o mostre para a classe, e pergunte aos 

Lição de Estudo no Lar 
Mosias 18–25 (Unidade 13)
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outros alunos se haveria algo que eles acrescentariam às colunas 
“Eu Prometo” e “Deus Promete”. Depois, escreva o seguinte 
princípio no quadro ou em uma folha de papel: Recebemos o 
Espírito do Senhor e a promessa de vida eterna fazendo 
e cumprindo o convênio do batismo. Você pode sugerir que 
os alunos escrevam esse princípio em suas escrituras, ao lado de 
Mosias 18:8–11.

Pergunte: Como seu entendimento do convênio batismal 
influencia	seu	desejo	de	guardar	esse	convênio?

Mosias 19–24
O povo de Lími e os seguidores de Alma são livrados do cativeiro 
dos lamanitas
Peça a um aluno que leia a primeira declaração do Élder 
Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, que se 
encontra na lição do dia 3, desta unidade, no guia de estudo 
do aluno. Pergunte aos alunos o que o Élder Scott disse que são 
dois tipos de provações que enfrentamos na vida. (Eles devem 
ter sublinhado isso no manual deles.) Escreva Problemas causa-
dos pela transgressão e Refinamento resultante das provações 
no quadro.

Peça aos alunos que recapitulem suas respostas do dia 3, desig-
nação 1, em seu diário de estudo das escrituras. Depois, escreva 
povo de Lími embaixo de “Problemas causados pela transgres-
são” (ver Mosias 19:10, 25–28; 20:20–21) e povo de Alma 
embaixo de “Refinamento resultante das provações” (ver Mosias 
23:18–21). Peça aos alunos que alistem no quadro alguns exem-
plos de como as pessoas de nossos dias poderiam vivenciar cada 
um desses tipos de desafios. 

Ao recapitular os seguintes princípios com seus alunos, escre-
va-os no quadro.

Peça aos alunos que leiam Mosias 21:13–16 em duplas. 
Peça-lhes que identifiquem palavras e frases que ensinem que 
quando nos humilhamos, clamamos ao Senhor e nos arre-
pendemos de nossos pecados, Deus ouve nossas orações 
e alivia o fardo de nossos pecados, em Seu próprio tempo. 
Peça aos alunos que contem como acham que alguém poderia 
aplicar esse princípio ao vivenciar um dos desafios alistados no 
quadro. 

Peça aos alunos que leiam Mosias 21:31–32, 35 e resumam a 
fuga do povo de Lími em Mosias 22 para mostrar que quando 
fazemos convênio de servir a Deus e guardar Seus manda-
mentos, o Senhor provê um meio para sermos libertados. 
Você pode incentivar os alunos a escrever esse princípio em suas 
escrituras, ao lado de Mosias 21:31–35.

Para recapitular um princípio que os alunos aprenderam ao estu-
dar a respeito do povo de Alma, peça a um aluno que resuma 
a história de como o povo de Alma foi submetido ao cativeiro 
pelos lamanitas (ver Mosias 23:25–24:11). Peça a alguns alunos 
que se revezem na leitura em voz alta de Mosias 24:12–17. 

Peça-lhes que salientem palavras ou frases que ensinam que 
quando nos submetemos pacientemente à vontade do 
Senhor, Ele nos fortalece e nos livra de nossas provações, 
em Seu próprio tempo. Você pode incentivar os alunos a mar-
car palavras e frases importantes desses versículos. 

Copie os seguintes exemplos no quadro ou em folhas de papel 
para entregar aos alunos. Peça aos alunos que expliquem como 
podem usar as verdades que aprenderam ao estudar a res-
peito do povo de Lími e de Alma para ajudar a pessoa de cada 
exemplo.

 1. Um amigo reconheceu a necessidade de arrepender-se 
e teve um forte sentimento de indignidade e desânimo, 
questionando se conseguiria algum dia vencer as tenta-
ções e o sentimento de culpa. Como você poderia usar o 
relato do povo de Lími para dar a seu amigo a coragem 
e	a	esperança	para	se	arrepender?	(Você	pode	incentivar	
os alunos a identificar versículos específicos de Mosias 21 
que eles poderiam compartilhar com esse amigo. Peça aos 
alunos que expliquem por que acham que os versículos que 
escolheram ajudaria o amigo.)

 2. Um amigo é muito sociável e se esforça para viver de 
acordo com os padrões do evangelho. Algumas pessoas 
não querem fazer amizade com ele, dizendo que ele é 
“bom demais” para eles. Como você poderia usar o relato 
do povo de Alma para ajudar seu amigo a confiar no 
Senhor	e	a	encontrar	forças	e	consolo	nessa	provação?	
(Você pode incentivar os alunos a identificar versículos 
específicos de Mosias 24 que poderiam compartilhar com 
o amigo. Peça que expliquem por que acham que os versí-
culos que escolheram poderiam ajudar.)

Peça aos alunos que relatem ocasiões em que eles ou conheci-
dos seus testemunharam o poder de libertação do Senhor em 
sua vida. (Tome cuidado para não incentivar nem permitir que os 
alunos compartilhem em classe detalhes impróprios de trans-
gressões passadas.) Incentive os alunos a guardar os convênios 
que fizeram, a pedir a ajuda do Senhor e a confiar no poder 
que Ele tem de livrar-nos de quaisquer provações que venham a 
enfrentar na vida. Encerre a aula prestando seu testemunho do 
poder que o Senhor tem de livrar-nos dos problemas e dificulda-
des resultantes de nossas próprias transgressões ou de provações 
que visam refinar-nos. 

Próxima Unidade (Mosias 26–Alma 4)
Na semana vindoura, os alunos vão aprender a respeito de um 
anjo que foi enviado para fazer com que Alma, o filho, parasse 
de tentar destruir a Igreja. Eles vão estudar o que aconteceu com 
Alma depois disso e ler alguns dos ensinamentos mais importan-
tes sobre renascimento espiritual que se encontram nas escritu-
ras. Quando o rei Mosias morreu, Alma foi escolhido para ser o 
líder dos nefitas. Anlici, um homem iníquo, tentou derrubá-lo 
do poder. Incentive os alunos a procurar o que Alma fez para 
recorrer ao poder de libertação do Senhor naquela situação. 
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Introdução
Durante o reinado de Mosias, muitos da nova gera-
ção — aqueles que eram crianças na época do último 
discurso do rei Benjamim — não acreditaram nos 
ensinamentos da Igreja e se recusaram a clamar ao 
Senhor. Aqueles jovens descrentes influenciaram outros 
membros da Igreja a cometer graves pecados. Muitos  
desses transgressores foram levados à presença de 
Alma, o líder da Igreja. Alma não sabia o que fazer,  

a princípio, mas por fim pediu a orientação do Senhor 
para saber como julgar os membros desobedientes. O 
Senhor revelou o processo que Alma deveria seguir ao 
fazer com que os membros da Igreja prestassem conta 
de seus pecados. Alma também conheceu a misericórdia 
de Deus e Sua disposição de perdoar os que se arrepen-
diam. Alma seguiu o conselho do Senhor e colocou a 
Igreja em ordem. 

LIÇÃO 66

Mosias 26

Sugestões Didáticas

Mosias 26:1–6
Muitos da nova geração não acreditaram no evangelho e levaram outros a cometer 
pecado
Escreva o seguinte no quadro, antes do início da aula:

Como você descreveria seu testemunho hoje em dia?
De que maneiras você gostaria que seu testemunho aumentasse?

Peça aos alunos que respondam a essas perguntas em seu diário de estudo das escrituras 
ou no caderno. Depois de dar-lhes tempo suficiente, explique que Mosias 26 contém o 
relato de um grupo de pessoas que não fez o que precisava fazer para nutrir seu testemu-
nho. Consequentemente, sua fé em Deus não se desenvolveu, e eles conduziram muitos 
membros da Igreja ao pecado e ao erro. Sugira que à medida que os alunos estudarem esse 
relato, eles devem ponderar o que ele ensina sobre o desenvolvimento e fortalecimento do 
testemunho deles.
Peça a um aluno que leia Mosias 26:1–3 em voz alta. Depois, pergunte à classe:
• Que escolha muitos da nova geração fizeram? (Eles decidiram não acreditar na tradição 

de seus pais.)
• Por que você acha que a descrença das pessoas prejudica sua capacidade de “compreen-

der a palavra de Deus”? (Mosias 26:3).
Explique que o fato de acreditarmos (ou até o desejo de acreditar) nos conduz a ações que 
fortalecem nosso testemunho. Por outro lado, quando as pessoas decidem não acreditar, 
elas decidem também que não farão certas coisas que as ajudaria a desenvolver um tes-
temunho forte. Peça aos alunos que leiam Mosias 26:3–4, 6 em silêncio. Peça à metade da 
classe que procure o que a nova geração deixava de fazer devido à descrença deles. Peça à 
outra metade da classe que procure as consequências dessa descrença.
• O que a nova geração se recusou a fazer por causa de sua descrença?
• Quais foram os efeitos de sua descrença?
Depois que os alunos tiverem discutido essas perguntas, escreva o seguinte no quadro: 

Para desenvolver e conservar um testemunho, precisamos …
Peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração do Presidente 
Henry B. Eyring, da Primeira Presidência. Peça à classe que procure frases 
para completar a sentença no quadro.
“O testemunho precisa ser nutrido pela oração fervorosa, pelo anseio pela 
palavra de Deus nas escrituras e pela obediência à verdade que recebemos. 

Há perigo quando negligenciamos a oração. Arriscamos nosso testemunho quando estuda-
mos e lemos apenas superficialmente as escrituras. Esses são nutrientes indispensáveis 
para nosso testemunho. (…)

Ensinar os jovens
O Presidente J. Reuben 
Clark Jr., da Primeira 
Presidência, ensinou:
“Os jovens da Igreja 
têm fome das coisas do 
Espírito; são ávidos por 
aprender o evangelho 
e querem recebê-lo sem 
rodeios, em toda sua 
pureza. (…)
Não precisam disfarçar 
as verdades religiosas 
sob o manto das coisas 
mundanas; podem 
apresentar-lhes essas 
verdades abertamente, 
como elas são” (O Curso 
Traçado para a Igreja nos 
Assuntos Educacionais, 
ed. revisada, livreto, 
1994, pp. 3, 10).
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O hábito de banquetear-nos na palavra de Deus, a oração sincera e a obediência aos man-
damentos do Senhor precisam ser colocados em prática de modo equilibrado e contínuo 
para que nosso testemunho cresça e prospere” (“Um Testemunho Vivo”, A Liahona, maio 
de 2011, p. 125).
• Segundo o Presidente Eyring, que hábitos vão ajudar-nos a nutrir nosso testemunho? 

(À medida que os alunos identificarem esses hábitos insira-os na sentença do quadro: 
Para desenvolver e conservar um testemunho, precisamos banquetear-nos na pala-
vra de Deus, orar fervorosamente e obedecer aos mandamentos do Senhor.)

• Como esses hábitos influenciaram seu testemunho?
Peça aos alunos que leiam Mosias 26:5–6 em silêncio procurando como os jovens descren-
tes influenciaram alguns membros da Igreja. 
• Pondere a seguinte declaração: “Tornou-se necessário, portanto, que aqueles que come-

tiam pecados e que pertenciam à igreja fossem admoestados pela igreja” (Mosias 26:6). 
Em sua opinião, o que isso significa? (Foi preciso que os membros da Igreja que tinham 
cometido pecado fossem julgados e prestassem conta do que fizeram.)

Mosias 26:7–14
Alma pede orientação ao Senhor para saber como julgar os que haviam cometido 
pecados
Peça aos alunos que imaginem como seria ser o bispo de uma ala com membros que 
cometeram pecados graves e não se arrependeram deles. Peça aos alunos que ponderem 
em silêncio o que fariam nessa situação. Como os alunos cumpririam sua responsabilidade 
de fazer com que os membros prestassem conta de seus pecados e de ajudá-los a se arre-
penderem? Explique que Alma, o líder da Igreja, se viu diante de um desafio semelhante.
Resuma Mosias 26:7–12 explicando que aqueles que haviam cometido pecado foram 
levados à presença de Alma. Nada semelhante havia acontecido na Igreja até então, e Alma 
não sabia o que fazer. Ele decidiu enviar os transgressores para o rei Mosias, para que fos-
sem julgados. O rei Mosias os enviou de volta a Alma, que tinha a autoridade de Deus para 
julgar membros da Igreja que haviam cometido pecado. 
Peça a um aluno que leia Mosias 26:13–14 em voz alta. Peça à classe que procure como Alma 
se sentiu a respeito de sua responsabilidade de julgar os que haviam cometido pecado. 
• Quando Alma se sentiu angustiado em relação a seu dever de julgar os transgressores, 

o que ele fez?
• Por que é importante saber que os bispos e presidentes de ramo buscam e recebem a 

orientação do Senhor ao ajudar aqueles que cometeram pecados?

Mosias 26:15–32
O Senhor revela a Alma como fazer os membros da Igreja prestar contas dos 
pecados que cometeram e estabelece as condições do arrependimento
Para ajudar os alunos a compreender o contexto de Mosias 26:15–32, saliente que esses 
versículos contêm a resposta do Senhor à pergunta feita por Alma em relação ao que 
ele deveria fazer com os transgressores. À medida que os alunos estudarem a resposta 
do Senhor, incentive-os a procurar princípios e doutrinas que os ajudem a compreender 
melhor o papel dos juízes do sacerdócio, como o bispo e o presidente de ramo (e para 
os portadores do Sacerdócio de Melquisedeque, o presidente da estaca, o presidente do 
distrito e o presidente da missão). Peça também que procurem princípios e doutrinas sobre 
como buscar o perdão. 
Peça aos alunos que leiam Mosias 26:17–28 em silêncio, observando todas as vezes que o 
Senhor usa as palavras meu ou eu. Você pode sugerir que os alunos marquem essas pala-
vras toda vez que aparecerem. Depois, pergunte à classe:
• Em Mosias 26:17–28, o que as palavras eu e meu sugerem a respeito da posição do 

Senhor no processo de arrependimento? (Você pode pedir aos alunos que mostrem 
frases ou versículos específicos que confirmem as respostas deles.)
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• Que verdades podemos aprender em Mosias 26:20–21 sobre o papel dos servos do 
Senhor no processo de arrependimento? (Ajude os alunos a compreender que os líderes 
do sacerdócio representam o Senhor e que nos casos de pecados graves, o bispo e o 
presidente de ramo podem nos ajudar a nos arrepender e a receber o perdão.)

• De que maneiras o bispo ou o presidente de ramo ajudam aqueles que têm dificuldades 
com o pecado e a tentação?

Explique que o Senhor ensinou a Alma o que aqueles que buscavam o perdão precisavam 
fazer para se arrepender. Peça aos alunos que examinem Mosias 26:29–32 em duplas e 
identifiquem princípios que os ajudem a compreender o que o Senhor exige de nós quando 
nos arrependemos. 
Depois que os alunos tiverem tido tempo para estudar esses versículos, peça a vários 
alunos que escrevam no quadro, usando suas próprias palavras, os princípios que descobri-
ram. Estas são algumas das possíveis respostas:
A confissão dos pecados conduz ao perdão.
O Senhor perdoará os que se arrependerem com sinceridade de coração.
Precisamos perdoar aos outros para receber o perdão do Senhor.
Para ajudar os alunos a compreender melhor esses princípios, faça algumas ou todas as 
perguntas a seguir:
• Em Mosias 26:29, o que significa a frase “confessar seus pecados diante de ti e de mim”? 

(Você pode ter que salientar que nesse versículo a palavra ti se refere a Alma.)
• Quando alguém cometeu um pecado grave, por que você acha que a pessoa precisa con-

fessar ao Senhor e ao devido líder da Igreja? (As transgressões sérias, tais como violações 
da lei da castidade, podem colocar em risco a condição de membro da Igreja. Portanto, 
nesses casos a pessoa precisa confessar o pecado tanto ao Senhor quanto a Seu repre-
sentante na Igreja. Os bispos e presidentes de ramo possuem as chaves do sacerdócio 
para ajudar aqueles que pecaram e buscam o perdão. Embora somente o Senhor possa 
perdoar pecados, os líderes do sacerdócio desempenham um papel de apoio para ajudar 
as pessoas a receber esse perdão. Eles mantêm sigilo em relação a todas as confissões e 
ajudam aqueles que confessam, ao longo do processo de arrependimento.)

• O que você acha que significa algum se arrepender “com sinceridade de coração”? 
(Mosias 26:29).

• Por que você acha que o Senhor exige que perdoemos aos outros? De que modo o arre-
pendimento e o perdão estão relacionados entre si? (Ver 3 Néfi 13:14–15; D&C 64:8–11.)

• Que frases desses versículos podem dar coragem e consolo a alguém que deseja se arre-
pender, mas não sente que pode ser perdoado?

Mosias 26:33–39
Alma obedece ao conselho do Senhor, julgando aqueles que cometeram pecado e 
colocando ordem na Igreja
Explique que Mosias 26:33–37 narra como Alma seguiu as instruções do Senhor, julgou 
os membros da Igreja que haviam cometido pecado e colocou a Igreja em ordem. Peça aos 
alunos que leiam Mosias 26:34–37 em silêncio, procurando os resultados do empenho de 
Alma em seguir o conselho do Senhor. Preste seu testemunho de que se nos arrepender-
mos e vivermos em retidão, podemos ter paz no coração e prosperar espiritualmente.
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Introdução
Alma, o filho, e os filhos do rei Mosias se rebelaram 
contra os pais e o Senhor e procuraram destruir a 
Igreja de Deus. Seu empenho teve fim quando um 
anjo, enviado em resposta às orações dos justos, cha-
mou-os ao arrependimento. Como resultado daquela 

experiência maravilhosa, eles nasceram de novo por 
meio da Expiação de Jesus Cristo e viajaram por toda a 
terra de Zaraenla para pregar o evangelho e reparar os 
danos que haviam causado.

LIÇÃO 67

Mosias 27

Sugestões Didáticas

Mosias 27:1–22
Um anjo chama Alma, o filho, e os filhos de Mosias ao arrependimento
Para dar contexto a esta lição, resuma Mosias 27:1–7 explicando que muitos descrentes 
de Zaraenla começaram a perseguir aqueles que faziam parte da Igreja. Depois que o rei 
Mosias publicou uma proclamação proibindo essas ações, a maioria do povo obedeceu e 
a paz foi restaurada. Contudo, algumas pessoas continuaram tentando destruir a Igreja. 
Cinco deles eram Alma, filho de Alma, e Amon, Aarão, Ômner e Himni, filhos do rei 
Mosias. Alma, filho de Alma, geralmente é chamado de Alma, o filho.
Peça a um aluno que leia Mosias 27:8–10 em voz alta. Peça à classe que identifique palavras 
ou frases que descrevam Alma, o filho, e os filhos de Mosias.
• Que parte da descrição de Alma e dos filhos de Mosias mais chama sua atenção? Por 

quê? (Aliste as palavras e frases no quadro, à medida que os alunos as identificarem. 
Deixe espaço no quadro para criar uma segunda lista, mais tarde na aula.)

Peça aos alunos que meditem em silêncio sobre a seguinte pergunta:
• Se você morasse em Zaraenla naquela época, como acha que teria reagido às ações de 

Alma e dos filhos de Mosias?
Mostre a gravura A Conversão de Alma, o Filho (62520 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 
2009, nº 77). Peça aos alunos que leiam em silêncio Mosias 27:11–13, que é o relato retra-
tado nessa gravura. Peça a um aluno que leia Mosias 27:14 em voz alta. Peça à classe que 
procure as razões pelas quais o anjo explicou que aparecera a Alma e aos filhos de Mosias.
• O que esse versículo ensina sobre como podemos ajudar as pessoas que enfrentam dificul-

dades? (Certifique-se de que os alunos compreendam que o Senhor responde às nossas 
fervorosas orações em favor de outros. Você pode escrever esse princípio no quadro e 
sugerir que os alunos o escrevam em suas escrituras, ao lado de Mosias 27:14. Você tam-
bém pode sugerir que eles acrescentem uma referência remissiva para Tiago 5:16. Saliente 
que o Senhor responde a nossas orações não apenas pelos que enfrentam dificuldades 
espirituais, mas também para os que têm outros tipos de problemas e necessidades.)

• Quando foi que a oração de outra pessoa fez uma diferença em sua vida?
• Quando você sentiu que suas orações fizeram uma diferença na vida de outra pessoa?
Incentive os alunos a continuarem orando pelos outros. Testifique que o relato de Alma, o 
filho, e dos filhos de Mosias é uma prova de que o Senhor ouve nossas orações em favor de 
outras pessoas. Ele não passa por cima do arbítrio daqueles por quem oramos, mas ouve 
nossas orações e responde à Sua maneira e no Seu tempo.
Peça a um aluno que fique de pé em frente da classe e leia Mosias 27:15–16 em voz alta. 
Explique que essas foram as palavras do anjo para Alma e os filhos de Mosias. Saliente que 
o anjo falou “com voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo” (Mosias 27:11).
• O que mais o impressionou em relação ao que o anjo fez e disse? Por que isso o 

impressionou?
Resuma Mosias 27:19–22 explicando que após o anjo transmitir sua mensagem, Alma não 
conseguia falar, ficou fraco e foi carregado inerte até seu pai (ver Mosias 27:19). Quando o 

Ensinar pelo 
Espírito Santo
O Senhor disse que 
devemos “pregar [Seu] 
evangelho pelo Espírito, 
sim, o Consolador que 
foi enviado para ensinar 
a verdade” (D&C 50:14). 
Ao ensinar, busque a 
orientação do Espírito 
para ajudá-lo a adaptar 
a lição às necessidades 
de seus alunos.



244

LIÇÃO 67

pai de Alma ouviu o que havia acontecido, ele “regozijou-se, porque sabia que era o poder 
de Deus” (Mosias 27:20). Ele reuniu o povo “para que presenciasse o que o Senhor havia 
feito por seu filho” (Mosias 27:21). Também reuniu os sacerdotes, e eles jejuaram e oraram 
para que seu filho recuperasse as forças e pudesse falar (ver Mosias 27:22).

Mosias 27:23–31
Alma, o filho, se arrepende e nasce de novo
Volte à lista que descreve Alma e os filhos de Mosias que você escreveu no quadro ante-
riormente. Intitule a lista Antes. Escreva Depois no outro lado do quadro. Peça aos alunos 
que leiam Mosias 27:23–24, 28–29, procurando palavras e frases que mostrem como Alma 
mudou. Dê a alguns alunos a oportunidade de escrever essas palavras e frases no quadro.
• De acordo com Mosias 27:24 e 28, o que Alma fez que o levou a essa mudança? O que 

fez o Senhor? Quando procuramos mudar e seguir o Salvador, por que é importante 
compreender o que precisamos fazer? Por que é importante compreender o que o 
Senhor fará por nós?

• De que modo o conhecimento do que aconteceu com Alma ajuda alguém que acha que 
não pode ser perdoado?

Peça a um aluno que leia Mosias 27:25–26 em voz alta. Peça à classe que identifique a 
doutrina que o Senhor ensinou a Alma. (Embora os alunos possam usar palavras diferen-
tes, certifique-se de que compreendam que cada um de nós precisa nascer de novo por 
meio da Expiação de Jesus Cristo. Você pode escrever esse princípio no quadro.)
Explique que nascer de novo é quando o Espírito do Senhor provoca uma vigorosa 
mudança no coração da pessoa, de modo que ela não tem mais o desejo de fazer o mal, 
mas quer buscar as coisas de Deus (ver Mosias 5:2).
Você também pode explicar que embora pareça que a vigorosa mudança no coração 
ocorreu rapidamente para Alma e os filhos de Mosias, a maioria de nós muda gradual-
mente por meio da Expiação. É mais um processo do que um evento. Para ajudar os alunos 
a compreender melhor essa doutrina, peça a um deles que leia a seguinte declaração do 
Presidente Ezra Taft Benson:
“Precisamos ter cuidado, ao procurar tornar-nos cada vez mais semelhantes a Deus, para 
não desanimar e perder a esperança. Tornar-se como Cristo é trabalho para a vida toda, e 
muito frequentemente exige desenvolvimento e mudanças que são lentas e quase imper-
ceptíveis. As escrituras registram exemplos notáveis de homens cuja vida se transformou 
radicalmente, como se fora num instante: Alma o filho, Paulo, na estrada de Damasco, 
Enos, quando orou a noite inteira, o rei Lamôni. Esses magníficos exemplos do poder para 
mudar até mesmo pessoas mergulhadas em pecado nos dão a confiança de que a Expiação 
pode alcançar até as pessoas mais desesperadas.
Precisamos ter cuidado ao discutir esses exemplos extraordinários. Embora sejam reais e 
vigorosos, são mais a exceção do que a regra. Para cada Paulo, para cada Enos, e para cada 
rei Lamôni, há centenas e milhares de pessoas que passam pelo processo de arrependi-
mento de modo mais sutil, bem menos perceptível. Elas se aproximam dia a dia do Senhor, 
mal se dando conta de que edificam uma vida semelhante à de Deus. Levam uma vida 
serena de bondade, serviço e comprometimento” (“Uma Grande Mudança de Coração”, 
A Liahona, março de 1990, p. 2).
Depois que os alunos compartilharem o que aprenderam com essa declaração, peça que 
despendam alguns minutos respondendo às seguintes perguntas em seu diário de estudo 
das escrituras. (Você pode escrever essas perguntas no quadro antes da aula, preparar uma 
folha com as perguntas ou ler as perguntas lentamente para que os alunos possam copiá-
las em seu diário de estudo das escrituras.)
• Você mudou por meio da Expiação ao se arrepender e fazer o melhor possível para 

seguir o Salvador?
• O que você pode fazer mais plenamente para achegar-se ao Senhor, de modo que possa 

ser mudado por meio da Expiação?
Peça a alguns alunos que compartilhem o que escreveram e relatem a mudança que pode 
acontecer em nós se nos arrependermos e exercermos fé em Jesus Cristo e em Sua Expiação. 
(Lembre-os de que não precisam compartilhar experiências muito pessoais ou particulares. 
Certifique-se de que compreendam que não devem falar de pecados passados.)

Compartilhar 
declarações proféticas
Quando uma citação 
for longa, pode ser 
muito útil entregá-la 
aos alunos copiada em 
uma folha de papel ou 
escrevê-la no quadro. 
Sem esse auxílio, os 
alunos podem se distrair 
ou ter dificuldade para 
compreender.
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Mosias 27:32–37
Alma, o filho, e os filhos de Mosias viajam por toda a terra, esforçando-se para 
reparar os danos que causaram e fortalecer a Igreja
Explique que o verdadeiro arrependimento é uma mudança de coração, e não apenas a 
determinação de parar de fazer algo errado. Peça a um aluno que leia Mosias 27:32–37 em 
voz alta. Peça à classe que identifique o que Alma e os filhos de Mosias fizeram que foi 
além de apenas parar de fazer o que estavam fazendo de errado.
• Que evidência você vê de que Alma e os filhos de Mosias tinham realmente mudado?
• O que podemos aprender com o exemplo deles?
As respostas dos alunos podem incluir o seguinte:
Mesmo aqueles que se rebelam contra o Senhor e Seus ensinamentos podem ser 
perdoados.
Para arrepender-se de verdade, a pessoa precisa fazer todo o possível para reparar o 
dano que ela causou. (Você pode explicar que às vezes usamos a palavra restituição para 
referir-nos ao ato de reparar os danos causados e corrigir nossas decisões insensatas.)
Por meio da Expiação de Jesus Cristo, podemos ser mudados para um estado de retidão.
Encerre testificando que o relato de Alma e dos filhos de Mosias é um exemplo do poder 
que a Expiação de Jesus Cristo tem para mudar-nos. Preste testemunho do desejo que o 
Salvador tem de perdoar todos àqueles que exercem fé Nele e procuram segui-Lo, como 
fizeram aqueles jovens.

Comentários e Informações Históricas
Mosias 27:25. Nascer de novo

O Élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apósto-
los, descreveu o processo de nascer de novo:

“Iniciamos o processo de nascer de novo exercendo fé 
em Cristo, arrependendo-nos de nossas faltas e sendo 
batizados, por imersão, para a remissão dos pecados, 
por uma pessoa que possua a autoridade do sacerdócio.

(…) E depois de sairmos das águas do batismo, nossa 
alma precisa ser continuamente imersa na verdade e 
na luz do evangelho do Salvador e ser saturada por 
sua influência. Uma imersão esporádica ou superficial 
na doutrina de Cristo, ou uma participação instável 
em Sua Igreja restaurada não são capazes de produzir 
a transformação espiritual que nos permite caminhar 
em novidade de vida. Por outro lado, é necessário que 
sejamos fiéis aos convênios, constantes no compromisso 
e que ofertemos toda a nossa alma a Deus se quisermos 
receber as bênçãos da eternidade. (…)

Imersão e saturação totais no evangelho do Salvador 
são passos essenciais no processo de nascer de novo” 
(“Necessário Vos É Nascer de Novo”, A Liahona, maio 
de 2007, p. 19).

O Élder Bruce R. McConkie, também do Quórum dos 
Doze Apóstolos, explicou:

“Nascemos de novo quando morremos para as coisas 
pertencentes à iniquidade e quando vivemos para as 
coisas do Espírito. Mas isso não acontece num instante, 
de repente. É (…) um processo. Nascer de novo é algo 
gradual, exceto em algumas ocasiões isoladas que são 
tão milagrosas que foram registradas nas escrituras. No 
tocante aos membros da Igreja em geral, nascemos de 
novo aos poucos e nascemos de novo para mais luz e 
mais conhecimento e mais desejo de retidão, ao guar-
darmos os mandamentos. (…)

Como membros da Igreja, se traçarmos um curso que 
conduz à vida eterna, se começarmos o processo de 
renascimento espiritual e formos na direção certa, se 
traçarmos um curso de santificação da alma e subirmos 
degrau por degrau nessa direção, se traçarmos um 
curso para tornar-nos perfeitos e passo a passo, fase 
por fase, aperfeiçoarmos a alma vencendo o mundo, 
então é absolutamente garantido, sem dúvida alguma, 
que alcançaremos a vida eterna. Mesmo que nosso 
renascimento espiritual ainda não tenha acontecido, 
não tenhamos atingido a perfeição, não tenhamos 
alcançado a plena santificação, se traçarmos um curso e 
o seguirmos com o máximo de nossa capacidade nesta 
vida, então quando sairmos desta vida, continuaremos 
exatamente no mesmo curso” (“Jesus Christ and Him 
Crucified” [“Jesus Cristo e Sua Crucificação”], Brigham 
Young University 1976 Speeches, 5 de setembro de 
1976, pp. 5–6, speeches .byu .edu).
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Introdução
Tendo sido convertidos, os filhos do rei Mosias senti-
ram forte desejo de pregar o evangelho aos lamanitas. 
Depois de perguntar ao Senhor e receber a certeza 
de que seriam abençoados com sucesso e proteção, 
Mosias permitiu que fossem. Nessa mesma época, 
Mosias estava se empenhando para cuidar dos registros 

sagrados que lhe foram confiados. Ele traduziu os regis-
tros dos jareditas e depois entregou todos os registros 
para Alma, o filho. Como seus filhos não aceitaram a 
oportunidade de tornar-se reis, ele instituiu um sistema 
de juízes, como a nova forma de governo na terra.

LIÇÃO 68

Mosias 28–29

Sugestões Didáticas

Mosias 28:1–9
Os filhos de Mosias desejam pregar aos lamanitas
Escreva as seguintes declarações no quadro, antes do início da aula:
 1. Tenho sincero desejo de proporcionar a felicidade eterna a outras pessoas.
 2. Estou disposto a sacrificar-me para ajudar outras pessoas.
 3. Tenho o desejo de compartilhar o evangelho com outras pessoas.
Para iniciar a aula, peça aos alunos que usem as declarações do quadro para fazer uma autoa-
valiação em silêncio. Peça que usem uma escala de 1 a 10, na qual 1 indica que a declaração 
não os descreve muito bem, e 10 indica que a declaração os descreve extremamente bem.
Peça aos alunos que leiam Mosias 27:8–10 em silêncio.
• Como Alma e os filhos de Mosias se classificariam nessa mesma escala naquela época da 

vida deles?
Peça a um aluno que leia Mosias 28:1–4 em voz alta.
• Como os filhos de Mosias se classificariam nessa mesma escala depois de sua conver-

são? Que frases de Mosias 28:1–4 mostram o quanto eles haviam mudado?
• Por que o desejo dos filhos de Mosias mudou? (Eles exerceram fé em Jesus Cristo, arre-

penderam-se de todos os seus pecados e se converteram: ver Mosias 27:34–36. Você tam-
bém pode mostrar Mosias 28:4 para salientar como o Espírito do Senhor os influenciou.)

• Com o que você aprendeu a respeito dos lamanitas nesse ponto de sua história, que 
dificuldades os missionários poderiam encontrar entre eles?

• De acordo com Mosias 28:2, que diferença os filhos de Mosias acreditavam que faria sua 
pregação na vida dos lamanitas?

• Como a conversão dos filhos de Mosias influenciou seu desejo de compartilhar o evan-
gelho? Quais princípios podemos aprender com o que aconteceu com eles? (Resuma as 
respostas dos alunos escrevendo o seguinte princípio no quadro: À medida que nossa 
conversão se aprofunda, nosso desejo de compartilhar o evangelho aumenta.)

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder Dallin H. Oaks, do 
Quórum dos Doze Apóstolos. Você pode incentivar os alunos a escreverem 
essa declaração na margem de suas escrituras, ao lado de Mosias 28:1–4.
“A intensidade de nosso desejo de compartilhar o evangelho é um grande 
indicador do grau de nossa conversão pessoal” (“Compartilhar o Evangelho”, 
A Liahona, janeiro de 2002, p. 7).

Peça aos alunos que ponderem sobre como seu desejo de compartilhar o evangelho com as 
pessoas aumentou à medida que se aproximaram do Senhor.
• Que experiências pessoais em sua vida o levaram a querer compartilhar o evangelho 

com outras pessoas?
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Peça aos alunos que imaginem que conheçam um rapaz que é membro da Igreja, mas tem 
pouco desejo de servir uma missão de tempo integral.
• O que esse rapaz pode fazer para aumentar seu desejo de compartilhar o evangelho? (À 

medida que os alunos compartilham seus pontos de vista, incentive-os a relembrar o que 
aprofundou sua conversão ao evangelho de Jesus Cristo e como eles podem recomen-
dar atividades ou experiências semelhantes para aquele rapaz. Ajude-os a ver que uma 
maior conversão resulta num desejo maior de compartilhar o evangelho com outros.)

Você pode explicar como sentiu o desejo de ensinar o evangelho a outros. Ao fazer isso, 
você pode prestar seu testemunho de que à medida que nos achegamos ao Senhor e senti-
mos Seu Espírito, nosso desejo de compartilhar o evangelho com outros aumenta.
Peça aos alunos que leiam Mosias 28:5–8 e identifiquem o motivo pelo qual Mosias permi-
tiu que seus filhos partissem numa missão tão perigosa.
• Em resposta à oração de Mosias, que bênçãos o Senhor prometeu aos filhos de Mosias?

Mosias 28:10–20
Mosias traduz as placas jareditas e entrega os registros sagrados a Alma
Faça o seguinte desenho no quadro:

Aponte para o desenho da coroa e peça a um aluno que leia Mosias 28:10. Peça à classe 
que procure um problema que o rei tinha quando seus filhos partiram em missão. (Ele 
precisava encontrar alguém para tomar o seu lugar como rei.)
Resuma Mosias 28:11–19 explicando que Mosias estava ficando velho e que ele dirigiu 
parte de sua atenção aos registros sagrados que lhe foram confiados: os registros que seu 
pai lhe dera, dizendo que os preservasse, e os registros que o rei Lími lhe entregara. Como 
vidente, ele traduziu o registro dos jareditas — as placas que foram encontradas pelo grupo 
que o rei Lími enviara em busca da terra de Zaraenla (ver Mosias 8:7–9). Dirija a atenção 
dos alunos para o desenho das placas de ouro, no quadro.
Explique que além de nomear um líder para o reino, Mosias também precisava nomear um 
cuidador para as placas. Peça aos alunos que leiam Mosias 28:20 em silêncio.
• Quem recebeu os registros sagrados?
• Por que Alma foi uma boa escolha para cuidar daqueles registros?

Mosias 29
O povo segue o conselho dado por Mosias de estabelecer um sistema de juízes, 
como sua forma de governo
Peça aos alunos que ergam a mão se gostariam de ser reis ou rainhas. Escolha um aluno 
para ir à frente da classe e ficar de pé diante da coroa desenhada no quadro (ou coloque 
uma coroa de papel na cabeça dele). Peça ao aluno que descreva os benefícios que teria por 
ser rei ou rainha.
Peça a um aluno que leia Mosias 29:1–3 em voz alta.
• Quem as pessoas queriam que fosse seu rei?
• A que os filhos de Mosias renunciaram para poder pregar aos lamanitas?
• Quais são algumas oportunidades que os rapazes e as moças sacrificam ou adiam hoje 

para poderem servir uma missão?
Resuma Mosias 29:4–10 explicando que o rei Mosias se preocupava com o fato de 
que a nomeação de um novo rei poderia levar a contendas e até à guerra. Ele também 

Situações da Vida Real
Ao relacionar um 
princípio do evangelho 
com uma situação da 
vida real, você ajuda 
os alunos a analisar o 
princípio e a reconhecer 
sua importância na vida 
deles. Você pode acon-
selhar aos alunos que 
quanto mais sinceros 
forem na aplicação desse 
exemplo, mais eficaz ele 
será em seu processo de 
aprendizado.
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mencionou outros problemas que poderiam surgir, caso um rei iníquo subisse ao poder. 
Peça aos alunos que leiam Mosias 29:16–18 e identifiquem esses problemas.
Explique que o rei Mosias propôs que o governo nefita não fosse mais exercido por um rei. 
Em vez disso, ele recomendou um sistema de juízes, com juízes escolhidos pela voz do povo.
Peça aos alunos que leiam Mosias 29:11, 25 em silêncio, procurando como os juízes julga-
riam o povo. (“De acordo com os mandamentos de Deus” e “de acordo com as leis que vos 
foram dadas por nossos pais”.)
Escreva Mosias 29:26–27, 30, 33–34, 37–38 no quadro. Divida a classe em duplas. Peça 
aos alunos que examinem esses versículos e identifiquem a responsabilidade do povo 
no governo proposto pelo rei Mosias. Depois, peça a cada dupla que discuta as seguintes 
perguntas. (Você pode escrever essas perguntas no quadro ou entregar uma cópia delas em 
folha de papel.)
• De acordo com o rei Mosias, que benefícios adviriam das decisões tomadas pela voz 

do povo? (Ele disse que a voz do povo geralmente não deseja algo “contrário ao que é 
direito”. Também falou da necessidade de que todos os cidadãos compartilhem o fardo 
de seu governo e tenham “oportunidades iguais”.)

• Que consequências adviriam se a voz do povo escolhesse a iniquidade? (Os juízos de 
Deus cairiam sobre eles e seriam destruídos.)

• Em Mosias 29:34, o que você acha que significa a frase “cada homem carregasse sua 
parte”? Como essa frase se aplicaria às responsabilidades que os cidadãos teriam de 
participar em seu governo local e nacional?

Leia a seguinte declaração do Élder Neal A. Maxwell, do Quórum dos Doze Apóstolos:
“Tanto os líderes quanto os seguidores são responsáveis pela degradação que vier a ocorrer 
em nossa sociedade. (…) Obviamente seria muito fácil criticar os maus líderes, mas não 
podemos desculpar o comportamento dos membros da sociedade” (“Arrepender-nos de 
Nosso Egoísmo”, A Liahona, julho de 1999, p. 26).
• Por que é importante que tanto os líderes quanto os liderados sejam responsáveis por 

suas ações?
• O que você pode fazer para apoiar as leis e os líderes justos? (Você pode mostrar aos 

alunos Regras de Fé 1:12.)
Expresse sua certeza de que embora nem todo país do mundo tenha a oportunidade de 
escolher seus próprios líderes, o Senhor sempre ajudará aqueles que confiam Nele, não 
importando onde morem.
Peça a um aluno que leia Mosias 29:41–43 em voz alta.
• Quem o povo escolheu para ser o primeiro juiz supremo? Ele estava à altura de seu 

encargo de ser um líder justo e reto? O que resultou de sua liderança?
Peça aos alunos que expliquem com suas próprias palavras o que aprenderam em 
Mosias 29. Eles podem identificar algumas das seguintes verdades:
A liderança injusta pode resultar em contendas e pecado.
Não é comum que a voz do povo escolha algo contrário ao que é direito.
Se as pessoas escolherem a iniquidade, os juízos de Deus cairão sobre elas.
Toda pessoa tem o dever de apoiar as leis e os líderes justos.
Encerre prestando seu testemunho dos princípios da lição de hoje.

Revisão de Mosias
Reserve um tempo para ajudar os alunos a recapitular o livro de Mosias. Peça que pensem 
no que aprenderam nesse livro, tanto no seminário quanto em seu estudo pessoal das 
escrituras. Se necessário, incentive-os a folhear o livro para ajudá-los a lembrar do que 
aprenderam. Depois de tempo suficiente, peça a vários alunos que compartilhem seus 
pensamentos e sentimentos sobre algo que os impressionou no livro.
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Livro de Alma
Por que estudar esse livro?
Ao estudar o livro de Alma, os alunos 
aprenderão sobre Jesus Cristo e sobre a 
necessidade de Sua Expiação e Ressur-
reição no plano de salvação. Também 
aprenderão sobre o poder da palavra de 
Deus para vencer as artimanhas sacer-
dotais, as doutrinas falsas, o pecado, o 
ódio e a apostasia, e para levar as pessoas 
a sentir uma poderosa mudança no 
coração. Os alunos podem ser edifica-
dos e inspirados ao ler sobre o trabalho 
missionário de Alma, de Amuleque e dos 
filhos de Mosias, bem como sobre a con-
versão e fidelidade dos ânti-néfi-leítas (o 
povo de Amon). Ao estudar os capítulos 
que explicam detalhadamente a guerra 
entre os nefitas e lamanitas, eles podem 
aprender princípios que vão guiá-los nos 
tempos conturbados em que vivem e que 
vão ajudá-los a prevalecer em sua batalha 
pessoal contra o adversário. 

Quem escreveu esse livro?
Mórmon compilou e resumiu os registros 
das placas maiores de Néfi para criar o 
livro de Alma. O livro recebeu o nome 
de Alma, que por ser filho de Alma 
geralmente é chamado de Alma, o filho. 
Quando o rei Mosias instituiu o governo 
dos juízes entre os nefitas, Alma, o filho, 
tornou-se o primeiro juiz supremo e 
sucedeu seu pai como sumo sacerdote 
da Igreja (ver Mosias 29:42). Por fim, ele 
abdicou do cargo de juiz supremo para 
dedicar-se “exclusivamente ao sumo 
sacerdócio” e “a transmitir ao povo a 
palavra de Deus” por toda a terra dos 
nefitas (Alma 4:20; 5:1). Mórmon usou os 
registros do ministério de Alma (ver Alma 
1–44) e os escritos dos filhos de Alma, 
Helamã (ver Alma 45–62) e Siblon (ver 
Alma 63) para compor o livro de Alma.

Para quem e por que esse livro 
foi escrito?
Mórmon não dedicou o livro de Alma a um 
público específico nem declarou por que o 
escreveu. Contudo, os inúmeros ensina-
mentos contidos no livro sobre a missão 
redentora de Jesus Cristo contribuem para 
o propósito central do Livro de Mórmon, 
que é o de prestar testemunho de “que 
Jesus é o Cristo, o Deus Eterno” (página 
de rosto do Livro de Mórmon, ver também 
Alma 5; 7; 13; 32–34; 36; 39–42).

Quando e onde foi escrito?
Os registros originais usados como fontes 
para o livro de Alma foram provavelmente 
escritos entre 91 a.C. e 52 a.C. Mórmon 
resumiu esses registros em alguma época 
entre 345 d.C. e 385 d.C. Mórmon não 
registrou onde estava quando compilou 
esse livro. 

Quais são algumas das 
características marcantes 
desse livro?
Embora o livro de Alma seja o mais 
longo do Livro de Mórmon, ele cobre 
um período de apenas 39 anos — de 
aproximadamente 91 a.C. a 52 a.C. O livro 
relata a primeira vez em que o traba-
lho missionário teve sucesso entre os 
lamanitas. Também destaca a fidelidade 

dos conversos lamanitas no cumprimento 
de seus convênios (ver Alma 23:6–7; 24). 
Além disso, o livro de Alma inclui ensina-
mentos sobre a doutrina da preordenação 
e sobre o ministério de Melquisedeque 
(ver Alma 13); o poder da palavra de 
Deus (ver Alma 31); como desenvolver 
fé em Jesus Cristo (ver Alma 32–34); a 
gravidade da violação da lei da castidade 
(ver Alma 39); o estado de nosso espírito 
após a morte (ver Alma 40); a doutrina 
da ressurreição e da restauração (ver 
Alma 40–41); e o papel da justiça e da 
misericórdia no plano de redenção do Pai 
Celestial (ver Alma 42). O livro também 
contém as instruções do Senhor referen-
tes à autodefesa e à justificação da guerra 
(ver Alma 43:45–47).

Resumo
Alma 1–3 Neor introduz as artima-
nhas sacerdotais entre os nefitas. 
Alma lidera os nefitas justos ao 
defender-se de Anlici e seus segui-
dores, que se aliam a um exército 
lamanita. Depois de frustrar a 
tentativa de Anlici de se tornar rei e 
destruir a Igreja, os nefitas derro-
tam outro exército lamanita.

Alma 4–16 Alma abdica do cargo de 
juiz supremo. Ele viaja por toda a 
terra dos nefitas para combater o 
orgulho e a iniquidade, pregando 
a palavra de Deus. Amuleque 
acompanha Alma, e eles ensinam a 
respeito da Expiação de Jesus Cristo, 
da Ressurreição e da necessidade da 
fé no Senhor e do arrependimento. 
Zeezrom é convertido e batizado.

Alma 17–28 Os filhos de Mosias e 
outros pregam a palavra de Deus 
entre os lamanitas, na terra de 
Néfi. Milhares são convertidos ao 
Senhor. Os conversos depõem suas 
armas de guerra e vão morar entre 
os nefitas. Muitas pessoas morrem 
numa grande batalha entre nefitas 
e lamanitas.

Alma 29–42 Alma deseja levar almas 
ao arrependimento. Ele confunde 
Corior, um anti-Cristo. Enquanto 

ensinava os zoramitas, um grupo de 
dissidentes nefitas, Alma compara a 
palavra de Deus a uma semente que 
deve ser nutrida pela fé. Amuleque 
presta testemunho da Expiação 
e ensina os zoramitas a exercer 
fé para o arrependimento. Alma 
aconselha individualmente e presta 
testemunho a seus filhos Helamã, 
Siblon e Coriânton. Alma confia os 
registros sagrados a Helamã. Ele 
ensina sobre o mundo espiritual 
pós-mortal, sobre a ressurreição e 
sobre o papel da justiça e da miseri-
córdia no plano de Deus.

Alma 43–45 Incitados à ira pelos 
dissidentes nefitas, os lamanitas 
guerreiam contra os nefitas. Morôni 
lidera os nefitas à vitória sobre o 
exército de Zeraemna. Alma entre-
vista e abençoa Helamã, profetiza a 
destruição dos nefitas e sai da terra.

Alma 46–63 Morôni, Leí, Teâncum, 
Helamã e Paorã lideram os nefitas 
à vitória contra os exércitos lama-
nitas controlados por Amaliquias e 
Amoron. Morôni e Paorã também 
debelam a rebelião dos dissidentes 
nefitas conhecidos como realistas. 
Siblon recebe os registros nefitas e 
depois os entrega a Helamã, filho de 
Helamã. O exército de Morônia der-
rota os lamanitas em outra batalha. 
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Alma 1–2
Introdução
Pouco depois de Alma tornar-se juiz supremo, um 
homem chamado Neor se estabeleceu como um pre-
gador entre as pessoas. Ele falou contra a Igreja e suas 
doutrinas e convenceu muitos a acreditar nele e a dar-
lhe dinheiro. Quando Neor matou Gideão, que era um 
membro fiel da Igreja, ele foi levado a Alma. Conside-
rando Neor culpado de artimanhas sacerdotais e de ten-
tar impô-las pela espada, Alma condenou Neor à morte. 
A Igreja prosperou, liderada por sacerdotes diligentes e 

humildes, mas as artimanhas sacerdotais continuaram a 
existir. Anlici, um homem astuto, segundo a ordem de 
Neor, conquistou o apoio de muitas pessoas e tentou, 
sem sucesso, tornar-se rei dos nefitas. Ele e seus segui-
dores se revoltaram, atacaram os nefitas e, por fim, 
aliaram-se a um exército lamanita. Fortalecidos pelo 
Senhor, os nefitas sofreram muitas perdas, mas vence-
ram os ataques daqueles exércitos.

Sugestões Didáticas

Alma 1
Apesar da difusão das artimanhas sacerdotais e das perseguições, muitos 
permanecem firmes na fé. 
Escreva popular no quadro.
•	 Quais	são	alguns	dos	perigos	de	se	procurar	a	popularidade?	Quais	são	alguns	dos	peri-

gos	de	seguir	as	pessoas	simplesmente	por	elas	serem	populares?
Explique-lhes	que	um	homem	chamado	Neor	se	tornou	popular	em	meio	a	certas	pessoas	
de	Zaraenla.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	1:2–6	em	silêncio,	procurando	o	que	Neor	
ensinou	e	como	as	pessoas	reagiram	a	seus	ensinamentos.	Depois	que	os	alunos	relatarem	
o	que	encontraram,	você	pode	fazer	perguntas	como	estas:
•	 Por	que	os	ensinamentos	de	Neor,	em	Alma	1:4,	eram	perigosos?	(Se	os	alunos	tiverem	

dificuldade	para	responder	a	esta	pergunta,	saliente	que	Neor	ensinou	que	“todos	os	
homens	teriam	vida	eterna”,	independentemente	do	que	fizessem.	Esse	ensinamento	
ignora	a	necessidade	do	arrependimento,	das	ordenanças	e	do	cumprimento	dos	man-
damentos	de	Deus.	Ver	também	Alma	15:15.)

•	 Que	consequências	haveria	para	uma	pessoa	que	acreditasse	nessa	doutrina?
•	 Como	o	sucesso	de	Neor	o	influenciou?	(Ver	Alma	1:16.)
Resuma	Alma	1:7–15	explicando	que	certo	dia	Neor	ia	pregar	a	um	grupo	de	seus	seguidores,	
quando	encontrou	Gideão,	que	havia	ajudado	a	libertar	o	povo	de	Lími	do	cativeiro	e	que	na	
época	servia	como	mestre	na	Igreja.	Neor	“começou	a	discutir	com	[Gideão]	asperamente,	
com	o	fim	de	afastar	o	povo	da	igreja;	mas	[Gideão]	opôs-lhe	resistência,	advertindo-o	
com	as	palavras	de	Deus”	(Alma	1:7).	Neor,	num	surto	de	raiva,	sacou	sua	espada	e	matou	
Gideão.	As	pessoas	da	Igreja	levaram	Neor	até	Alma,	que	era	o	juiz	supremo,	para	ser	julgado	
por	seus	crimes.	Alma	condenou	Neor	à	morte,	e	Neor	“sofreu	uma	ignominiosa	morte”	
(Alma	1:15).	Você	pode	ter	de	explicar	que	ignominiosa	significa	desonrosa	ou	vergonhosa.
Peça	aos	alunos	que	pesquisem	nas	primeiras	linhas	de	Alma	1:12	as	palavras	que	Alma	
usou	para	descrever	o	que	Neor	introduziu	pela	primeira	vez	em	meio	àquele	povo.	Peça	
aos	alunos	que	vejam	a	nota	de	rodapé	12a.	Peça	que	abram	na	primeira	referência	remis-
siva	da	lista:	2 Néfi	26:29.	Peça-lhes	que	leiam	esse	versículo	em	silêncio.
•	 Diga	com	suas	próprias	palavras	o	que	são	artimanhas	sacerdotais.	O	que	acham	que	signi-

fica	para	as	pessoas	“estabelecer-se	como	uma	luz	para	o	mundo”?	Por	que	isso	é	perigoso?
•	 Como	a	pregação	de	Neor	era	um	exemplo	de	artimanha	sacerdotal?
•	 De	acordo	com	Alma,	o	que	aconteceria	às	pessoas	se	as	artimanhas	sacerdotais	prevale-

cessem	entre	elas?

Usar os manuais 
da Igreja e adaptar 
as lições
Os manuais da Igreja 
são cuidadosamente 
preparados para garantir 
que as doutrinas da 
Igreja sejam mantidas 
puras. Pondere cuida-
dosamente as sugestões 
didáticas neste manual, 
que irão ajudá-lo a ser 
fiel à intenção dos pro-
fetas que registraram as 
escrituras. No entanto, 
você pode adaptar as 
aulas de acordo com as 
necessidades e circuns-
tâncias de seus alunos.
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•	 Por	que	vocês	acham	que	é	tentador	para	as	pessoas	ensinar	isso	para	que	outros	as	
elogiem?

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	1:16	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	como	e	por	
que	as	artimanhas	sacerdotais	continuaram	a	se	espalhar,	mesmo	depois	da	morte	de	Neor.	
Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	pergunte:
•	 De	acordo	com	Alma	1:16,	quais	eram	as	metas	das	pessoas	que	praticavam	as	arti-

manhas	sacerdotais?	(Elas	faziam	isso	“por	causa	de	riquezas	e	honrarias”,	em	outras	
palavras,	para	ganhar	dinheiro	e	popularidade.)

Explique-lhes	que	as	artimanhas	sacerdotais	e	suas	consequências	atormentaram	os	nefitas	
por	muitos	anos	(ver	Alma	2;	15:15;	24:28).	Saliente	que	em	nossos	dias,	precisamos	nos	
precaver	das	artimanhas	sacerdotais,	tanto	dentro	quanto	fora	da	Igreja.	Não	devemos	per-
mitir	que	sejamos	enganados	por	pessoas	que	praticam	artimanhas	sacerdotais.	Também	
devemos	precaver-nos	contra	as	atitudes	e	ações	das	artimanhas	sacerdotais	em	nosso	
próprio	empenho	de	pregar	o	evangelho.	
•	 Que	oportunidades	vocês	têm	de	ensinar	o	evangelho?	(Ajude	os	alunos	a	ver	que	eles	

têm	muitas	oportunidades	de	ensinar	o	evangelho.	Eles	ensinam	uns	aos	outros	ao	par-
ticipar	do	seminário	e	em	seus	quóruns	e	classes.	Podem	ensinar	a	família	nas	reuniões	
familiares.	Os	rapazes	servem	como	mestres	familiares.	Os	rapazes	e	as	moças	podem	
ser	convidados	a	falar	na	reunião	sacramental.	Podem	compartilhar	o	evangelho	com	
outros	agora	e	podem	preparar-se	para	servir	como	missionários	de	tempo	integral.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	feita	pelo	Élder	David A.	Bednar,	do		Quórum	
dos	Doze	Apóstolos:

“Tudo	o	que	fazemos	como	professores	no	intuito	de	intencionalmente	
chamar	a	atenção	para	nós	mesmos	—	nas	mensagens	que	apresentamos,	
nos	métodos	que	usamos	ou	em	nossa	conduta	pessoal	—	torna-se	uma	
forma	de	artimanha	sacerdotal	que	inibe	a	eficácia	do	ensino	do	Espírito	
Santo”	(“Aprender	pela	Fé”,	A Liahona,	setembro	de	2007,	p.	17).
Saliente	que	se	deliberadamente	chamarmos	a	atenção	para	nós	mesmos	no	

empenho	de	ensinar	o	evangelho,	inibiremos	a	eficácia	do	ensino	do	Espírito	Santo.
Leia	a	seguinte	lista	de	motivações	que	as	pessoas	podem	ter	ao	ensinar.	Peça	aos	alunos	
que	discutam	quais	motivações	poderiam	ser	exemplos	de	artimanhas	sacerdotais	e	por	quê.
Conduzir	as	pessoas	ao	Salvador.
Mostrar	como	elas	são	engraçadas.
Ajudar	as	pessoas	a	sentir	o	Espírito.	
Exibir	sua	inteligência.	
Ajudar	as	pessoas	a	aplicar	as	verdades	do	evangelho	à	sua	própria	vida.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	1:26–27	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	maneiras	
pelas	quais	os	sacerdotes	de	Deus	agiram	diferentes	de	Neor.	
•	 Como	o	exemplo	dos	sacerdotes	nefitas	pode	ajudar-nos	a	evitar	as	artimanhas	sacerdotais?
•	 Como	aqueles	sacerdotes	demonstraram	seu	comprometimento	a	Deus?
Explique-lhes	que	as	artimanhas	sacerdotais	levaram	a	contendas	e	perseguição	entre	os	
nefitas.	Para	ajudar	os	alunos	a	prepararem-se	para	estudar	Alma	1:19–33,	faça	as	seguintes	
perguntas:
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	alguém	provocar,	ridicularizar	ou	perseguir	aqueles	que	

guardam	os	mandamentos	de	Deus?
•	 Já	se	sentiram	provocados,	ridicularizados	ou	perseguidos	por	guardar	os	mandamentos	

de	Deus?	Se	já	se	sentiram	assim,	como	reagiram?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	1:19–20	em	silêncio,	procurando	exemplos	de	membros	da	
Igreja	que	foram	perseguidos.	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	escreva	
as	seguintes	perguntas	no	quadro	e	peça	aos	alunos	que	as	copiem	no	caderno	ou	no	diá-
rio	de	estudo	das	escrituras.	Dê-lhes	tempo	para	ler	as	passagens	das	escrituras	em	silêncio	
e	responder	às	perguntas	por	si	mesmos.	

De acordo com Alma 1:21–24, como alguns membros responderam à perseguição? Quais foram 
as consequências de suas ações?
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De acordo com Alma 1:25–31, como viviam os outros membros da Igreja apesar da perseguição? 
Que bênçãos eles receberam?

Depois	que	os	alunos	tiverem	tempo	suficiente	para	estudar	essas	passagens,	pergunte	o	que	
podemos	aprender	nelas.	Os	alunos	podem	identificar	alguns	destes	princípios	ou	todos	eles:
Mesmo que as pessoas a nosso redor estejam sendo desobedientes, podemos ser 
firmes e inamovíveis no cumprimento dos mandamentos.
Quando vivemos o evangelho, podemos ter paz na vida, mesmo se formos perseguidos.
•	 Quando	vocês	viram	que	esses	princípios	são	verdadeiros?

Alma 2
Anlici e outros se rebelaram e acabaram se unindo aos lamanitas para combater 
os nefitas
Explique-lhes	que	uns	quatro	anos	depois	da	morte	de	Neor,	os	nefitas	se	depararam	com	
outro	homem	iníquo	que	conseguiu	conquistar	apoio	das	pessoas.	Divida	os	alunos	em	
duplas.	Em	cada	dupla,	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	2:1–7	enquanto	o	outro	lê	Alma	
2:8–18.	Instrua	os	alunos	a	prepararem	manchetes	de	jornal	com	base	em	seus	versículos	
designados,	descrevendo	o	que	as	pessoas	justas	fizeram	para	combater	a	iniquidade.	Após	
quatro	ou	cinco	minutos,	peça	aos	alunos	que	mostrem	as	manchetes	a	seus	colegas	de	
dupla.	Você	pode	pedir	a	alguns	alunos	que	mostrem	suas	manchetes	à	classe.	
Faça	as	seguintes	perguntas	para	certificar-se	de	que	os	alunos	compreenderam	os	versí-
culos	que	estudaram:
•	 O	que	Anlici	queria	fazer?
•	 De	acordo	com	Alma	2:18,	por	que	os	nefitas	foram	capazes	de	impedir	a	tentativa	de	

Anlici	de	tornar-se	rei?	(“O	Senhor	fortaleceu	a	mão	dos	nefitas.”	Você	pode	incentivar	
os	alunos	a	marcar	essa	declaração	em	suas	escrituras.)

Peça	à	classe	que	aliste	exemplos	de	iniquidades	com	que	os	jovens	se	deparam	hoje	
em	dia.	Eles	podem	mencionar	tentações	e	também	provações	que	enfrentam	devido	à	
iniquidade	de	outras	pessoas.	Ao	continuarem	a	estudar	Alma	2,	peça-lhes	que	ponderem	
maneiras	pelas	quais	eles	podem	receber	a	ajuda	do	Senhor	para	vencer	as	tentações	e	os	
desafios	que	enfrentam.	
Explique-lhes	que	os	guerreiros	nefitas	derrotaram	muitos	anlicitas,	mas	ficaram	espan-
tados	de	ver	que	os	anlicitas	restantes	se	aliaram	a	um	exército	de	lamanitas	(ver	Alma	
2:19–25).	Antes	que	os	exércitos	nefitas	pudessem	retornar	à	cidade	de	Zaraenla,	foram	
atacados	pelo	exército	combinado.	Peça	aos	alunos	que	procurem	em	Alma	2:27	uma	frase	
que	indique	o	tamanho	do	exército	combinado	dos	lamanitas	e	dos	anlicitas.	
Peça	aos	alunos	que	parem	um	pouco	e	imaginem	o	que	teriam	pensado	e	como	teriam	se	
sentidos	se	fizessem	parte	do	exército	nefita.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	2:28–31,	36	em	
voz	alta	e	peça	à	classe	que	procure	saber	como	foi	que	a	batalha	terminou.	Depois	que	os	
alunos	relatarem	o	que	encontraram,	você	pode	sugerir	que	marquem	as	palavras	fortaleceu 
e fortalecido	nesses	versículos.
•	 De	acordo	com	Alma	2:28,	por	que	o	Senhor	fortaleceu	os	nefitas?	(Os	alunos	podem	dar	

respostas	diferentes	a	essa	pergunta.	Ajude-os	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Quando 
clamamos a Deus pedindo ajuda para resistir à iniquidade, Ele nos fortalece.)

•	 Por	que	vocês	acham	que	é	importante	receber	forças	de	Deus	para	resistir	à	iniquidade	em	
vez	de	pedir	que	as	influências	iníquas	sejam	completamente	removidas	de	nossa	vida?

•	 Como	vocês	podem	seguir	o	exemplo	dado	por	Alma	ao	resistir	à	iniquidade?
Peça	aos	alunos	que	respondam	por	escrito	a	uma	das	seguintes	perguntas:
•	 Como	o	Senhor	o	fortaleceu	quando	você	se	deparou	com	a	iniquidade?
•	 Qual	é	um	meio	pelo	qual	vocês	podem	resistir	à	iniquidade	agora?
Depois	que	os	alunos	tiverem	tempo	suficiente	para	escrever	a	resposta,	peça	a	alguns	
deles	que	compartilhem	suas	respostas.	Você	pode	mostrar	sua	resposta	também.	Incentive	
os	alunos	a	seguir	o	exemplo	dos	nefitas:	orar	pedindo	a	ajuda	do	Senhor	e	ser	dignos	de	
ser	fortalecidos	por	Deus	em	seu	empenho.	Encerre	prestando	testemunho	de	que	Deus	
nos	fortalece	quando	resistimos	à	iniquidade.	
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Introdução
Depois de aliarem-se a um exército lamanita, os anlici-
tas se distinguiram dos nefitas marcando a testa de ver-
melho. Os anlicitas e os lamanitas batalharam contra os 
nefitas, e “milhares e dezenas de milhares” morreram 
em (ver Alma 3:26). Depois dessa batalha, muitos nefi-
tas se humilharam e “[despertou-se] neles a lembrança 
de seus deveres” (Alma 4:3). Cerca de 3.500 foram bati-
zados e filiaram-se à Igreja. Contudo, no ano seguinte, 

muitos membros da Igreja se tornaram orgulhosos e 
começaram a perseguir os outros. Preocupado com essa 
iniquidade, Alma abdicou de seus deveres como juiz 
supremo e continuou a servir como sumo sacerdote 
da Igreja. Nesse cargo, ele planejou viajar por toda a 
região, prestando um testemunho puro e chamando o 
povo ao arrependimento. 

LIÇÃO 70

Alma 3–4

Sugestões Didáticas

Alma 3:1–19
Os nefitas contendem com os anlicitas e os lamanitas
Divida	os	alunos	em	pequenos	grupos.	Dê	a	cada	grupo	uma	folha	de	papel	com	as	
seguintes	palavras	escritas	nela:	roupas, corte de cabelo, brincos e joias, tatuagens.	Peça	aos	
grupos	que	debatam	que	mensagens	as	pessoas	podem	enviar,	intencionalmente	ou	não,	
por	meio	dessas	coisas.	
Lembre	aos	alunos	que	os	anlicitas	se	separaram	dos	nefitas	e	se	aliaram	a	um	exército	
lamanita	(ver	Alma	2).	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	3:4	e	identifiquem	como	os	anlicitas	
mudaram	a	aparência.	
•	 De	quem	os	anlicitas	queriam	distinguir-se?
•	 Como	as	pessoas	nos	dias	atuais	se	distinguem	dos	justos	por	meio	de	sua	aparência	

externa?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	certifique-se	de	deixar	claro	que	algu-
mas	pessoas	mudam	intencionalmente	sua	aparência	para	separar-se	dos	justos	ou	para	
rebelar-se	contra	os	padrões	da	Igreja.	Outros	seguem	as	tendências	mundanas,	sem	se	
dar	conta	de	que	estão	enviando	uma	mensagem	a	respeito	de	si	mesmos.)

Explique-lhes	que	quando	os	anlicitas	marcaram	a	fronte	de	vermelho	para	distinguir-se	
dos	nefitas,	eles	mostraram	que	tinham	feito	cair	sobre	si	a	maldição	dos	lamanitas.	Peça	
a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	3:14–19.	Ajude	a	classe	a	
analisar	esses	versículos	fazendo	algumas	das	perguntas	a	seguir,	ou	todas	elas:
•	 Que	frase	em	Alma	3:18	descreve	as	ações	e	atitudes	dos	anlicitas	para	com	Deus?	

(“Rebelado	abertamente	contra	Deus.”)
•	 Como	os	anlicitas	fizeram	recair	uma	maldição	sobre	eles?	(ver	Alma	3:19).
•	 Quais	são	algumas	verdades	que	podemos	aprender	nesses	versículos?	(As	respostas	

podem	incluir	que	aqueles que se rebelam abertamente contra Deus fazem recair 
consequências negativas sobre eles e que se estamos afastados de Deus, é porque 
nós mesmos nos separamos Dele.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	importância	de	distinguir-nos	de	modo	justo,	faça	
as	seguintes	perguntas:
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	mostrar,	por	meio	de	nosso	modo	de	

vestir	e	de	nossa	aparência,	que	somos	discípulos	de	Jesus	Cristo?	(Se	os	alunos	tiverem	
dificuldade	para	responder	a	essa	pergunta,	peça	que	leiam	a	parte	sobre	“Vestuário	e	
Aparência”	em	Para o Vigor da Juventude,	2011,	pp.	6–8.	Saliente	que	nosso	testemunho	
interior	do	evangelho	deve	influenciar	nosso	vestuário	e	nossa	aparência.)

Incentive	os	alunos	a	mostrar	que	seguem	o	Senhor	ao	tomarem	decisões	cotidianas,	
incluindo	suas	escolhas	sobre	vestuário	e	aparência.	Saliente	que	por meio de nosso modo 
de vestir e nossa aparência podemos distinguir-nos como discípulos de Jesus Cristo.
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Alma 3:20–27
Milhares são mortos em uma batalha entre os nefitas, lamanitas e anlicitas
Resuma	Alma	3:20–25	declarando	que	os	nefitas	rechaçaram	os	lamanitas,	mas	houve	
milhares	de	mortos	em	ambos	os	lados.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	3:26–27	em	voz	
alta.	Peça	à	classe	que	procure	ouvir	a	lição	que	Mórmon	queria	que	compreendêssemos.
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	que	recompensas	recebem	aqueles	que	obedecem	ao	

Senhor?
•	 Que	consequências	advêm	aos	que	não	seguem	o	Senhor?
Como	resumo,	você	pode	escrever	o	seguinte	princípio	no	quadro:	Recebemos felicidade 
ou miséria dependendo de a quem escolhemos obedecer.
Peça	aos	alunos	que	pensem	nas	bênçãos	que	recebemos	quando	decidimos	seguir	o	Senhor.
•	 Que	bênçãos	vocês	receberam	do	Senhor	ao	decidir	segui-Lo?

Alma 4:1–14
Depois de um período de crescimento da Igreja, os membros da Igreja se 
tornaram orgulhosos e contenderam entre si. 
Escreva humilde e orgulhoso no quadro.
•	 O	que	significa	ser	humilde?	(Ser	humilde	é	ser	ensinável	e	reconhecer	com	gratidão	a	

nossa	dependência	do	Senhor	—	compreender	que	temos	constante	necessidade	de	Seu	
apoio.)

Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	4:1–5.	Peça	à	classe	
que	procure	evidências	de	que	os	nefitas	se	tornaram	humildes.	À	medida	que	os	alunos	
explicarem	o	que	encontraram,	pode	ser	útil	salientar	que	não	precisamos	sofrer	uma	tra-
gédia	para	tornar-nos	humildes	—	podemos	decidir	que	seremos	humildes.	
Saliente	que	a	descrição	dos	nefitas,	em	Alma	4:6,	difere	muito	da	descrição	encontrada	em	
Alma	4:3–5.	Aponte	para	a	palavra	orgulhosono quadro. 
•	 O	que	significa	ser	orgulhoso?	(O	orgulho	é	o	oposto	da	humildade.	As	pessoas	orgu-

lhosas	se	colocam	em	oposição	umas	às	outras	e	a	Deus.	Colocam-se	acima	das	pessoas	
a	seu	redor	e	seguem	os	próprios	desejos	em	vez	de	seguirem	a	vontade	de	Deus.)

Peça	à	metade	da	classe	que	leia	Alma	4:6–8	em	silêncio	e	à	outra	metade	da	classe	que	
leia	Alma	4:9–12	em	silêncio.	Peça	aos	dois	grupos	que	identifiquem	as	ações	orgulhosas	
de	alguns	nefitas	e	como	essas	ações	prejudicaram	outras	pessoas.	Depois	de	um	tempo	
suficiente,	peça	aos	grupos	que	digam	o	que	encontraram.	
•	 O	que	esses	versículos	ensinam	a	respeito	de	como	o	orgulho	influencia	o	modo	como	

tratamos	as	outras	pessoas?
•	 Que	advertências	vocês	veem	em	Alma	4:10?	(Certifique-se	de	que	os	alunos	compreen-

dam	que	se dermos um exemplo iníquo, nossas ações podem impedir que outras 
pessoas aceitem o evangelho.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	4:13–14	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	exemplos	de	
como	os	nefitas	foram	humildes,	mesmo	quando	outros	foram	orgulhosos.	
•	 O	que	esses	versículos	ensinam	sobre	como	a	humildade	influencia	o	modo	como	trata-

mos	as	outras	pessoas?
Saliente	que	nossa decisão de ser humildes ou orgulhosos influencia a nossa vida e a 
de outros. Se	o	tempo	permitir,	peça	aos	alunos	que	escrevam	no	caderno	ou	no	diário	de	
estudo	das	escrituras	sobre	as	experiências	pessoais	que	tiveram	que	confirmam	a	veraci-
dade	dessa	declaração.	

Alma 4:15–20
Alma abdica do cargo de juiz supremo para poder dedicar seu tempo a chamar o 
povo ao arrependimento
Peça	aos	alunos	que	se	imaginem	no	lugar	de	Alma.	Eles	são	o	juiz	supremo,	e	muitas	
pessoas	se	tornaram	orgulhosas	e	perseguem	os	que	se	mantêm	humildes.	
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•	 O	que	vocês	fariam	para	ajudar	as	pessoas	a	mudar?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	4:15–19	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	o	que	Alma	
decidiu	fazer.
•	 O	que	Alma	decidiu	fazer?	(Ele	decidiu	abdicar	de	seu	cargo	de	juiz	supremo	para	poder	

dedicar	seu	tempo	ao	trabalho	de	ensinar	as	pessoas.)
•	 O	que	a	expressão	“pela	força	de	um	[puro]	testemunho”	(Alma	4:19)	indica	quanto	à	

forma	como	Alma	ensinava?
•	 Quando	foi	que	vocês	ouviram	pessoas	prestar	um	“testemunho	[puro]”?	Como	isso	

influenciou	sua	vida?
•	 Que	verdades	podemos	aprender	com	o	exemplo	de	Alma,	em	Alma	4:19?
As	respostas	dos	alunos	a	essa	pergunta	podem	incluir	o	seguinte:
O cumprimento de nossos deveres espirituais pode exigir sacrifício.
O testemunho puro ajuda outras pessoas a achegarem-se a Deus.
Incentive	os	alunos	a	procurar	o	puro	testemunho	de	Alma,	ao	lerem	Alma	5–16	em	seu	
estudo	pessoal	e	ao	discutirem	esses	capítulos	nas	próximas	lições.	Também	incentive	os	
alunos	a	prestar	atenção	no	efeito	que	o	testemunho	de	Alma	teve	sobre	as	pessoas.	

Revisão do Domínio das Escrituras
Apresente	aos	alunos	algumas	passagens	novas	de	domínio	das	escrituras	ou	recapitule	
as	passagens	que	eles	já	conhecem.	Prepare	perguntas	que	vão	ajudá-los	a	descobrir	os	
princípios	contidos	nas	passagens.	Peça	que	escrevam	uma	meta	no	caderno	ou	no	diário	
de	estudo	das	escrituras	sobre	o	que	farão	para	viver	de	acordo	com	esses	princípios.	Dê-
lhes	um	cronograma	específico	para	cumprirem	suas	metas,	e	peça-lhes	que	preparem	um	
relatório	para	outro	aluno	ou	para	a	classe	inteira,	quando	os	tiverem	cumprido.	
Observação:	Se	não	tiver	tempo	para	usar	essa	atividade	como	parte	desta	lição,	use-a	em	
outro	dia.	Para	outras	atividades	de	revisão,	ver	o	apêndice	no	fim	deste	manual.

Comentários e Informações Históricas
Alma 3:6–17. A marca e a maldição

À medida que os alunos estudarem Alma 3, eles podem 
ter perguntas sobre a marca e a maldição colocadas 
sobre os lamanitas. Você pode explicar que há uma 
diferença entre a marca e a maldição. A marca colocada 
sobre os lamanitas foi a pele escura (ver Alma 3:6). O 
propósito dessa marca era distinguir e separar os lama-
nitas dos nefitas (ver Alma 3:8). A maldição, que era 
mais séria, era o estado de estar “afastados da presença 
do Senhor” (2 Néfi 5:20). Os lamanitas e os anlicitas 
fizeram essa maldição recair sobre eles por causa de sua 
rebelião contra Deus (ver 2 Néfi 5:20; Alma 3:18–19). 
Embora a pele escura tenha sido usada nessa ocasião 
como marca da maldição colocada sobre os lamanitas, 
o Livro de Mórmon ensina que o Senhor “não repudia 
quem quer que o procure, negro e branco, escravo e 

livre, homem e mulher; (…) todos são iguais perante 
Deus” (2 Néfi 26:33). O evangelho de Jesus Cristo é para 
todos. A Igreja inequivocamente condena o racismo, 
inclusive todo e qualquer racismo passado praticado 
tanto fora quanto dentro da Igreja. O Presidente Gor-
don B. Hinckley declarou:

“Nenhuma pessoa que faça comentários depreciativos a 
respeito de outras raças pode considerar-se um verda-
deiro discípulo de Cristo; nem tampouco pode achar 
que está agindo de acordo com os ensinamentos da 
Igreja de Cristo. (…)

Que todos nós reconheçamos que cada pessoa é filha 
do Pai Celestial e que Ele ama todos os Seus filhos” 
(“A Necessidade de Mais Bondade”, A Liahona, maio de 
2006, p. 58). Para auxílio adicional sobre esse assunto, 
ver lição 27. 

Convidar os alunos 
a descobrirem 
outras coisas
De tempos em tempos, 
encerre a lição dando 
algo para os alunos pro-
curarem nas escrituras. 
Essas sugestões podem 
ajudá-los a enfocar seu 
estudo pessoal e pode 
ajudá-los a obter enten-
dimento sobre como um 
capítulo se relaciona a 
outro ou a um grupo de 
capítulos. 
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Lição de Estudo no Lar 
Mosias 26–Alma 4 (Unidade 14)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Mosias 26–Alma 4 (unidade 14) 
não é para ser ensinado como parte de uma lição. A lição 
que você ensina se concentra somente em algumas destas 
doutrinas e destes princípios. Siga os sussurros do Santo 
Espírito ao ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Mosias 26)
Ao estudar sobre uma geração de nefitas que não desenvol-
veu um testemunho do evangelho, os alunos descobriram 
que para desenvolver e manter um testemunho precisamos 
banquetear-nos na palavra de Deus, orar com fé e obedecer 
aos mandamentos do Senhor. Ao ler sobre o empenho de 
Alma em ajudar as pessoas a se arrepender, os alunos apren-
deram que o Senhor perdoa aqueles que se arrependem 
com sinceridade de coração. 

Dia 2 (Mosias 27)
Ao estudarem a conversão de Alma, o filho, e dos filhos de 
Mosias, os alunos aprenderam estas três verdades do evan-
gelho: O Senhor responde a nossas orações diligentes em 
favor de outros, mas ainda assim permite que tenham seu 
arbítrio; cada um de nós precisa nascer de novo pela Expia-
ção de Jesus Cristo; e para arrepender-se verdadeiramente, a 
pessoa precisa fazer todo o possível para reparar o dano que 
causou. Os alunos registraram em seu diário de estudo das 
escrituras como eles mudaram graças à Expiação. 

Dia 3 (Mosias 28–29)
Ao estudarem sobre o desejo dos filhos de Mosias de pregar 
o evangelho aos lamanitas, os alunos aprenderam que à 
medida que nossa conversão se aprofunda, nosso desejo 
de compartilhar o evangelho aumenta. Também anotaram 
as experiências pessoais que tiveram, as quais os ajudaram 
a desejar compartilhar o evangelho. Os alunos leram sobre 
a mudança de governo dos nefitas e aprenderam que os 
cidadãos têm o dever de apoiar as leis e os líderes justos. 

Dia 4 (Alma 1–4)
Ao estudar o exemplo dos humildes nefitas, os alunos 
aprenderam que quando vivemos o evangelho, podemos ter 
paz na vida, mesmo que sejamos perseguidos. Ao ler sobre a 
rebelião dos anlicitas, os alunos descobriram que recebemos 
felicidade ou miséria dependendo de a quem decidimos 
obedecer. Alma foi um exemplo de uma pessoa que decidiu 
obedecer ao Senhor. Sua devoção inabalável ao trabalho de 
chamar os nefitas orgulhosos ao arrependimento ajudou os 
alunos a ver que os servos do Senhor prestam testemunho e 
chamam os pecadores ao arrependimento. 

Introdução
Esta lição permite que os alunos recapitulem os princípios do 
arrependimento e ponderem nossa necessidade de mudar por 
intermédio da Expiação de Jesus Cristo — tal como aconteceu 
com Alma, o filho, e com os filhos de Mosias. Ore pedindo 
orientação para saber como melhor ajudar os alunos a buscar 
essa mudança na vida deles. 

Sugestões Didáticas

Mosias 26
Alma recebe inspiração sobre como julgar os que cometeram 
pecados graves
Para começar esta lição, peça a um aluno que leia o resumo do 
capítulo, no início de Mosias 26. Leia as seguintes situações para 
a classe. Peça aos alunos que pensem no que poderiam fazer 
para ajudar a pessoa, em cada situação.

 1. Uma moça cometeu um pecado grave, mas tem medo de 
falar com seu bispo. 

 2. Um rapaz deseja se arrepender, mas não sabe como. 
 3. Uma moça repete um pecado que cometeu anteriormente e 

se preocupa, achando que o Senhor não vai mais perdoá-la. 
 4. Um rapaz decide se arrepender, mas se recusa a perdoar 

alguém que o ofendeu. 

Escreva a seguinte referência das escrituras no quadro: Mosias 
26:21–23, 29–31. Explique aos alunos que esses versículos 
registram a revelação dada pelo Senhor a Alma sobre as pessoas 
que cometeram pecados graves. Peça aos alunos que leiam esses 
versículos e identifiquem pelo menos um princípio que possa 
ajudar uma das pessoas descritas na lista anterior. Peça a vários 
alunos que compartilhem suas respostas com a classe. Você pode 
também compartilhar uma resposta e seu testemunho de um 
princípio referente ao arrependimento encontrado em Mosias 26.

Lembre aos alunos que eles planejaram aplicar um dos princípios 
que aprenderam em Mosias 26 em seu próprio empenho de arre-
pender-se. Incentive os alunos a seguir os planos que traçaram. 

Mosias 27–28
Alma, o filho, e os filhos de Mosias se arrependem e nascem 
de novo
Para dar aos alunos um exemplo de alguém que sentiu uma 
poderosa mudança no coração, peça a alguns deles que se 
revezem na leitura em voz alta da seguinte experiência pessoal 
contada pelo Élder Keith K. Hilbig, dos Setenta:

“[Um jovem élder que servia na Europa Oriental] e seu 
companheiro tinham encontrado e ensinado um homem de 
meia-idade chamado Ivan. (…) Esse pesquisador tinha origens 
modestas — algo evidente devido a suas roupas gastas, barba 
mal cuidada e comportamento hesitante. A vida tinha sido 
difícil e penosa para ele. 
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Como nunca recebera ensinamentos religiosos, Ivan tinha muito 
a aprender e mudar. Precisava abandonar práticas incompatíveis 
com o evangelho restaurado e teria de aceitar e depois adotar 
novos princípios. Ivan tinha o desejo de aprender e se preparou 
com diligência para o batismo e a confirmação. Suas roupas 
continuaram surradas e a barba, mal cuidada, mas ele dera os 
primeiros passos. Pouco depois do batismo de Ivan, o missioná-
rio foi transferido. Ele esperava voltar a ver Ivan um dia. 

Seis meses depois, o presidente da missão designou o jovem 
élder para seu antigo ramo. Surpreso, mas ansioso para voltar, 
o élder chegou cedo com o novo companheiro à reunião sacra-
mental no primeiro domingo de volta ao ramo. (…)

O élder reconheceu quase todos na pequena congregação. 
Todavia, procurou em vão, em meio aos muitos rostos, o homem 
que ele e seu companheiro tinham ensinado e batizado seis 
meses antes. O élder sentiu decepção e tristeza. (…)

Os temores e reflexões do élder foram interrompidos pela che-
gada de um homem desconhecido que veio correndo abraçar o 
missionário. Esse homem estava bem barbeado, tinha um sorriso 
confiante e uma inegável bondade irradiava de seu semblante. 
Usava camisa branca, uma gravata com o nó bem feito e estava 
indo preparar o sacramento para o pequeno grupo reunido 
naquela manhã do domingo. Só quando o homem começou a 
falar é que o élder o reconheceu. Era o novo Ivan, não o velho 
Ivan que eles tinham ensinado e batizado! O élder viu perso-
nificado nesse amigo o milagre da fé, do arrependimento e do 
perdão; testemunhou a realidade da Expiação.

(…) [Ivan] passara por uma ‘mudança no coração’ (Alma 5:26) 
forte o bastante para impeli-lo ao batismo e à perseverança no 
processo contínuo de conversão” (“Passar por uma Mudança no 
Coração”, A Liahona, junho de 2008, p. 39).

Pergunte: Que evidências descritas na história mostram como 
Ivan havia mudado? (Certifique-se de que esteja claro que as 
mudanças externas que Ivan fez indicavam uma mudança pro-
funda ocorrida dentro dele.)

Lembre aos alunos que Mosias 27 descreve outra experiência 
pessoal de mudança, graças à Expiação. Peça a um aluno que se 
coloque diante da classe e resuma Mosias 27. Se estiver disponí-
vel, o aluno pode também mostrar a gravura Conversão de Alma, 
o Filho (Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 77). Peça a 
outro aluno que leia Mosias 27:24–26. Depois, peça à classe que 
identifique quem precisa mudar pela Expiação ou “nascer de 
Deus”. À medida que os alunos responderem, eles devem expres-
sar a compreensão da seguinte verdade: Cada um de nós pre-
cisa nascer de novo por meio da Expiação de Jesus Cristo.

Pergunte: Como vocês viram alguém mudar para melhor por 
meio da Expiação de Jesus Cristo?

Peça aos alunos que ponderem as perguntas que o missionário 
da história fez a si mesmo depois de seu encontro com Ivan: 
“Até que ponto eu passei por uma ‘mudança no coração’ nos 
últimos seis meses? (…) Será que ‘nasci de novo’?’” (citado em 
Keith K. Hilbig, “Passar por uma Mudança no Coração” p. 41).

Peça aos alunos que leiam Mosias 27:24, 28, procurando o que 
Alma fez e o que o Senhor fez que resultaram na mudança ocor-
rida em Alma. Peça-lhes que expliquem por que acreditam que 
tanto a pessoa quanto o Senhor precisam participar da mudança 
no coração. 

Lembre aos alunos que eles preencheram uma tabela com frases 
que mostram a diferença na vida de Alma antes e depois de sua 
mudança no coração (na lição do dia 2). Na designação 2 do 
dia 2, os alunos anotaram em seu diário de estudo das escri-
turas uma frase da coluna “Depois” que eles esperam que os 
descreva ao longo da vida e explicaram o motivo disso. Peça a 
vários alunos que compartilhem o que anotaram. Testifique que 
uma poderosa mudança no coração é possível a nós graças à 
Expiação de Jesus Cristo.

Peça aos alunos que ponderem como eles foram mudados por 
meio da Expiação de Jesus Cristo. Peça que compartilhem seus 
pensamentos, se assim o desejarem. Você pode também contar 
como você mudou graças à Expiação. 

Incentive os alunos a trabalharem para que sintam uma mudança 
no coração, de modo que se aproximem mais do Senhor, permi-
tindo que a Expiação faça a diferença na vida deles. 

Copie a seguinte tabela no quadro antes do início da aula ou 
entregue uma cópia para cada aluno:

mosias 27:32–37 mosias 28:1–4

Como Alma e os filhos de 
mosias mudaram?
Que princípio você aprendeu 
nesses versículos?
Por que vocês acham que resti-
tuir é uma parte importante do 
arrependimento?

Como os filhos de mosias 
mudaram?
Que princípio você aprendeu 
nesses versículos?
Que experiências pessoais em 
sua vida o levaram a querer 
compartilhar o evangelho com 
outras pessoas?

Peça à metade da classe que responda às perguntas da primeira 
coluna da tabela e à outra metade que responda às perguntas da 
segunda coluna. Peça a cada aluno que trabalhe individualmente. 
Peça a alguns alunos de cada grupo que mostrem suas respostas. 

Peça aos alunos que ponderem como fariam uma restituição por 
seus pecados e aumentariam o desejo de compartilhar o evange-
lho com as pessoas. 

Mosias 29–Alma 4
Deus abençoou os nefitas que permaneceram justos na época 
de perseguição
Lembre aos alunos que os primeiros capítulos de Alma descre-
vem uma época de tribulação e perseguição para os nefitas 
justos. Peça aos alunos que leiam Alma 1:25, 27 em silêncio. 
Peça-lhes que identifiquem o que aqueles nefitas fizeram 
durante uma época de perseguição. 

Saliente que o Senhor abençoou os nefitas justos para que 
 prosperassem mais do que os iníquos (ver Alma 1:29–32).  
Peça aos alunos que se esforcem para seguir o exemplo 
 daqueles fiéis nefitas, ao encontrarem dificuldades na vida. 

Próxima Unidade (Alma 5–10)
Como você sabe se nasceu de novo? O que significa nascer 
de novo? À medida que os alunos estudarem Alma 5–10, eles 
encontrarão perguntas que podem fazer a si mesmos para ava-
liar se já nasceram de novo e sentiram uma poderosa mudança 
no coração. Além disso, vão adquirir maior entendimento da 
profundidade e do poder da Expiação. 
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Introdução
Quando a Igreja estava ameaçada pelas contendas 
internas e pela iniquidade (ver Alma 4:9–11), Alma 
abdicou do cargo de juiz supremo para poder concen-
trar esforços no fortalecimento da Igreja. Partiu em 
missão para resgatar o povo de Néfi “pela força de 
um [puro] testemunho contra eles” (Alma 4:19). Alma 

começou sua missão lembrando ao povo de Zaraenla 
que o Senhor havia libertado seus antepassados do 
cativeiro físico e espiritual. Ele os incentivou a prepa-
rarem-se para dia do julgamento final, acreditando na 
palavra de Deus e analisando a condição espiritual de 
seu coração. 

LIÇÃO 71

Alma 5:1–36

Sugestões Didáticas

Alma 5:1–14
Alma relata a conversão de seu pai e daqueles que o seguiram
Escreva	a	palavra	mudança	no	quadro.	Peça	aos	alunos	que	compartilhem	exemplos	de	
maneiras	pelas	quais	as	pessoas	poderiam	mudar	sua	aparência	ou	seu	comportamento.	Peça	
que	expliquem	o	que	poderia	levar	as	pessoas	a	essa	mudança	ou	fazer	com	que	ela	aconteça.	
Lembre	aos	alunos	que	Alma	estava	preocupado	com	a	iniquidade	que	havia	começado	a	
aumentar	entre	os	nefitas.	Ele	pôde	ver	que	se	não	mudassem,	perderiam	as	bênçãos	pro-
metidas	nos	convênios	que	haviam	feito.	Abdicou	do	cargo	de	juiz	e	dedicou-se	ao	trabalho	
de	ministrar	às	pessoas	e	de	chamá-las	ao	arrependimento.	Começou	ensinando	o	povo	de	
Zaraenla.	
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	Alma	5:3–6.	Peça	à	classe	que	
acompanhe,	procurando	acontecimentos	que	Alma	salientou	ao	começar	a	pregar	ao	povo.	
•	 Como	o	fato	de	ouvirem	o	relato	do	cativeiro,	da	libertação	e	da	conversão	de	Alma,	

o pai,	e	daqueles	que	o	seguiram	pode	ter	ajudado	o	povo	de	Alma?
•	 Veja	Alma	5:7.	De	acordo	com	esse	versículo,	que	tipo	de	mudança	ocorreu	na	vida	do	

pai	de	Alma	e	de	seu	povo?
No	quadro,	acrescente	as	palavras	no coração	depois	de	mudança,	para	que	a	expressão	
fique	sendo	mudança no coração.
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	sentir	uma	“mudança	no	coração”?	[Para	ajudar	os	alu-

nos	a	responder	a	essa	pergunta,	você	pode	dizer	a	eles	que	o	Élder	Gerald N.	Lund,	dos	
Setenta,	ensinou	que	nas	escrituras,	a	palavra	coração	em	geral	se	refere	à	“pessoa	real,	
interior”	(“Understanding	Scriptural	Symbols”	[Entendendo	os	Símbolos	das	Escrituras”],	
Ensign,	outubro	de	1986,	p.	25)].

•	 Qual	é	a	diferença	entre	uma	mudança	no	coração	e	os	tipos	de	mudança	sobre	os	quais	
debatemos	no	começo	da	aula?

Explique-lhes	que	em	Alma	5:7–9,	14,	Alma	usou	várias	frases	que	descrevem	como	é	uma	
mudança	no	coração.	Acrescente	o	seguinte	à	frase	do	quadro:	Uma mudança no coração é 
como …
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	5:7–9,	14	em	silêncio,	procurando	a	descrição	dada	por	
Alma	do	que	é	uma	mudança	no	coração.	Peça	que	compartilhem	o	que	encontraram.	À	
medida	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	acrescente	frases	ao	quadro.	(Sua	lista	
pode	conter	o	seguinte:	Uma mudança no coração é como… acordar de um sono profundo; 
encher-se de luz; libertar-se das cadeias; sentir a alma expandir; cantar o cântico do amor que 
redime; nascer de Deus; receber a imagem do Senhor no semblante.)
•	 De	que	modo	uma	mudança	no	coração	se	assemelha	às	descrições	anotadas	no	quadro?
•	 Como	uma	mudança	no	coração	é	vista	nas	ações	da	pessoa?	De	que	modo	a	mudança	

no	coração	às	vezes	é	visível	no	semblante	da	pessoa?	(Você	pode	pedir	aos	alunos	que	
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descrevam	a	aparência	ou	a	conduta	de	alguém	que	eles	conhecem	e	que	acham	que	
“[recebeu]	a	imagem	[de	Deus]	em	[seu]	semblante”.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	5:10	em	voz	alta	e	peça	à	classe	que	identifique	as	três	per-
guntas	que	Alma	fez	ao	povo.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essas	palavras.)	
A	leitura	dessas	perguntas	vai	ajudar	os	alunos	a	identificar	nos	versículos	subsequentes	os	
fatores	que	levaram	Alma	e	seu	povo	a	sentir	uma	poderosa	mudança	no	coração.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	5:11–13	em	voz	alta	e	peça	à	classe	que	identifique	o	que	
fez	acontecer	a	poderosa	mudança	no	coração	de	Alma,	no	de	seu	pai	e	em	seus	seguido-
res.	(Sua	crença	na	palavra	de	Deus	e,	por	extensão,	sua	fé	e	confiança	em	Deus.	Você	pode	
também	salientar	a	influência	da	palavra	de	Deus	mencionada	em	Alma	5:5,	7.)
•	 Que	relação	vocês	acham	que	existe	entre	crer	na	palavra	de	Deus	e	sentir	uma	mudança	no	

coração?	(Ajude	os	alunos	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Quando acreditamos na pala-
vra de Deus e exercemos fé em Jesus Cristo, podemos sentir uma poderosa mudança 
no coração.	Saliente	que	a	palavra	de	Deus,	conforme	pregada	por	Abinádi	e	Alma,	concen-
trava-se	na	redenção	que	vem	por	meio	de	Jesus	Cristo	[ver	Mosias	16:4–9;	18:1–2].)

Explique-lhes	que	outra	forma	de	expressar	que	alguém	teve	uma	poderosa	mudança	
no	coração	é	dizer	que	ele	nasceu	de	novo.	Ajude	os	alunos	a	compreender	que	os	ter-
mos	“nascer	de	Deus”	ou	“nascer	de	novo”	referem-se	à	mudança	que	a	pessoa	vivencia	
quando	aceita	Jesus	Cristo	e	começa	uma	nova	vida	como	Seu	discípulo.	Para	ajudar	os	
alunos	a	compreender	que	sentir	uma	poderosa	mudança	no	coração,	ou	nascer	de	novo,	
geralmente	é	um	processos	gradual,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	D. Todd	Christo-
fferson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Vocês	poderiam	perguntar:	‘Por	que	essa	poderosa	mudança	não	ocorre	mais	rápido	em	
mim?’	(…)	Para	a	maioria	de	nós,	as	mudanças	são	graduais	e	paulatinas.	Nascer	de	novo	
(…)	é	um	processo	e	não	um	evento.	Envolver-nos	nesse	processo	é	o	objetivo	central	da	
mortalidade”	(“Nascer	de	Novo”,	A Liahona,	maio	de	2008,	p.	76).
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	uma	mudança	no	coração	ao	se	esforçarem	para	viver	de	

acordo	com	a	palavra	de	Deus?
•	 Como	vocês	descreveriam	os	sentimentos	e	as	ações	que	acompanham	essa	mudança	no	

coração?
•	 Como	seu	coração	mudou	ao	estudar	o	Livro	de	Mórmon	no	seminário	este	ano?
Dê	alguns	minutos	aos	alunos	para	que	escrevam	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	
escrituras	uma	ou	duas	coisas	que	farão	para	viver	mais	diligentemente	de	acordo	com	a	
palavra	de	Deus.	

Alma 5:15–36
Alma ensina que uma poderosa mudança no coração é necessária para se entrar 
no reino do céu
Dê	a	cada	aluno	uma	folha	com	a	seguinte	tabela	ou	anote	a	tabela	no	quadro	para	que	os	
alunos	copiem.	

eletrocardiograma espiritual

Alma 5:15 Alma 5:16 Alma 5:19 Alma 5:26 Alma 5:27 Alma 5:28

sempre 

Quase sempre

Geralmente

Às vezes

Raramente,  
ou nunca
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Explique-lhes	que	um	eletrocardiograma	é	um	gráfico	que	os	médicos	usam	às	vezes	para	
avaliar	ou	monitorar	o	funcionamento	de	nosso	coração	físico.	Ele	os	ajuda	a	identificar	
problemas	ou	doenças	que	precisem	de	tratamento.	
Diga	aos	alunos	que	depois	de	Alma	ter	ensinado	que	a	palavra	de	Deus	levou	seu	pai	e	
outros	a	sentir	uma	poderosa	mudança	no	coração,	ele	fez	algumas	perguntas	ao	povo	que	
os	ajudaria	a	avaliar	as	condições	do	próprio	coração	deles.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	
5:14	em	silêncio,	procurando	três	perguntas	que	Alma	fez	ao	povo.	(Você	pode	sugerir	que	
os	alunos	marquem	essas	palavras.)
Explique-lhes	que	Alma	fez	muitas	outras	perguntas	para	ajudar	seu	povo	a	ponderar	
a	condição	do	coração	deles.	Peça	aos	alunos	que	passem	alguns	minutos	estudando	e	
ponderando	as	passagens	de	escrituras	anotadas	no	alto	do	eletrocardiograma	espiritual.	
Incentive	os	alunos	a	assinalarem	os	quadrinhos	da	tabela	que	melhor	descrevem	como	
sentem	que	estão	se	saindo	em	relação	às	perguntas	de	cada	passagem	das	escrituras.	
(Observe	que	alguns	versículos	têm	mais	de	uma	pergunta.)	Devido	à	natureza	pessoal	
dessa	atividade,	não	será	pedido	aos	alunos	que	compartilhem	as	respostas	com	a	classe.	
Quando	os	alunos	completarem	seu	eletrocardiograma,	peça	que	leiam	Alma	5:29–31	em	
silêncio,	procurando	outras	perguntas	que	Alma	fez	para	ajudar	seu	povo	a	avaliar	o	cora-
ção	deles.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	mudem	um	pouco	as	perguntas	para	aplicá-las	
a	eles	mesmos:	“Estou	livre	de	inveja?”	“Zombo	dos	outros?”	“Persigo	outras	pessoas?”)
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	5:17–18,	20–25.	Peça	à	
classe	que	procure	razões	pelas	quais	nosso	coração	precisa	mudar	em	preparação	para	o	
dia	do	julgamento.	Faça	as	seguintes	perguntas	para	ajudar	os	alunos	a	compreender	que	
ao sentir uma mudança no coração, preparamo-nos para receber um lugar no reino 
do céu:
•	 Que	palavras	e	frases	Alma	usou	que	descrevem	a	condição	em	que	gostaríamos	de	estar	

quando	nos	colocássemos	diante	de	Deus	para	ser	julgados?	(À	medida	que	os	alunos	
responderem	a	essa	pergunta,	você	pode	dirigir	a	atenção	deles	para	Alma	5:16,	19.)

•	 Como	o	fato	de	passar	por	essa	mudança	no	coração	agora	nos	ajuda	a	preparar-nos	
para	receber	um	lugar	no	reino	do	céu?

Anote	estas	perguntas	no	quadro:	(Você	pode	escrevê-las	no	quadro	antes	de	começar	
a aula.)	

O que o Senhor nos convida a fazer?
Quais são as consequências de aceitar ou rejeitar esse convite?
O que esses versículos ensinam sobre o Salvador? 

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	5:33–36	em	voz	alta	enquanto	o	restante	da	classe	procura	
respostas	para	as	perguntas	do	quadro.	Peça	aos	alunos	que	compartilhem	as	respostas	que	
encontraram.	
Encerre	dando	alguns	minutos	para	que	os	alunos	escrevam.	Peça	que	escolham	um	versí-
culo	ou	frase	de	Alma	5:1–36.	Peça	que	escrevam	o	que	esse	versículo	ou	frase	significa	para	
eles	e	como	eles	podem	fazer	o	que	é	sugerido,	para	que	haja	uma	mudança	no	coração	
deles	por	meio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	Testifique	que	se	sentirmos	continuamente	
uma	mudança	no	coração	e	realizarmos	obras	de	retidão	estaremos	preparados	para	entrar	
no	reino	de	Deus.	

Dar aos alunos tempo 
para ponderar
Uma maneira de ajudar 
os alunos a aprender 
pelo Espírito é dar-lhes 
um tempo para ponde-
rar durante a aula. Nesse 
tempo, não acrescente 
de repente outras 
perguntas, instruções 
ou conversas que os 
distraiam. 
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Introdução
Ao continuar a pregar em Zaraenla, Alma advertiu as 
pessoas que a decisão de seguir ou rejeitar suas pala-
vras teria sérias consequências. Alma também compa-
rou Jesus Cristo a um bom pastor que os chamava e 

desejava levá-los de volta a seu rebanho. Ele incentivou 
as pessoas a se arrepender e a abster-se das coisas 
impuras do mundo para que pudessem herdar o reino 
do céu. 
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Alma 5:37–62

Sugestões Didáticas

Alma 5:37–42, 53–62
Alma adverte os iníquos e convida todos a dar ouvidos à voz do Bom Pastor
Mostre	a	gravura	Jesus	com	o	Cordeirinho	Perdido	(Livro de Gravuras do Evangelho,	2009,	
nº	64).
•	 Em	que	aspectos	o	Salvador	é	o	Bom	Pastor?
Depois	que	os	alunos	responderem,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	Taft	
Benson:
“Na	época	de	Jesus,	o	pastor	palestino	era	conhecido	pela	proteção	que	oferecia	a	suas	
ovelhas.	Ao	contrário	dos	pastores	modernos,	o	pastor	sempre	andava	na	frente	do	reba-
nho.	Ele	o	conduzia.	O	pastor	conhecia	cada	uma	das	ovelhas	e	geralmente	dava	um	nome	
a	cada	uma	delas.	As	ovelhas	conheciam	sua	voz	e	confiavam	nele,	não	seguindo	estra-
nhos.	Assim,	quando	chamadas,	as	ovelhas	iam	até	ele.	(Ver	João	10:14,	16.) …
Jesus	usou	essa	ilustração	comum	de	Sua	época	para	declarar	que	Ele	era	o	Bom	Pastor,	o	
Pastor	Verdadeiro.	Devido	a	Seu	amor	por	Seus	irmãos	e	irmãs,	Ele	daria	voluntariamente	
a	vida	por	eles”	(“A	Call	to	the	Priesthood:	‘Feed	My	Sheep’”,	Ensign,	maio	de	1983,	p.	43;	
ver	também	John R.	Lasater,	“Shepherds	of	Israel”,	Ensign,	maio	de	1988,	pp.	74–75).
Ajude	os	alunos	a	lembrar	do	contexto	de	Alma	5	explicando	que	Alma	foi	pregar	ao	povo	
de	Zaraenla,	que	eram	como	“ovelhas	sem	pastor”	(Alma	5:37).	Peça	aos	alunos	que	relem-
brem	os	desafios	enfrentados	pelo	povo	de	Zaraenla	e	o	que	Alma	os	incentivou	a	fazer.	
Você	pode	recapitular	brevemente	vários	versículos	importantes	das	lições	anteriores,	como	
Alma	5:14–20,	para	ajudar	os	alunos	a	lembrar	parte	desse	contexto.	Certifique-se	de	que	
os	alunos	compreendam	que	o	povo	de	Zaraenla	estava	em	uma	situação	terrível	devido	à	
sua	iniquidade	(ver	Alma	7:3).
Peça	a	dois	ou	três	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	5:37–42.	Peça	à	
classe	que	procure	maneiras	pelas	quais	uma	pessoa	pode	saber	se	ela	é	uma	das	ovelhas	
do	Salvador.	Depois	que	os	alunos	compartilharem	o	que	encontraram,	faça	as	seguintes	
perguntas:
•	 Como	as	pessoas	são	como	uma	ovelha	que	precisa	de	um	pastor?
•	 De	acordo	com	Alma	5:37–38,	como	o	Bom	Pastor	mostra	Seu	amor	e	preocupação	para	

com	as	ovelhas?	(Ele	continua	a	chamá-las	em	Seu	próprio	nome.)
•	 De	acordo	com	Alma	5:41,	como	podemos	saber	se	estamos	dando	ouvidos	à	voz	do	

Bom	Pastor?
•	 Quais	são	algumas	obras	que	podem	indicar	que	uma	pessoa	segue	o	Bom	Pastor?
Depois	que	os	alunos	responderem,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	
Presidente	Ezra	Taft	Benson,	que	descreveu	os	homens	e	as	mulheres	que	estão	compro-
metidos	a	seguir	Jesus	Cristo.	(Você	pode	preparar	uma	cópia	dessa	declaração	para	cada	
aluno.)
“Quando	decidimos	seguir	a	Cristo,	decidimos	mudar. (…)
Os	homens	transformados	por	Cristo	serão	capitaneados	por	Ele. (…)
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A	vontade	desses	homens	será	absorvida	pela	vontade	de	Cristo	(ver	Mosias	15:7).
Sempre	fazem	as	coisas	que	agradam	o	Senhor	(ver	João	8:29).
Não	só	morreriam	pelo	Senhor,	mas,	o	que	é	mais	importante,	eles	querem	viver	para	o	
Senhor.
Entrando	no	lar	de	um	deles,	os	quadros	nas	paredes,	os	livros	na	estante,	a	música	no	ar,	
suas	palavras	e	seus	atos	mostram	que	são	cristãos.	
Eles	servem	de	testemunhas	de	Deus	em	todos	os	momentos	e	em	todas	as	coisas	e	em	
todos	os	lugares	(ver	Mosias	18:9).
Têm	Cristo	em	mente,	pois	O	buscam	em	cada	pensamento	(ver	D&C	6:36).
Têm	Cristo	no	coração,	pois	seu	afeto	Lhe	pertence	para	sempre	(ver	Alma	37:36).
Em	quase	todas	as	semanas,	tomam	o	sacramento	e	testificam	novamente	ao	Pai	Eterno	
que	estão	dispostos	a	tomar	sobre	si	o	nome	de	Seu	Filho,	sempre	lembrar-se	Dele	e	guar-
dar	Seus	mandamentos	(ver	Morôni	4:3).”	(“Born	of	God”	[“Nascido	de	Deus”],	Ensign,	
novembro	de	1985,	pp.	5,	6–7).
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	5:53–56	em	silêncio,	procurando	atitudes	e	ações	que	
tornam	difícil	para	uma	pessoa	dar	ouvidos	ao	Salvador.	Depois	de	alguns	minutos,	
convide	alguns	alunos	a	escreverem	o	que	encontraram	no	quadro.	Peça	que	anotem	suas	
respostas	para	que	completem	o	máximo	possível	as	frases	do	quadro.	Peça	que	acrescen-
tem	quaisquer	outras	atitudes	ou	ações	que	viram	a	seu	redor	que	podem	fazer	com	que	
lhes	seja	difícil	dar	ouvidos	ao	Salvador.	(As	respostas	dos	alunos	podem	incluir	deixar	de	
lado	[ignorar]	os	ensinamentos	de	Deus,	ter	orgulho,	sentir	vaidade,	colocar	o	coração	nas	
riquezas	e	nas	coisas	mundanas,	achar-se	melhor	do	que	os	outros,	perseguir	os	justos	ou	
dar	as	costas	aos	pobres	e	necessitados.	Você	pode	chamar	a	atenção	para	o	uso	repetido	
que	Alma	faz	da	palavra	persistir,	salientando	que	o	povo	de	Zaraenla	persistiu	nessas	
condutas	e	atitudes	pecaminosas.)
Crie	espaço	para	escrever	no	meio	do	quadro,	apagando	parte	das	respostas	dos	alunos.	
Nesse	espaço,	escreva	seguir a voz do Bom Pastor.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	5:57	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	frases	que	
ensinem	como	devemos	reagir	às	influências	malignas.	(“Afastai-vos	dos	iníquos”,	“con-
servai-vos	separados”	e	“não	toqueis	em	suas	coisas	imundas”.)	Você	pode	sugerir	aos	
alunos	que	marquem	essas	frases	nas	escrituras	deles.	Saliente	que	essas	frases	enfatizam	
a	necessidade	de	abster-nos	de	qualquer	coisa	que	nos	corrompa	ou	contamine	espiritual-
mente.	Para	ajudar	os	alunos	a	discutir	como	podem	afastar	as	distrações,	evitar	influências	
malignas	e	seguir	a	voz	do	Bom	Pastor,	faça	perguntas	como	estas:
•	 O	que	os	jovens	santos	dos	últimos	dias	podem	fazer	para	se	manterem	separados	do	

mundo?	(Para	reforçar	as	respostas	dos	alunos,	você	pode	citar	um	exemplo	positivo	que	
viu	em	um	dos	alunos	de	sua	classe.	Você	pode	também	pedir	aos	alunos	que	comparti-
lhem	bons	exemplos	que	viram	uns	nos	outros.)

•	 De	acordo	com	Alma	5:56–57,	quais	são	as	consequências	de	se	persistir	na	iniquidade?	
(Se persistirmos na iniquidade, ficaremos incapazes de ouvir a voz do Bom Pastor 
e não seremos contados entre os justos.)

Se	houver	tempo,	dê	aos	alunos	alguns	minutos	para	ponderar	a	seguinte	pergunta.	Você	
pode	pedir	que	respondam	à	pergunta	em	seu	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras.
•	 O	que	o	Senhor	deseja	que	você	faça	para	aceitar	melhor	Seu	convite	de	achegar-se	

a	Ele?	(Você	pode	sugerir	que	a	resposta	pode	ser	algo	que	eles	sentem	que	precisam	
melhorar,	ou	pode	ser	algo	que	precisam	parar	de	fazer.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	5:58–62	em	silêncio,	procurando	as	bênçãos	prometidas	
aos	que	se	reúnem	com	o	Senhor	e	Seu	povo.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	
essas	frases	nas	escrituras	deles.)
•	 Como	vocês	resumiriam	as	promessas	feitas	pelo	Senhor	aos	que	dão	ouvidos	à	Sua	

voz?	(Embora	os	alunos	possam	sugerir	princípios	diferentes,	certifique-se	de	que	com-
preendam	que	se seguirmos a voz do Senhor [o Bom Pastor], seremos reunidos em 
Seu reino.	Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)

•	 Que	hábitos	vocês	desenvolveram	que	os	ajudam	a	dar	ouvidos	à	voz	do	Bom	Pastor?



263

ALmA 5:37– 62

•	 Como	esses	hábitos	os	ajudaram	a	ignorar	algumas	das	influências	malignas	alistadas	no	
quadro?

Testifique	que	se	dermos	ouvido	às	palavras	do	Salvador,	estaremos	entre	os	justos	que	
serão	reunidos	no	reino	do	Senhor.	

Alma 5:43–52
Alma cumpre sua responsabilidade de pregar arrependimento
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	lista	dos	cinco	sentidos	físicos	(visão,	audição,	tato,	olfato	e	
paladar).	Você	pode	mostrar	alguns	objetos	que	permitam	que	os	alunos	usem	esses	sentidos.	
•	 Qual	foi	uma	coisa	que	aprenderam	com	cada	um	de	seus	cinco	sentidos?	
•	 Há	um	meio	de	saber	ou	aprender	algo	sem	usar	seus	cinco	sentidos?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	5:44–48.	Peça	à	classe	
que	procure	o	que	Alma	disse	que	sabia	e	como	ele	sabia	disso.	
•	 De	acordo	com	Alma	5:48,	o	que	Alma	sabia?
•	 Qual	disse	Alma	ter	sido	a	fonte	de	seu	testemunho?
•	 O	que	Alma	fez	para	receber	esse	testemunho	do	Espírito	Santo?
•	 Como	a	oração	e	o	jejum	podem	ajudar-nos	a	adquirir	ou	fortalecer	um	testemunho	do	

evangelho?
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	que	seu	testemunho	foi	fortalecido	por	meio	da	oração	

ou	do	jejum?
Testifique	que	podemos saber por nós mesmos, por meio do Espírito Santo, que Jesus 
Cristo é o Redentor da humanidade. Para	ressaltar	a	importância	de	buscar	e	obter	um	
testemunho	pessoal	de	que	Jesus	Cristo	é	o	Redentor	da	humanidade,	leia	a	seguinte	
declaração	do	Élder	M. Russell	Ballard,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“O	testemunho	pessoal	da	veracidade	do	evangelho,	particularmente	da	vida	
e	missão	divinas	do	Senhor	Jesus	Cristo,	é	essencial	para	a	vida	eterna.	(…)	
Em	outras	palavras,	vida	eterna	pressupõe	o	conhecimento	pessoal	do	Pai	
Celestial	e	de	Seu	Santo	Filho.	Apenas	ter	conhecimento	Deles	não	é	
suficiente.	Devemos	buscar	experiências	espirituais	e	pessoais	que	nos	deem	
segurança.	Temos	essas	experiências	quando	as	buscamos	tão	intensa	e	

objetivamente	quanto	uma	pessoa	faminta	procura	alimento”	(“Banquetear-se	à	Mesa	do	
Senhor”,	A Liahona,	julho	de	1996,	p.	83).
Dê	tempo	para	que	os	alunos	anotem	suas	respostas	para	as	seguintes	perguntas.	Tam-
bém	os	incentive	a	anotar	o	que	farão	para	adquirir	ou	fortalecer	seu	testemunho	de	Jesus	
Cristo.	Incentive-os	a	cumprir	suas	metas,	mesmo	que	isso	leve	“muitos	dias”	(Alma	5:46).
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	o	Espírito	Santo	testemunhar	a	vocês	que	Jesus	Cristo	é	

o	Redentor	do	mundo?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	5:49–52	em	silêncio,	procurando	o	que	Alma	disse	que	o	
povo	precisava	fazer	para	preparar-se	para	herdar	o	reino	dos	céus.	
•	 Por	que	o	arrependimento	é	essencial	para	entrarmos	no	reino	de	Deus?
Para	ajudar	os	alunos	a	aplicar	os	ensinamentos	de	Alma	sobre	nossa	preparação	para	
entrar	no	reino	de	Deus,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Dallin H.	
Oaks,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“E	se	esse	dia	fosse	amanhã?	Se	soubéssemos	que	iríamos	encontrar	o	Senhor	amanhã	—	
devido	a	uma	morte	prematura	ou	por	causa	de	Sua	vinda	inesperada	—	o	que	faríamos	
hoje?	Que	confissões	faríamos?	O	que	deixaríamos	de	fazer?	Que	problemas	de	relaciona-
mento	teríamos	que	solucionar?	A	quem	perdoaríamos?	Que	testemunhos	iríamos	prestar?	
Se	faríamos	essas	coisas	nessa	ocasião,	por	que	não	agora?	Por	que	não	buscar	a	paz	
enquanto	podemos	encontrá-la?”	(“A	Preparação	para	a	Segunda	Vinda”,	A Liahona,	maio	
de	2004,	p.	7).
Encerre	dando	um	tempo	para	que	os	alunos	ponderem	o	que	precisam	mudar	na	vida	a	
fim	de	preparar-se	para	encontrar	com	o	Salvador	e	entrar	em	Seu	reino.	Peça	que	anotem	
seus	pensamentos	e	sentimentos	para	que	possam	relê-los	mais	tarde	e	lembrar-se	de	
seguir	a	inspiração	que	receberam.	

Incentivar a aplicação
O Presidente Thomas S. 
Monson disse: “O 
objetivo do [ensino do 
evangelho] é inspirar a 
pessoa a pensar, sentir 
e depois fazer algo 
em relação à aplicação 
prática dos princípios do 
evangelho” (Conference 
Report, outubro de 
1970, p. 107). Ao ensinar 
princípios do evangelho 
aos alunos, convide-os 
a seguir os sussurros do 
Espírito Santo ao sele-
cionar meios pelos quais 
podem melhorar sua 
conduta e fortalecer sua 
fé em Jesus Cristo. 
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Introdução
Depois de estabelecer a ordem na Igreja em Zaraenla, 
Alma foi à cidade de Gideão. Encontrou ali pessoas 
mais fiéis do que as de Zaraenla. Portanto, sua mensa-
gem em Gideão foi diferente da mensagem pregada 
em Zaraenla. Ele incentivou as pessoas a confiarem 
continuamente no Senhor e a procurarem aplicar 

Sua Expiação na vida deles. Testificou que o Salvador 
tomaria sobre Si a morte e nossos pecados, e que Ele 
também tomaria sobre Si nossas dores, aflições, enfer-
midades e doenças, para que pudesse saber como nos 
ajudar. 
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Alma 6–7

Sugestões Didáticas

Alma 6
Alma estabelece a ordem na Igreja em Zaraenla e vai pregar em Gideão
Antes	da	aula,	peça	a	um	aluno	que	se	prepare	para	compartilhar	brevemente	com	a	classe	
algumas	maneiras	pelas	quais	ele	se	sentiu	abençoado	por	seu	empenho	de	frequentar	a	
Igreja.	Para	começar	a	aula,	peça	a	esse	aluno	que	vá	para	frente	da	classe	e	compartilhe	
os	pensamentos	que	preparou.	Você	pode	também	contar	como	você	foi	abençoado	por	
frequentar	a	Igreja.	
Apresente	Alma	6	explicando	que	esse	capítulo	ensina	como	Alma	e	outros	líderes	do	
sacerdócio	fortaleceram	a	Igreja	em	Zaraenla.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	6:4–6	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	procurando	
o	que	membros	da	Igreja	que	estavam	em	Zaraenla	fizeram	pelos	que	não	conheciam	a	
Deus.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	aprenderam.	
Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	A Igreja foi estabelecida para o bem-estar de 
todas as pessoas. Para	ajudar	os	alunos	a	pensar	em	como	essa	verdade	pode	influenciar	a	
vida	deles,	pergunte:
•	 Como	vocês	acham	que	a	Igreja	em	nossos	dias	pode	abençoar	aqueles	que	não	conhe-

cem	a	Deus?
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	alguém	que	precisa	conhecer	melhor	a	Deus.	Essa	pessoa	
pode	ser	membro	da	Igreja	ou	de	outra	religião.	Preste	testemunho	das	bênçãos	que	rece-
bemos	por	sermos	membros	da	Igreja	e	incentive	os	alunos	a	convidar	outros	a	comparti-
lhar	essas	bênçãos.	

Alma 7:1–13
Alma profetiza sobre a vinda de Jesus Cristo
Divida	a	classe	em	duplas.	Peça	a	cada	dupla	que	debata	as	respostas	para	a	seguinte	
pergunta:
•	 Quais	são	alguns	acontecimentos	futuros	com	os	quais	vocês	estão	animados?
Depois	que	as	duplas	tiverem	tido	tempo	de	discutir	suas	respostas	a	essa	pergunta,	peça	
a	alguns	alunos	que	compartilhem	suas	respostas	com	toda	a	classe.	Depois,	explique-
lhes	que	depois	que	Alma	estabeleceu	a	ordem	na	Igreja	em	Zaraenla,	ele	foi	à	cidade	de	
Gideão.	Ele	disse	às	pessoas	que	moravam	ali	que	de	todas	as	coisas	que	aconteceriam	no	
futuro,	uma	delas	era	“mais	importante	que	todas	as	outras”	(Alma	7:7).	Ensinou	princí-
pios	que	ajudariam	as	pessoas	a	preparar-se	para	as	bênçãos	que	adviriam	graças	a	aquele	
acontecimento	futuro.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	7:3–6	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	a	esperança	
que	Alma	tinha	em	relação	ao	povo	de	Gideão.	Depois	peça	a	outro	aluno	que	leia	Alma	
7:18–19	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	descrevam	o	que	Alma	ficou	sabendo	por	inspira-
ção	a	respeito	do	povo	de	Gideão.	

Ensinar usando 
as escrituras
Em seu empenho de 
preparar-se, alguns 
professores do evange-
lho recorrem a fontes 
de fora das escrituras. 
Embora alguns recursos 
adicionais, como este 
manual, possam ser úteis 
para você, concentre-se 
em ensinar diretamente 
do próprio texto do 
Livro de Mórmon. Isso 
permite que o Espírito 
Santo preste testemunho 
a seus alunos sobre a 
veracidade das escritu-
ras e a importância de 
estudá-las. 
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Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	7:7,	9–10	em	silêncio,	procurando	o	acontecimento	que	
Alma	sentiu	ser	o	mais	importante	para	que	as	pessoas	conhecessem.	
•	 De	acordo	com	Alma,	qual	era	a	“coisa	[que	era]	mais	importante”	do	que	tudo	o	mais	

que	haveria	de	acontecer?	Por	que	vocês	acham	que	a	vinda	do	Salvador	é	o	aconteci-
mento	mais	importante	de	todos	os	tempos?

•	 Por	que	vocês	acham	que	Alma	disse	a	um	povo	que	já	acreditava	e	que	tinha	uma	fé	
forte	que	eles	precisavam	se	arrepender?	

Explique-lhes	que	Alma,	então,	ensinou	por	que	a	vinda	de	Jesus	Cristo	era	o	aconteci-
mento	mais	importante	de	toda	a	história	da	humanidade.	Peça	a	alguns	alunos	que	se	
revezem	na	leitura	de	Alma	7:11–13.	Peça	ao	restante	da	classe	que	acompanhe	e	iden-
tifique	o	que	o	próprio	Salvador	faria	por	nós.	(Você	pode	ter	que	explicar	que	socorrer 
significa	prover	alívio	ou	ajudar	alguém.)
Saliente	que	Alma	7:11–13	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	sugerir	
aos	alunos	que	marquem	essa	passagem	de	modo	distinto	para	que	consigam	localizá-la	
facilmente.
Anote	as	respostas	dos	alunos	como	cabeçalhos	no	alto	do	quadro.	As	respostas	podem	
incluir	dores, aflições, tentações, enfermidades (fraquezas ou incapacidades), morte e pecados.
Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	expressão	“toda	espécie”	Alma	7:11.	Peça-lhes	
que	citem	exemplos	de	cada	espécie	de	sofrimento	anotado	no	quadro.	À	medida	que	os	
alunos	derem	os	exemplos,	anote-os	embaixo	do	cabeçalho	correspondente.	(Por	exemplo:	
câncer	pode	ficar	na	lista	de	enfermidades e perda de um ente querido	pode	ficar	na	lista	de	
morte.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Bruce C.	Hafen,	dos	Setenta:
“A	Expiação	não	é	apenas	para	os	pecadores”	(“Glória	em	Vez	de	Cinza:	O	Sacrifício	Expia-
tório	de	Jesus	Cristo”,	A Liahona,	abril	de	1997,	p.	38).	Você	pode	escrever	essa	declaração	
no	quadro	e	sugerir	que	os	alunos	anotem	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	7:11–13.
•	 Com	base	no	que	lemos	em	Alma	7:11–13,	o	que	vocês	acham	que	o	Élder	Hafen	quis	

dizer	ao	declarar	que	“a	Expiação	não	é	apenas	para	os	pecadores”?
Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Jesus Cristo sofreu para salvar-nos do pecado e 
da morte e para ajudar-nos ao longo dos desafios da mortalidade.
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	melhor	como	podem	confiar	na	Expiação	do	Salva-
dor,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Você	está	lutando	contra	um	vício	maléfico	—	cigarro,	drogas,	jogo	ou	a	
perniciosa	praga	contemporânea	da	pornografia?	(…)		Você	está	confuso	em	
relação	à	sua	identidade	sexual	ou	procurando	autoestima?		Você	—	ou	
alguém	que	você	ama	—	está	doente,	sofrendo	de	depressão	ou	à	beira	da	
morte?	Quaisquer	que	sejam	os	outros	passos	que	você	tenha	que	tomar	
para	resolver	esses	problemas,	achegue-se	primeiro	ao	evangelho	de	Jesus	

Cristo.	Confie	nas	promessas	dos	céus. (…)
Essa	confiança	na	natureza	misericordiosa	de	Deus	é	um	dos	aspectos	principais	do	evan-
gelho	que	Cristo	ensinou.	Testifico	que	a	Expiação	do	Salvador	nos	livra	não	só	do	fardo	de	
nossos	pecados,	mas	também	do	fardo	de	nossas	tristezas	e	mágoas,	de	nossas	decepções	
e	desespero.	[Ver	Alma	7:11–12.]	Da	confiança	inicial	nessa	ajuda	é	que	extrairemos	uma	
razão	e	uma	forma	de	melhorar,	um	incentivo	para	nos	livrar	de	nossos	pecados	e	trabalhar	
por	nossa	salvação”	(“Consertar	o	Que	Está	Quebrado”,	A Liahona,	maio	de	2006,	p.	69).
•	 Como	a	compreensão	de	Alma	7:11–13	nos	ajuda	quando	enfrentamos	desafios?
Para	ilustrar	algumas	das	maneiras	pelas	quais	podemos	receber	ajuda	e	força	por	meio	da	
Expiação	de	Jesus	Cristo,	leia	as	seguintes	situações.	Depois	de	ler	cada	uma	delas,	peça	
aos	alunos	que	expliquem	como	Jesus	Cristo,	por	meio	de	Sua	Expiação,	pode	ajudar	uma	
pessoa	que	enfrenta	esses	desafios.
	1.	Uma	moça	sofreu	um	acidente	automobilístico	que	a	deixou	com	as	pernas	paralisadas.	
	2.	Um	rapaz	tem	vergonha	de	algumas	escolhas	erradas	que	fez.	Ele	se	sente	deprimido	e	

sem	valor.	
	3.	O	pai	de	um	rapaz	faleceu	recentemente,	e	o	rapaz	mudou-se	para	uma	nova	cidade	

com	a	mãe.	Ele	se	sente	triste	e	solitário,	e	não	consegue	sentir	que	as	coisas	voltarão	
a ficar	bem	um	dia.	

Alma 7:11–13  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.
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Preste	seu	testemunho	do	poder	da	Expiação	e	da	sua	abrangência.	Depois,	dê	alguns	
minutos	aos	alunos	para	que	respondam	a	uma	das	seguintes	perguntas	no	caderno	ou	
no	diário	de	estudo	das	escrituras:	(Você	pode	escrever	essas	perguntas	no	quadro	antes	
da	aula,	preparar	uma	folha	com	as	perguntas	ou	lê-las	lentamente	para	que	os	alunos	
possam	copiá-las.)
•	 Quando	foi	que	a	Expiação	ajudou	vocês	ou	alguém	que	conhecem	de	uma	das	maneiras	

mencionadas	em	Alma	7:11–13?
•	 O	que	vocês	farão	para	confiar	na	Expiação	ao	enfrentar	desafios?
Peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	com	a	classe	o	que	escreveram.	(Lembre-lhes	que	
não	precisam	mencionar	nada	que	seja	muito	pessoal	ou	particular.)

Alma 7:14–27
Alma incentiva o povo a seguir em frente no caminho que conduz ao reino 
de Deus
Para	lembrar	aos	alunos	como	Alma	descreveu	a	condição	espiritual	das	pessoas	que	mora-
vam	em	Gideão,	peça	a	um	deles	que	leia	Alma	7:19	em	voz	alta.	Saliente	que	as	pessoas	
estavam	“no	caminho	que	conduz	ao	reino	de	Deus”.	Explique-lhes	que	Alma	queria	
ajudá-las	a	permanecer	nesse	caminho.
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	que	vivendo os princípios do evangelho, seguimos o 
caminho que conduz ao reino de Deus,	desenhe	um	caminho	no	quadro.	No	início	do	
caminho,	escreva	Mortalidade.	No	final	do	caminho,	escreva	Reino de Deus.	Divida	a	classe	
em	dois	grupos.	Peça	a	um	grupo	que	estude	Alma	7:14–16	e	ao	outro	grupo	que	estude	
Alma	7:22–24.	Peça	aos	grupos	que	procurem	o	que	precisamos	fazer	e	o	que	precisamos	
ser	para	seguir	o	caminho	que	conduz	ao	reino	de	Deus.
Depois	que	os	alunos	tiverem	tempo	para	ler,	peça	a	alguns	deles	que	vão	até	o	quadro.	
Peça-lhes	que	escrevam	ao	longo	do	caminho	as	ações	e	os	atributos	que	eles	descobriram	
e	que	conduzem	ao	reino	de	Deus.	Você	pode	perguntar	aos	alunos	o	que	algumas	daque-
las	ações	ou	atributos	ao	longo	do	caminho	significam	para	eles.	Você	pode	também	pedir	
que	pensem	em	como	eles	podem	seguir	esse	caminho	na	vida	deles.	Testifique	que,	se	
vivermos	fielmente,	estaremos	“no	caminho	que	conduz	ao	reino	de	Deus”	(Alma	7:19).

Domínio das Escrituras — Alma 7:11–13
Como	Alma	7:11–13	é	uma	longa	passagem	de	domínio	das	escrituras,	pode	ser	difícil	para	
os	alunos	decorarem.	Mas	a	linguagem	de	Alma	contém	palavras	específicas	que	podem	
ajudar	os	alunos	a	lembrar	ao	longo	da	vida	o	poder	e	a	abrangência	da	Expiação.	Para	aju-
dá-los	a	memorizar	essas	palavras-chave,	anote	o	texto	de	Alma	7:11–13	no	quadro	antes	
da	aula,	substituindo	os	espaços	pelas	seguintes	palavras-chave	sempre	que	aparecerem:	
dores, aflições, tentações, enfermidades, morte, transgressões.	(Por	exemplo,	seu	texto	de	Alma	
7:11	começaria	assim:	“E ele seguirá, sofrendo … e … e … de toda espécie”.)
Ao	ler	Alma	7:11–13	em	voz	alta,	em	classe,	peça	aos	alunos	que	digam	as	palavras	que	
faltam.	Depois	de	ter	feito	isso	algumas	vezes,	pergunte	aos	alunos	se	eles	conseguem	
escrever	em	uma	folha	separada	as	palavras	que	indicam	o	que	o	Salvador	tomou	sobre	
Si por	eles.	Peça	aos	alunos	que	sempre	se	lembrem	do	que	Jesus	Cristo	fez	por	eles,	para	
que	quando	enfrentarem	desafios	tenham	mais	fé	no	“seu	poder	de	libertação”.
Observação:	Você	pode	usar	alguns	minutos	no	início	de	sua	próxima	aula	para	ver	se	os	
alunos	ainda	conseguem	lembrar	essas	palavras-chave	referentes	à	abrangência	infinita	da	
Expiação	do	Salvador.
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Introdução
Depois que muitas pessoas aceitaram a mensagem de 
Alma em Zaraenla, em Gideão e em Meleque, o povo 
de Amonia rejeitou Alma e o expulsou de sua cidade. 
Quando Alma se entristeceu com a iniquidade daquele 
povo, o mesmo anjo que aparecera a ele e aos filhos de 
Mosias o visitou novamente. O anjo elogiou Alma por 

sua fidelidade e ordenou que ele retornasse a Amonia. 
Alma obedeceu fielmente aos mandamentos do Senhor, 
e o Senhor chamou Amuleque para auxiliá-lo em seu 
ministério. Alma e Amuleque se puseram fielmente a 
ensinar o povo de Amonia, cheios do Espírito Santo e 
do poder para fazer a obra do Senhor. 
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Alma 8

Sugestões Didáticas

Alma 8:1–6
Muitas pessoas de Meleque aceitam a mensagem de Alma e são batizadas
Peça	aos	alunos	que	ergam	a	mão	se	tiverem	um	parente	ou	amigo	que	serviu	uma	missão	
para	a	Igreja.	Peça	a	dois	ou	três	alunos	que	contem	uma	experiência	pessoal	que	um	
parente	ou	amigo	lhes	tenha	relatado	e	que	ilustre	como	os	missionários	se	sentem	quando	
sua	mensagem	é	aceita.	(Você	pode	convidar	os	alunos	a	relatar	ocasiões	em	que	alguém	
foi	receptivo	ao	seu	empenho	de	compartilhar	o	evangelho.	Você	pode	também	contar	uma	
experiência	pessoal.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	8:1–5	em	silêncio.	Peça	que	identifiquem	as	três	cidades	
nas	quais	Alma	havia	pregado	o	evangelho.	Anote	o	nome	dessas	três	cidades	no	quadro.	
(Zaraenla, Gideão e Meleque.)
•	 Quais	foram	os	resultados	da	pregação	de	Alma	nessas	três	cidades?	(Você	pode	sugerir	

que	os	alunos	consultem	os	resumos	dos	capítulos	de	Alma	6–8	para	ajudá-los	a	respon-
der	a	essa	pergunta.)

Saliente	que	mesmo	que	as	pessoas	daquelas	cidades	tivessem	aceitado	a	mensagem	de	
Alma,	seu	serviço	missionário	não	foi	isento	de	desafios.	

Alma 8:7–32
Depois que Alma é rejeitado em Amonia, o Senhor ordena a ele que retorne
Pergunte	aos	alunos	se	seus	parentes	ou	amigos	que	serviram	uma	missão	de	tempo	inte-
gral	viram	pessoas	rejeitarem	a	mensagem	do	evangelho.	Você	pode	convidar	alguns	alunos	
a	contar	como	seus	parentes	ou	amigos	reagiram	ao	que	lhes	aconteceu	nessas	ocasiões.	
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	8:7–14.	Incentive	os	
alunos	a	pensar	em	como	Alma	pode	ter-se	sentido	ao	tentar	ensinar	o	evangelho	ao	povo	
de	Amonia.	À	medida	que	os	alunos	lerem	os	versículos	peça-lhes	que	façam	uma	pausa	
de	vez	em	quando	para	responder	a	perguntas	como	estas:
•	 O	que	esses	versículos	nos	ensinam	sobre	o	caráter	de	Alma?	(Ver	Alma	8:8–10.)
•	 Como	vocês	poderiam	responder	ao	tratamento	que	Alma	recebeu?	(Ver	Alma	8:11–13.)
•	 De	que	modo	a	reação	de	Alma	foi	semelhante	ou	diferente	da	que	teria	sido	a	sua	em	

uma	situação	semelhante?	(Ver	Alma	8:14.)	(Você	pode	sugerir	que	a	decisão	de	Alma	
de	continuar	o	trabalho	do	Senhor	na	cidade	de	Aarão	demonstrou	que	ele	tinha	fé	no	
Senhor	e	que	não	desistiria.)

Saliente	que	embora	as	orações	feitas	por	Alma	em	favor	do	povo	de	Amonia	fossem	since-
ras	(ver	Alma	8:10),	seus	pedidos	não	foram	atendidos	imediatamente.	(Algumas	pessoas	
de	Amonia	se	arrependeram	mais	tarde.	Ver	Alma	14:1.)
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
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“Reconheço	que,	às	vezes,	algumas	de	nossas	orações	mais	fervorosas	
parecem	ficar	sem	resposta.	Perguntamo-nos:	‘Por	quê?’	Sei	muito	bem	
como	é	isso!	Conheço	os	temores	e	as	lágrimas	de	momentos	assim;	mas,	
também	sei	que	nossas	orações	nunca	são	ignoradas.	Nossa	fé	nunca	é	
menosprezada.	Sei	que	a	visão	do	Pai	Celestial,	que	é	cheio	de	sabedoria,	
é bem	mais	ampla	que	a	nossa.	Conhecemos	nossos	problemas	e	dores	

mortais,	mas	Ele	conhece	nosso	progresso	e	potencial	imortais.	Se	orarmos	para	saber	qual	
é	a	Sua	vontade	e	se	nos	submetermos	a	ela,	com	paciência	e	coragem,	a	cura	celestial	
pode	acontecer	à	maneira	Dele	e	no	momento	que	Ele	determinar”	(“Jesus	Cristo	—	
O Mestre	que	Cura”,	A Liahona,	novembro	de	2005,	p.	85).
•	 O	que	o	Élder	Nelson	ensinou	que	pode	ajudar-nos	a	ter	fé,	mesmo	quando	nossas	

orações	justas	não	são	respondidas	imediatamente	ou	da	maneira	que	esperamos?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	8:14–17	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	pro-
curando	mensagens	de	consolo	nas	palavras	do	anjo	e	procurando	mandamentos	aos	quais	
pode	ter	sido	difícil	para	Alma	obedecer.
•	 De	que	modo	as	palavras	do	anjo,	em	Alma	8:15	foram	consoladoras	para	Alma?	Como	

as	palavras	do	anjo	seriam	consoladoras	para	vocês?
•	 Por	que	deve	ter	sido	difícil	para	Alma	ser	obediente	nessa	situação?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	8:18,	procurando	a	palavra	que	descreve	a	maneira	pela	
qual	Alma	respondeu	ao	mandamento	do	Senhor	de	retornar	à	cidade	de	Amonia.	(Você	
pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	palavra	rapidamente.)
•	 O	que	podemos	aprender	a	respeito	de	Alma	pelo	fato	de	ele	ter	voltado	rapidamente	

para	Amonia?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Henry B.	Eyring,	da	Primeira	Presidência.	Peça	
aos	alunos	que	ouçam	como	podem	se	beneficiar	por	obedecer	rapidamente	ao	Senhor:

“Não	importa	quanta	fé	tenhamos	agora	para	obedecer	a	Deus,	precisaremos	
fortalecê-la	continuamente	e	renová-la	sempre.	Podemos	fazer	isso	tomando	
agora	a	decisão	de	obedecer	mais	prontamente	e	perseverar	com	mais	
determinação.	Aprender	a	começar	cedo	e	ser	constante	é	a	chave	da	
preparação	espiritual. (…)
O	Pai	Celestial	nos	ama,	Ele	e	Seu	Filho	Amado	nos	deram	toda	a	ajuda	

possível	para	passarmos	pela	prova	da	vida	que	temos	diante	de	nós,	mas	temos	de	tomar	
a	decisão	de	obedecer	e,	então,	obedecer	mesmo.	É	por	meio	de	nossas	escolhas	diárias	
que	adquirimos	a	fé	necessária	para	passar	nas	provas	de	obediência	que	o	tempo	traz	por	
meio	de	nossas	escolhas	diárias.	Podemos	decidir	agora	que	faremos	prontamente	tudo	o	
que	Deus	pedir	de	nós	e	podemos	decidir	agora	que	seremos	firmes	nas	pequenas	provas	
de	obediência	que	aumentam	nossa	fé	para	enfrentar	as	grandes	provas	que	com	certeza	
virão”	(“Preparação	Espiritual:	Começar	Cedo	e	Ser	Constante”,	A Liahona,	novembro	de	
2005,	p.	37).
•	 De	acordo	com	o	Presidente	Eyring,	o	que	acontece	com	nossa	fé	quando	decidimos	

obedecer	rapidamente	ao	Senhor?
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	sua	fé	no	Senhor	fortalecida	por	causa	de	sua	obediência	

rápida	e	constante?
Para	cada	uma	das	seguintes	situações,	pergunte	aos	alunos	como	a	pronta	obediência	
pode	abençoá-los:
	1.	Quando	uma	moça	está	saindo	para	a	escola,	a	mãe	lhe	pede	que	vista	uma	blusa	mais	

recatada.	
	2.	Em	uma	entrevista	com	seu	bispo,	um	novo	sacerdote	é	desafiado	a	conquistar	o	prêmio	

Dever	para	com	Deus.	
	3.	Dois	missionários	em	sua	sessão	de	planejamento	diário	se	sentem	inspirados	a	visitar	

uma	família	menos	ativa	na	qual	a	mãe	não	é	membro	da	Igreja.	
Explique-lhes	que	o	Senhor	abençoou	Alma	por	sua	pronta	obediência.	Peça	a	três	alunos	
que	fiquem	em	frente	da	classe	e	façam	uma	encenação	do	encontro	entre	Alma	e	Amu-
leque,	como	está	escrito	em	Alma	8:19–26.	Peça	a	um	aluno	que	leia	as	palavras	de	Alma,	
a	um	segundo	que	leia	as	palavras	de	Amuleque	e	a	um	terceiro	aluno	que	leia	as	palavras	

Leitura dramatizada
Os alunos ganham maior 
compreensão de princí-
pios do evangelho por 
meio de relatos drama-
tizados das escrituras. 
Incentive os alunos a 
tornar isso interessante e 
divertido, sem desrespei-
tar a natureza sagrada 
dos acontecimentos 
descritos nas escrituras. 
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que	narram	a	história.	Incentive	os	alunos	a	ler	suas	partes	com	as	emoções	que	eles	
acham	que	Alma	e	Amuleque	devem	ter	tido.	
Depois	da	dramatização,	pergunte:
•	 Como	o	Senhor	abençoou	Alma	por	ser	obediente?
•	 Como	o	que	aconteceu	com	Alma	e	Amuleque	é	uma	indicação	de	que	o	Senhor	havia	

ouvido	e	respondido	as	orações	de	Alma?	(Ver	Alma	8:10.)
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	o	que	aconteceu	com	Alma?	(Os	alunos	podem	

sugerir	vários	princípios.	Uma	resposta	possível	é	a	de	que	quando respondemos pron-
tamente à palavra do Senhor, Ele nos ajuda a obedecer a Seus mandamentos.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	8:27–32	em	silêncio,	procurando	outras	evidências	de	que	
se	formos	fiéis	e	diligentes	o	Senhor	vai	nos	ajudar	a	obedecer	a	Seus	mandamentos.	
•	 Que	desafios	Alma	e	Amuleque	enfrentaram	quando	saíram	para	ensinar	as	pessoas?	

(Ver	Alma	8:28–29.	O	povo	havia	se	tornado	mais	iníquo,	e	o	Senhor	ordenou	a	Alma	e	
Amuleque	que	os	chamassem	ao	arrependimento.)

•	 Como	o	Senhor	ajudou	Alma	e	Amuleque?	(Ver	Alma	8:30–31.	Eles	ficaram	cheios	do	
Espírito	Santo	e	receberam	poder	divino	para	protegê-los.	Você	pode	sugerir	que	os	
alunos	marquem	a	descrição	dessas	bênçãos	em	suas	escrituras.)

•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	que	o	Senhor	os	ajudou	quando	foram	fiéis	e	diligentes?
Peça	aos	alunos	que	escrevam	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Howard W.	Hunter	no	
caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras:
“Sem	dúvida	o	Senhor	ama,	mais	do	que	tudo,	a	inabalável	determinação	de	obedecermos	
a	Seu	conselho”	(“Commitment	to	God”,	Ensign,	novembro	de	1982,	p.	58).
Depois,	dê-lhes	cinco	minutos	para	escrever	uma	resposta	para	a	seguinte	pergunta:
•	 Qual	é	uma	coisa	que	você	fará	hoje	para	mostrar	ao	Pai	Celestial	que	obedecerá	a	Seu	

conselho	prontamente	e	O	servirá	fiel	e	diligentemente?
Preste	testemunho	das	bênçãos	que	recebemos	quando	seguimos	fielmente	o	conselho	do	
Senhor.	Você	pode	também	dar	aos	alunos	a	oportunidade	de	prestar	testemunho	dessa	
verdade.

Comentários e Informações Históricas
Alma 8:10. “Fervorosa Oração”

A frase “fervorosa oração” indica uma comunicação 
vigorosa e cheia de fé com Deus. O Élder Joseph B. 
Wirthlin, do Quórum dos Doze Apóstolos, sugeriu 
meios pelos quais podemos avaliar e procurar melhorar 
a força de nossas orações:

“Hoje, quero pedir-lhe que faça uma pausa para ana-
lisar o quanto suas orações são eficazes. Você sente-se 
próximo do Pai Celestial? Sente que suas orações são 
respondidas? Você acha que o tempo que passa orando 
enriquece e eleva sua alma? Acha que pode melhorar?

Há muitos motivos pelos quais nossas orações podem 
carecer de vigor. Às vezes, elas se tornam rotineiras. 
Nossas orações se tornam vazias quando dizemos 
palavras semelhantes com tanta frequência que elas 
se tornam mais uma recitação do que uma forma de 

comunicação. Foi isso que o Salvador descreveu como 
‘vãs repetições’ (Mateus 6:7). Ele disse que essas orações 
não serão ouvidas. (…) 

Suas orações às vezes soam e parecem sempre as mes-
mas? Já fizeram uma oração de modo automático, com 
as palavras saindo de sua boca como se fosse de uma 
máquina? Às vezes, vocês se sentem entediados ao orar? 

As orações que não exigem que pensem muito rara-
mente merecerão muita atenção do Pai Celestial. 
Quando se virem entrando em uma rotina em suas ora-
ções, parem e pensem. Meditem por um tempo sobre 
as coisas pelas quais vocês se sentem realmente gratos” 
(“Improving Our Prayers”, [“Melhorar Nossas Orações”, 
discurso proferido em devocional da Universidade 
Brigham Young, 21 de janeiro de 2003], p. 2, speeches 
.byu .edu).
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Introdução
Alma e Amuleque tiveram pouco sucesso ao pregar 
para o povo de Amonia porque Satanás “apoderara-se 
dos corações dos habitantes da cidade” (ver Alma 8:9). 
Muitos deles tinham endurecido o coração contra o 
evangelho e recusaram o convite feito por Alma e Amu-
leque para que se arrependessem. Mesmo assim, Alma e 
Amuleque fielmente os chamaram ao arrependimento, 

testificando que por lhes ter sido ensinada a verdade e 
por terem sentido o poder de Deus, o Senhor esperava 
que fossem mais justos do que os lamanitas, que não 
tinham conhecido a verdade. Alma e Amuleque ensina-
ram que se o povo de Amonia não se arrependesse, eles 
enfrentariam a destruição. Também ensinaram ao povo 
que a redenção só é possível por meio de Jesus Cristo.

LIÇÃO 75

Alma 9–10

Sugestões Didáticas

Alma 9
Alma adverte o povo de Amonia a arrepender-se e a preparar-se para a vinda de 
Jesus Cristo
Apresente	o	seguinte	cenário:	Dois	alunos	chegam	à	escola	e	seu	professor	anuncia	que	
precisam	fazer	um	teste	surpresa.	O	primeiro	aluno	esteve	todos	os	dias	na	escola,	mas	o	
segundo	havia	faltado	nas	últimas	duas	semanas	por	estar	doente.	
•	 Que	aluno	vocês	esperam	que	se	saia	melhor	no	teste?
Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	9:1–7,	procurando	palavras	e	frases	que	indiquem	
o	quanto	o	povo	de	Amonia	compreendia	o	evangelho	e	o	poder	de	Deus.	Peça-lhes	que	
relatem	o	que	descobriram.	
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	9:8–13.	Peça	à	classe	
que	procure	palavras	e	frases	que	indiquem	se	o	evangelho	tinha	ou	não	sido	ensinado	
àquelas	pessoas	ou	se	elas	tinham	ou	não	conhecimento	do	poder	de	Deus.	(As	respostas	
devem	incluir	“vos	haveis	esquecido”	e	“não	vos	lembrais”.)
•	 O	povo	de	Amonia	já	tinha	aprendido	a	respeito	do	evangelho	ou	sido	ensinado	a	res-

peito	do	poder	de	Deus?
•	 Quais	são	alguns	dos	motivos	pelos	quais	as	pessoas,	às	quais	o	evangelho	foi	ensinado,	

podem	esquecer	o	que	aprenderam	ou	não	compreender	o	que	lhes	foi	ensinado?
Peça	aos	alunos	que	folheiem	Alma	8:9,	11;	9:5,	30;	e	12:10–11,	procurando	palavras	e	frases	
que	indiquem	o	motivo	pelo	qual	as	pessoas	de	Amonia	haviam	se	esquecido	das	coisas	
que	lhes	foram	ensinadas	e	não	as	compreendiam.	(“Satanás	apoderara-se	dos	corações	
[deles]”;	“endureceram	o	coração”;	“eram	duros	de	coração	e	obstinados”;	“[seu]	coração	
foi	grandemente	endurecido	contra	a	palavra	de	Deus”.)
Copie	a	seguinte	tabela	no	quadro	e	peça	aos	alunos	que	a	copiem	no	caderno	ou	diário	de	
estudo	das	escrituras.	(Certifique-se	de	deixar	bastante	espaço	para	escrever.)

A formação espiritual do povo O que o senhor esperava do povo e 
o que o senhor prometeu ao povo

Lamanitas  
(Alma 9:14–17)

Povo de Amonia  
(Alma 9:18–24)

Divida	os	alunos	em	duplas.	Peça	a	cada	dupla	que	complete	a	tabela	usando	as	referências	
das	escrituras.	Depois	de	completarem	a	tabela,	peça	aos	alunos	que	escrevam	uma	frase	
embaixo	de	sua	tabela	resumindo	o	que	aprenderam.	Peça	a	alguns	deles	que	compar-
tilhem	o	que	escreveram.	Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	suas	respostas	
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devem	retratar	a	seguinte	verdade:	O Senhor espera maior obediência daqueles que 
receberam o conhecimento e as bênçãos do evangelho. Para	ajudar	os	alunos	a	ver	
como	esse	princípio	se	aplica	na	vida	deles,	faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Por	que	vocês	acham	que	o	Senhor	tinha	expectativas	mais	altas	em	relação	ao	povo	de	

Amonia?
•	 Por	que	é	justo	para	o	Senhor	ter	expectativas	mais	altas	em	relação	aos	que	receberam	o	

conhecimento	e	as	bênçãos	do	evangelho?
Saliente	a	frase	“um	povo	altamente	favorecido	pelo	Senhor”,	em	Alma	9:20.	(Você	pode	
sugerir	que	os	alunos	marquem	essa	frase.)
•	 De	que	maneiras	os	membros	da	Igreja	hoje	em	dia	são	“um	povo	altamente	favorecido	

pelo	Senhor”?
•	 De	acordo	com	Alma	9:19–23,	que	dons	e	bênçãos	desfrutaram	os	nefitas	(inclusive	o	

povo	de	Amonia)	por	serem	o	povo	do	convênio	do	Senhor?
•	 Que	dons	e	bênçãos	vocês	tiveram	por	serem	membros	da	Igreja	do	Senhor?
•	 Quais	são	algumas	das	coisas	que	o	Senhor	espera	de	nós	por	causa	dos	dons	e	das	

bênçãos	que	recebemos	Dele?
Designe	metade	da	classe	a	estudar	Alma	9:24–27	individualmente	e	a	outra	metade	da	
classe	a	estudar	Alma	9:28–30	individualmente.	Peça	aos	alunos	que	se	preparem	para	
resumir	as	passagens	designadas	com	suas	próprias	palavras.	Anote	estas	perguntas	no	
quadro	para	orientá-los	ao	prepararem	seus	resumos:

Que evidência vocês veem nesses versículos de que o Senhor espera maior obediência daqueles 
que têm maior conhecimento do evangelho?
Que bênçãos Alma lembrou ao povo que eles poderiam receber?
O que Alma disse que as pessoas precisavam fazer para receber essas bênçãos?

Depois	que	os	alunos	tiverem	tempo	suficiente	para	ler,	chame	um	aluno	de	cada	metade	
da	classe	para	resumir	as	passagens	designadas.	Depois,	pergunte	à	classe:
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	permanecer	leais	à	luz	e	ao	conhe-

cimento	que	recebemos?	(Os	alunos	podem	sugerir	o	estudo	das	escrituras,	expressar	
gratidão	a	Deus	por	nossas	bênçãos,	prestar	testemunho	regularmente,	frequentar	as	
reuniões	da	Igreja	semanalmente,	escrever	no	diário,	etc.)

Alma 10:1–12
Amuleque atende ao chamado do Senhor e afirma a divindade do chamado de Alma
Explique-lhes	que	depois	de	Alma	se	dirigir	ao	povo,	eles	ficaram	irados	e	quiseram	lan-
çá-lo	na	prisão.	Amuleque	corajosamente	falou	ao	povo	e	acrescentou	seu	testemunho	ao	
de	Alma	(ver	Alma	9:31–34).	Resuma	Alma	10:1–4	explicando	que	Amuleque	era	descen-
dente	de	Néfi.	Era	um	homem	muito	trabalhador	que	tinha	adquirido	considerável	riqueza.	
Também	era	muito	conhecido	e	tinha	“alguma	reputação”	entre	seus	muitos	familiares	e	
amigos	(ver	Alma	10:4).	Contudo,	não	estava	vivendo	de	acordo	com	as	verdades	do	evan-
gelho	que	lhe	foram	ensinadas.	
•	 Por	que	vocês	acham	que	pode	ter	sido	útil	que	Amuleque,	que	era	muito	conhecido	na	

comunidade,	acompanhasse	Alma?
Pergunte	aos	alunos	como	eles	acordaram	hoje	pela	manhã.	(Por	exemplo,	foram	acorda-
dos	por	um	despertador,	ou	outro	membro	da	família	os	acordou?	Se	tiver	um	despertador	
ou	a	gravura	de	um	despertador,	você	pode	mostrar	para	os	alunos.)	Pergunte	aos	alunos	
quantos	deles	tiveram	que	ser	“chamados”	mais	de	uma	vez	para	saírem	da	cama.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	10:5–6	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	a	resposta	de	
Amuleque	ao	“chamado	para	despertar”	espiritual	que	recebeu	do	Senhor.	
•	 O	que	vocês	acham	que	Amuleque	quis	dizer	quando	afirmou	que	“não	quis	ouvir”	e	

“não	[quis]	saber”?
•	 De	que	maneiras	o	Senhor	nos	chama?	(As	possíveis	respostas	incluem	os	sussurros	do	

Espírito	Santo,	instruções	dos	pais	e	dos	líderes	da	Igreja	e	chamados	da	Igreja.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	10:7–10	em	silêncio,	procurando	os	pontos	chave	do	teste-
munho	inicial	de	Amuleque	para	seu	povo.	

Peça aos alunos 
que resumam
Quando você pede aos 
alunos que resumam um 
grupo de versículos, está 
convidando-os a analisar 
as escrituras de modo 
mais cuidadoso. Se sentir 
que um aluno deixou 
passar detalhes impor-
tantes em seu resumo, 
você pode chamar 
outros alunos para ver se 
eles têm detalhes signifi-
cativos a acrescentar. 
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•	 Como	as	coisas	que	aconteceram	com	Amuleque	o	prepararam	para	ser	uma	segunda	
testemunha	da	mensagem	de	Alma	ao	povo	de	Amonia?

•	 Como	vocês	acham	que	a	decisão	tomada	por	Amuleque	de	obedecer	fez	uma	diferença	
na	vida	dele?

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	10:11–12	em	voz	alta,	e	peça	à	classe	que	procure	manei-
ras	pelas	quais	outras	pessoas	foram	influenciadas	pela	decisão	tomada	por	Amuleque	de	
atender	ao	chamado	do	Senhor.	Peça	que	eles	compartilhem	o	que	encontraram.
Escreva	o	seguinte	princípio	no	quadro:	Quando damos ouvidos e obedecemos ao cha-
mado do Senhor, nós e outras pessoas recebemos bênçãos.	(Você	pode	sugerir	que	os	
alunos	escrevam	esse	princípio	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	10:11–12.)	Para	ajudar	
os	alunos	a	sentir	a	veracidade	e	importância	desse	princípio,	pergunte:
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	que	foram	abençoados	por	terem	obedecido	a	um	cha-

mado	do	Senhor?
•	 Como	vocês	viram	outras	pessoas	receber	bênçãos	porque	vocês	ou	outros	responderam	

ao	chamado	do	Senhor?
•	 Como	essas	coisas	influenciam	seu	desejo	de	dar	ouvidos	e	de	obedecer	aos	chamados	

do	Senhor?

Alma 10:13–32
Amuleque responde aos que se opõem a ele e exorta o povo a se arrepender
Escreva	as	seguintes	frases	no	quadro:

 1. Zangar-se e ficar na defensiva
 2. Duvidar da importância do conselho
 3. Criticar a pessoa que deu o conselho
 4. Questionar ou debater o conselho
 5. Ouvir e obedecer com humildade

Peça	aos	alunos	que	ponderem	em	silêncio	qual	frase	do	quadro	se	parece	mais	de	perto	
com	a	maneira	pela	qual	reagiriam	se	um	dos	pais	ou	um	líder	da	Igreja	os	corrigisse	ou	
pedisse	que	mudassem	algo	que	estavam	fazendo.	
•	 Quais	são	os	motivos	pelos	quais	as	pessoas	poderiam	reagir	dessa	maneira	à	correção?
Anote	as	seguintes	referências	das	escrituras	no	quadro:	Alma 9:2–3; Alma 9:4–5; Alma 
10:13, 16–17; Alma 10:24, 28–30
Peça	aos	alunos	que	escolham	uma	das	passagens	do	quadro	para	estudar	individualmente.	
Peça-lhes	que	procurem	como	a	passagem	das	escrituras	descreve	como	o	povo	de	Amonia	
reagiu	à	mensagem	de	Alma	e	Amuleque.	Também	peça	que	escolham	a	frase	do	quadro	
que	mais	se	aproxima	da	reação	do	povo.	Depois	de	dar-lhes	tempo	suficiente,	peça	aos	
alunos	que	expliquem	qual	das	cinco	respostas	do	quadro	corresponde	melhor	à	passagem	
que	estudaram.	
•	 Por	que	as	quatro	respostas	do	quadro	são	espiritualmente	perigosas?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	10:19–23.	Incentive	os	
alunos	a	procurar	o	que	Amuleque	ensinou	sobre	as	consequências	do	pecado	e	da	expul-
são	dos	justos.
Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	as	consequências	destrutivas	de	não	nos	arrependermos	
de	nossos	pecados,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Gordon B.	Hinckley:

“Há	tanta	maldade	no	mundo.	As	tentações,	com	todas	as	suas	influências	
sedutoras,	cercam-nos	por	todos	os	lados.	Alguns	jovens	da	Igreja	acabam	
infelizmente	deixando-se	levar	por	essas	forças	destrutivas.	Lamentamos	
profundamente	cada	perda.	Estendemos	a	mão	para	ajudá-los,	para	resgatá-
los,	mas	em	muitos	casos,	eles	desdenham	de	nossas	tentativas.	O	curso	que	
estão	seguindo	é	trágico.	Trata-se	do	caminho	que	conduz	à	destruição”	

(“Meu	Testemunho”,	A Liahona,	maio	de	2000,	p.	82).
•	 Quais	são	algumas	das	consequências	destrutivas	que	advêm	a	pessoas	ou	grupos	de	

pessoas	quando	desobedecem	aos	mandamentos	de	Deus?
Se	houver	tempo,	peça	aos	alunos	que	respondam	à	seguinte	pergunta:
•	 Como	as	verdades	que	vocês	aprenderam	na	lição	de	hoje	os	abençoam?
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Lição de Estudo no Lar 
Alma 5–10 (Unidade 15)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios aprendi-
dos pelos alunos ao estudar Alma 5–10 (unidade 15) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Alma 5:1–36)
Ao estudarem o sermão de Alma para o povo de Zaraenla, 
os alunos descobriram que quando acreditamos na palavra 
de Deus e exercemos fé em Jesus Cristo, podemos sentir 
uma poderosa mudança no coração. Ao responderem às 
perguntas de Alma, também aprenderam que ao sentir uma 
mudança no coração, preparamo-nos para receber um lugar 
no reino do céu. 

Dia 2 (Alma 5:37–62)
À medida que os alunos estudaram a segunda metade de 
Alma 5, aprenderam estes princípios: Se seguirmos a voz 
do Senhor (o Bom Pastor), seremos reunidos em Seu reino. 
Podemos saber por nós mesmos, por intermédio do Espírito 
Santo, que Jesus Cristo é o Redentor da humanidade. 

Dia 3 (Alma 6–7)
Ao estudar Alma 6, os alunos aprenderam que na época 
dos nefitas e em nossos dias, a Igreja está estabelecida para 
o bem-estar de todas as pessoas. No sermão de Alma para 
o povo de Gideão, os alunos aprenderam que Jesus Cristo 
sofreu para salvar-nos do pecado e da morte e para ajudar-
nos ao longo dos desafios da mortalidade. Também apren-
deram que vivendo os princípios do evangelho, seguimos o 
caminho que conduz ao reino de Deus. 

Dia 4 (Alma 8–10)
Ao estudar sobre a disposição de Alma de retornar ao povo 
de Amonia depois que o rejeitaram, os alunos aprenderam 
que quando respondemos rapidamente à palavra do Senhor, 
Ele nos ajuda a obedecer a Seus mandamentos. Alma cha-
mou o povo ao arrependimento e lhes ensinou a necessidade 
de prepararem-se para a vinda do Salvador. Pela experiência 
pessoal que Amuleque teve com um anjo, os alunos aprende-
ram que quando damos ouvidos e obedecemos ao chamado 
do Senhor, nós e outras pessoas recebemos bênçãos. 

Introdução
Nesta lição, procure ajudar os alunos a concentrarem-se nos 
princípios que podem conduzir a uma mudança no coração. 
Procure maneiras de ajudá-los a confiar na palavra de Deus e 
aumentar seu testemunho do Salvador. 

Sugestões Didáticas

Alma 5:1–36
Alma ensina que uma poderosa mudança no coração é necessá-
ria para se entrar no reino do céu
Escreva a palavra mudança no quadro ou numa folha de papel. 
Peça aos alunos que compartilhem exemplos de maneiras 
pelas quais as pessoas podem mudar, como em sua aparência, 
conduta ou atitude. Peça que expliquem o que pode levar as 
pessoas a fazer essas mudanças. 

Peça aos alunos que leiam Alma 5:14 e identifiquem as três per-
guntas que Alma fez ao povo de Zaraenla, pedindo que ponde-
rassem sobre elas. Você pode convidar alguns alunos a descrever 
o que significa uma “poderosa mudança em vosso coração”.

Peça aos alunos que leiam Alma 5:3–7 e identifiquem o que 
Alma disse ao povo de Zaraenla que ajudou a preparar-lhes o 
coração para uma mudança. 

Alma contou ao povo de Zaraenla como tinha sido a conversão 
de seu pai e de outras pessoas, bem como sua libertação do 
cativeiro. Pergunte: De que modo vocês acham que aprender 
essas coisas ajudou as pessoas a preparar-se para sentir uma 
mudança no coração? (Você pode lembrar aos alunos que eles 
escreveram uma resposta para essa pergunta na lição do dia 1 
em seu guia de estudo do aluno.)

Pergunte se um aluno estaria disposto a contar uma experiência 
pessoal que o levou a sentir uma mudança no coração. Você 
pode contar uma experiência pessoal. Você pode também lem-
brar aos alunos a declaração do Élder D. Todd Christofferson (na 
lição do dia 1 no guia de estudo do aluno). Explique-lhes que 
para a maioria das pessoas, a poderosa mudança no coração 
ocorre gradualmente, à medida que aprendemos e crescemos 
no evangelho. 

Peça aos alunos que vejam o gráfico “Alma 5 Eletrocardiograma 
Espiritual” na lição do dia 1, no guia de estudo do aluno. Peça 
que recapitulem algumas das escrituras de Alma 5 que estão no 
gráfico. Depois, faça as seguintes perguntas:

•	 Qual	das	perguntas	feitas	por	Alma	é	particularmente	signifi-
cativa para vocês?
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•	 Como	essas	perguntas	ajudam	uma	pessoa	a	ter	uma	
mudança no coração?

Explique aos alunos que o Salvador deseja grandemente que 
todas as pessoas se acheguem a Ele e sintam uma poderosa 
mudança no coração para que possam receber a vida eterna. 
Peça a um aluno que leia Alma 5:33–36. Pergunte:

•	 O	que	o	Senhor	nos	convida	a	fazer?
•	 Quais	são	as	recompensas	por	aceitarmos	Seu	convite?

Alma 5:43–52
Alma conta como adquiriu um testemunho e ensina sobre o 
arrependimento
Explique-lhes que para incentivar o povo de Zaraenla a buscar 
uma mudança no coração, Alma prestou seu testemunho e 
explicou como o recebeu. Em seu conselho, podemos aprender 
como adquirir ou fortalecer nosso testemunho. Peça aos alunos 
que leiam Alma 5:45–48 em silêncio. Peça-lhes que identifiquem 
o que Alma disse que sabia. Também peça que identifiquem as 
respostas dadas por Alma à pergunta “E como supondes que eu 
tenho certeza de sua veracidade?”

Peça aos alunos que compartilhem o que encontrarem e escreva 
as respostas no quadro. Também escreva este princípio: Pode-
mos saber por nós mesmos por intermédio do Espírito 
Santo que Jesus Cristo é o Redentor da humanidade.

Ajude os alunos a compreender que um dia o testemunho deles 
será questionado por alguém ou algo. Isso pode já ter acon-
tecido. O conselho de Alma nos oferece um meio de perma-
necermos firmes e fortes, a despeito de nosso testemunho ser 
questionado. Você pode contar-lhes uma ocasião em que teve 
o testemunho questionado e sobrepujou essa ocasião ou uma 
ocasião em que alguém que você conhece enfrentou esse tipo 
de desafio. Você também pode narrar um relato tirado de um 
discurso de conferência geral ou da revista da Igreja. Você pode 
também convidar um aluno a compartilhar uma experiência 
pessoal semelhante.

Explique-lhes que Alma continuou a ensinar o arrependimento 
às pessoas. Você pode pedir que um aluno leia Alma 5:50 e a 
declaração do Élder Dallin H. Oaks encontrada na unidade 15, 
dia 2, do guia de estudo do aluno. Peça aos alunos que compar-
tilhem suas ideias sobre como devemos viver a cada dia como se 
estivéssemos nos preparando para encontrar-nos com o Senhor

Alma 7–10
Alma ensina em Gideão e em Amonia
Apresente as seguintes situações e peça aos alunos que as 
tenham em mente ao analisarem os ensinamentos de Alma ao 
povo de Gideão:
 1. Uma moça compreende que a Expiação pode ajudá-la a 

superar seus pecados, mas foi-lhe diagnosticada uma doença 
grave, e ela não acha que a Expiação possa ajudar nesse caso. 

 2. Um rapaz enfrenta dificuldades por seus pais estarem se divor-
ciando, mas ele não busca a ajuda do Salvador.

 3. Uma moça luta para controlar seu temperamento. Ela não 
levou em consideração como a Expiação pode ajudá-la. 

Peça aos alunos que leiam Alma 7:11–13 e analisem as coisas que 
o Salvador estava disposto a tomar sobre Si em nosso benefício. 
Peça a alguns alunos que resumam o que esses versículos ensinam 
sobre a Expiação de Jesus Cristo. Também incentive os alunos a 
verem o gráfico que mostra algumas das coisas que sofremos na 
mortalidade (na lição do dia 3, no guia de estudo do aluno).

Explique aos alunos que por meio do poder da Expiação, pode-
mos ser aliviados da dor e da amargura dos sofrimentos da vida. 
Certifique-se de que os alunos compreendam este princípio: 
Jesus Cristo sofreu para salvar-nos do pecado e da morte e 
para ajudar-nos a suportar os desafios da mortalidade.

Peça aos alunos que compartilhem o que diriam para os rapazes 
e as moças das três situações que você apresentou. Pergunte: 
De que modo os ensinamentos de Alma sobre a Expiação se 
aplicam a essas situações?

Lembre aos alunos as três gravuras e referências das escrituras 
sobre Alma em Amonia (na lição do dia 4, no guia de estudo 
do aluno), que eles estudaram e legendaram. Você pode pedir 
a alguns alunos que mostrem as legendas que escreveram a res-
peito da experiência que Alma teve com o anjo. Peça aos alunos 
que compartilhem seus sentimentos sobre como essa expe-
riência pessoal se relaciona com o seguinte princípio: Quando 
respondemos rapidamente à palavra do Senhor, Ele nos 
ajuda a obedecer a Seus mandamentos.

Próxima Unidade (Alma 11–16)
Peça aos alunos que pensem nas seguintes perguntas ao se 
prepararem para o estudo da designação da semana seguinte: 
Como você se sentiria se fosse obrigado a ver pessoas inocentes 
serem mortas devido a sua fé em Jesus Cristo e em Seu evan-
gelho? Como vocês acham que Alma e Amuleque se sentiram 
ao ver aquilo acontecer? O que eles disseram um para o outro 
quando viram isso acontecer? O que fizeram?
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Introdução
Quando Alma e Amuleque continuaram a ensinar o 
povo de Amonia, um advogado chamado Zeezrom 
ofereceu dinheiro a Amuleque para que ele negasse a 
existência de Deus. Zeezrom também tentou distorcer 
as palavras de Amuleque e desacreditar seus ensina-
mentos sobre Jesus Cristo. Ao se defender da tentativa 

de Zeezrom para confundi-lo, Amuleque declarou  
que a salvação do pecado vem somente por meio de 
Jesus Cristo. Amuleque também testemunhou que toda 
a humanidade será ressuscitada e levada “perante 
o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai, e o Santo 
 Espírito” no dia do julgamento (Alma 11:44).
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Alma 11

Sugestões Didáticas

Alma 11:1–25
Amuleque rejeita a tentação de Zeezrom de negar a existência de Deus
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	algo	que	possuam	que	tenha	tamanho	valor	para	eles	que	
jamais	o	venderiam.	Peça	a	alguns	alunos	que	digam	o	que	pensam	daquelas	coisas	e	por	
que	elas	são	tão	valiosas	para	eles.	
Explique-lhes	que	Alma	11	dá	continuidade	ao	relato	de	quando	Alma	e	Amuleque	ensina-
ram	ao	povo	de	Amonia.	Enquanto	ensinava,	Amuleque	foi	confrontado	por	um	advogado	
chamado	Zeezrom,	que	lhe	ofereceu	dinheiro	em	troca	de	algo	que	era	muito	valioso	para	
Amuleque.	
Peça	aos	alunos	que	pesquisem	em	Alma	11:21–22	para	descobrir	quanto	Zeezrom	ofereceu	
a	Amuleque	em	dinheiro	e	por	que	motivo.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	aprenderam.	
Saliente	que	a	explicação	dada	por	Mórmon	do	sistema	monetário	dos	nefitas,	em	Alma	
11:4–19	ajuda-nos	a	compreender	o	tamanho	do	suborno	oferecido	por	Zeezrom.	Ajude	os	
alunos	a	compreender	que	um	onti	era	uma	peça	de	prata	que	tinha	o	maior	valor	(ver	Alma	
11:6,	11–13).	Um	onti	era	equivalente	ao	salário	semanal	de	um	juiz	(ver	Alma	11:3,	11–13),	
o	que	significa	que	seis	ontis	eram	equivalentes	a	seis	semanas	de	trabalho	de	um	juiz.	
•	 Por	que	a	oferta	de	Zeezrom	teria	sido	sedutora	para	algumas	pessoas?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	11:23–25	em	voz	alta.
•	 O	que	a	resposta	de	Amuleque	indica	a	respeito	dele?
•	 De	acordo	com	Alma	11:25,	qual	era	o	plano	de	Zeezrom,	caso	Amuleque	aceitasse	sua	

oferta?	Como	isso	se	assemelha	ao	que	Satanás	faz	quando	as	pessoas	cedem	a	suas	
tentações?	

Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	como	Amuleque	pôde	resistir	à	oferta	de	Zeezrom,	
escreva	o	seguinte	no	quadro:	Nada … que seja contrário ao Espírito do Senhor.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	11:22.	Peça	à	classe	que	procure	a	palavra	que	Amuleque	
usou	para	completar	essa	declaração.
•	 Que	outras	palavras	poderíamos	colocar	no	espaço	em	branco	que	nos	ajudariam	a	con-

fiar	no	Espírito	Santo	para	resistir	às	tentações?	(“Farei”,	“pensarei”	ou	“verei”.)
Peça	aos	alunos	que	declarem	um	princípio	que	se	baseie	em	Alma	11:22	e	que	possa	
ajudá-los	a	lembrar	como	eles	podem	vencer	as	tentações.	Embora	as	respostas	dos	alunos	
possam	ser	diferentes,	elas	devem	expressar	o	seguinte	princípio:	Quando confiamos no 
Espírito Santo, podemos vencer a tentação.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	anotem	
esse	princípio	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	11:22.)
•	 Como	vocês	acham	que	o	fato	de	sermos	sensíveis	aos	sussurros	do	Espírito	Santo	pode	

ajudar-nos	a	vencer	as	tentações?

Convidar o Espírito 
Santo para estar 
presente
Incentive os alunos a 
promover a presença do 
Espírito Santo ao estudar 
as escrituras juntos. 
Algumas ações que con-
vidam o Espírito são orar 
sinceramente, ensinar 
usando as escrituras, 
prestar testemunho, 
expressar amor a Deus 
e aos outros e compar-
tilhar experiências espi-
rituais. Ocasionalmente, 
você pode sentir-se 
inspirado a ajudar os 
alunos a reconhecer a 
influência do Espírito 
Santo durante a aula. 
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Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Se	vocês	estiverem	se	envolvendo	com	coisas	que	não	deviam,	ou	se	
estiverem	se	associando	com	pessoas	que	os	empurram	na	direção	errada,	
este	é	o	momento	de	reivindicar	sua	independência,	seu	arbítrio.	Ouçam	a	
voz	do	Espírito	e	não	serão	desviados	do	caminho	certo.
(…) Como	servo	do	Senhor,	prometo	que	serão	protegidos	e	defendidos	dos	
ataques	do	adversário,	se	derem	ouvidos	aos	sussurros	que	vêm	do	Santo	

Espírito”	(“Conselho	para	os	Jovens”,	A Liahona,	novembro	de	2011,	p.	16).
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	e	sentir	a	importância	de	seguir	os	sussurros	do	Santo	
Espírito,	faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Quais	são	algumas	situações	em	que	os	jovens	poderiam	ser	tentados	a	agir	de	modo	

contrário	a	seu	testemunho?
•	 O	que	vocês	fazem	para	confiar	no	Espírito	Santo?	Como	isso	os	ajuda?
•	 Quando	foi	que	o	Espírito	Santo	os	ajudou	a	vencer	a	tentação?
Incentive	os	alunos	a	aplicar	o	que	aprenderam	lembrando	o	exemplo	de	Amuleque	na	
próxima	vez	em	que	forem	tentados	a	fazer	algo	contrário	a	suas	crenças.	Testifique	que	se	
vivermos	de	modo	a	sermos	dignos	da	companhia	do	Espírito	Santo,	podemos	sentir	maior	
confiança	de	defender	a	verdade	e	de	resistir	à	tentação.	

Alma 11:26–40
Amuleque presta testemunho do Filho de Deus e derrota a tentativa de Zeezrom 
de desacreditar suas palavras
Pergunte	aos	alunos	se	alguém	já	tentou	questionar	suas	crenças	ou	se	opor	a	elas	por	
meio	de	argumentos	ou	falsidades.	Peça	a	um	ou	dois	alunos	que	compartilhem	suas	expe-
riências	pessoais.	
Explique-lhes	que	depois	que	Zeezrom	fracassou	em	sua	tentativa	de	fazer	com	que	
Amuleque	negasse	a	existência	de	Deus,	ele	mudou	de	tática	e	começou	a	atacar	a	fé	que	
Amuleque	tinha	em	Jesus	Cristo.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	11:26–35.	Peça	à	
classe	que	procure	o	modo	como	Zeezrom	tentou	distorcer	as	palavras	de	Amuleque.	Peça	
aos	alunos	que	compartilhem	o	que	encontraram.	Depois,	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	
11:36–37	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	observe	como	Amuleque	corrige	as	falsidades	ensi-
nadas	por	Zeezrom.	Peça	aos	alunos	que	vejam	a	nota	de	rodapé	34a.	(Você	pode	sugerir	
que	os	alunos	marquem	a	nota	de	rodapé	34a	em	suas	escrituras.)	Peça	a	um	aluno	que	leia	
Helamã	5:10–11	em	voz	alta.
•	 Por	que	é	impossível	sermos	salvos	em	nossos	pecados?	Qual	é	a	diferença	entre	ser	

salvos	em	nossos	pecados	e	ser	salvos	de	nossos	pecados?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	11:40	em	voz	alta.	Explique-lhes	que	esse	versículo	contém	
um	princípio	que	precisamos	seguir	para	sermos	salvos	de	nossos	pecados.	Escreva	o	
seguinte	princípio	no	quadro:	Se crermos em Jesus Cristo, podemos ser redimidos de 
nossos pecados.
•	 O	que	significa	para	vocês	acreditar	em	Jesus	Cristo?
•	 Por	que	precisamos	acreditar	em	Jesus	Cristo	para	sermos	salvos	de	nossos	pecados?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	como	a	fé	em	Jesus	Cristo	conduz	à	redenção	por	
meio	do	arrependimento,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Dieter F.	Uchtdorf,	da	
Primeira	Presidência:

“Precisamos	de	grande	fé	em	Cristo	para	sermos	capazes	de	nos	arrepender.	
Nossa	fé	precisa	incluir	‘uma	ideia	correta	do	caráter,	perfeições	e	atributos	
[de	Deus]’	(Lectures on Faith,	1985,	p.	38).	Se	acreditarmos	que	Deus	conhece	
todas	as	coisas,	que	é	cheio	de	amor	e	de	misericórdia,	seremos	capazes	de,	
sem	hesitar,	depositar	nossa	confiança	Nele	para	nossa	salvação.	A	fé	em	
Cristo	mudará	nossos	pensamentos,	crenças	e	comportamentos	que	não	

estejam	em	harmonia	com	a	vontade	de	Deus”	(“O	Ponto	de	Retorno	Seguro”,	A Liahona,	
maio	de	2007,	p.	99).

Incentivar os alunos a 
aplicar os princípios
Se o conhecimento de 
um princípio do evan-
gelho for aprendido, 
mas não colocado em 
prática, o aprendizado 
foi incompleto. A apli-
cação acontece quando 
a pessoa aceita uma 
verdade no coração e na 
mente e depois age de 
acordo com aquela ver-
dade. Incentive os alunos 
a colocar em prática a 
inspiração espiritual que 
recebem para aplicar as 
verdades do evangelho 
que aprenderem.
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Coloque	os	alunos	em	duplas.	Peça	a	cada	dupla	que	se	reveze	explicando	uma	a	outra	
como	responderiam	se	uma	pessoa	mais	jovem	lhes	fizesse	perguntas	como	as	que	se	
seguem.	(Você	pode	escrever	essas	perguntas	no	quadro.)
•	 Por	que	preciso	acreditar	em	Jesus	Cristo	para	me	arrepender	e	ser	salvo	de	meus	pecados?
•	 De	que	modo	a	fé	em	Jesus	Cristo	o	ajudou	a	se	arrepender?
Testifique	que	tendo	fé	em	Jesus	Cristo	podemos	nos	arrepender,	ser	salvos	de	nossos	
pecados	e	receber	a	vida	eterna.	

Alma 11:41–46
Amuleque ensina sobre a ressurreição e o julgamento de toda a humanidade
Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	por	que	é	importante	saber	que	todos	seremos	ressuscita-
dos	e	julgados	no	final,	pergunte:
•	 Como	alguém	viveria	de	modo	diferente	se	acreditasse	que	não	havia	vida	após	a	morte?
Escreva	as	palavras	Ressurreição e Julgamento	no	quadro.	Peça	aos	alunos	que	examinem	
Alma	11:41–45	em	silêncio,	procurando	toda	informação	que	puderem	sobre	a	ressurreição	e	
o	julgamento.	À	medida	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	anote	as	respostas	deles	
no	quadro.	Certifique-se	de	que	uma	das	declarações	do	quadro	transmita	a	verdade	de	que	
todas	as	pessoas	que	vivem	na	Terra	serão	ressuscitadas	no	final.	Saliente	a	definição	simples	
de	ressurreição	encontrada	em	Alma	11:45:	“[Não	poderão]	mais	morrer;	e	o	espírito	unir-
se-á	a	seu	corpo	para	não	mais	serem	divididos”	(Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	
essa	declaração.)	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	aprenderam	você	pode	sugerir	que	
anotem	a	seguinte	verdade	no	alto	da	página	de	suas	escrituras:	Graças à Expiação de Jesus 
Cristo, todos serão ressuscitados e julgados de acordo com suas obras.
•	 Quais	verdades	do	quadro	os	motivam	a	preparar-se	para	encontrar	Deus?
•	 Por	que	as	verdades	sobre	a	ressurreição	proporcionam	paz	e	esperança	aos	justos?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	11:46	em	silêncio,	procurando	o	efeito	que	os	ensinamen-
tos	de	Amuleque	tiveram	sobre	Zeezrom.
•	 Por	que	vocês	acham	que	alguém	reagiria	dessa	forma	aos	ensinamentos	de	Amuleque?
•	 Quais	dos	ensinamentos	de	Alma	11:41–45	vocês	acham	que	deixaram	Zeezrom	pertur-

bado?	Por	quê?
Testifique	que	graças	à	Expiação	de	Jesus	Cristo,	todas	as	pessoas	ressuscitarão	e	serão	
levadas	perante	Deus	“para	serem	julgadas	segundo	suas	obras,	sejam	elas	boas	ou	más”	
(Alma	11:44).	Dê	tempo	aos	alunos	para	que	ponderem	o	que	aprenderam	hoje	e	como	
isso	se	relaciona	a	eles.	Depois,	peça	que	anotem	as	respostas	das	seguintes	perguntas	
no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escrituras.	(Você	pode	escrever	essas	perguntas	no	
quadro.)
•	 Como	vocês	se	sentem	quando	pensam	em	ser	ressuscitados	e	julgados?
•	 O	que	vocês	precisam	fazer	para	preparar-se	para	estar	diante	de	Deus?
•	 Como	sua	crença	de	que	serão	ressuscitados	e	julgados	influencia	o	modo	como	esco-

lhem	viver	a	cada	dia?

Comentários e Informações Históricas
Alma 11:38–39. De que modo Jesus Cristo é o 
Pai Eterno?

Se os alunos precisarem de ajuda para compreender 
como Jesus Cristo pode ser tanto o Filho de Deus 

quanto o Pai Eterno, você pode ensinar ou recapitular 
a sugestão didática complementar de Mosias 15:1–9, 
da lição 60.
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Introdução
Depois que as palavras de Amuleque fizeram Zeezrom 
“tremer, consciente de sua culpa” (Alma 12:1), Alma 
levantou-se para explicar o que Amuleque havia ensi-
nado. Alma concentrou-se nas verdades que ajudariam 
o povo de Amonia a arrepender-se da dureza de seu 

coração e de outros pecados. Salientou as sutis arma-
dilhas de Satanás, os julgamentos que recaem sobre 
os iníquos e o plano de redenção, que possibilita que 
aqueles que se arrependem sejam perdoados de seus 
pecados. 
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Alma 12

Sugestões Didáticas

Alma 12:1–7
Alma expõe o plano de Zeezrom — e o plano do adversário — ao povo de Amonia
Acompanhe	a	seguinte	ilustração	sobre	como	atar	um	nó	ou	fazer	uma	armadilha,	com	um	
pedaço	de	corda	ou	barbante.	Demonstre	como	funciona	uma	armadilha	segurando	o	laço	
em	frente	de	um	doce	ou	petisco	sobre	a	mesa.	Peça	a	um	aluno	que	estenda	a	mão	através	
do	laço	para	pegar	o	alimento.	Quando	ele	o	fizer,	aperte	o	laço.	(Tenha	cuidado	para	não	
machucar	o	aluno.)

Peça	a	um	aluno	que	recapitule	com	a	classe	como	Zeezrom	tentou	apanhar	Amuleque	
numa	armadilha	(ver	Alma	11:21–25).	Explique-lhes	que	depois	que	Amuleque	percebeu	os	
intentos	de	Zeezrom	e	respondeu	a	ele,	Alma	se	levantou	para	dirigir-se	a	Zeezrom	e	ao	povo	
que	estava	ouvindo	(ver	Alma	12:1–2).	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	12:3–6	em	silêncio,	
procurando	palavras	e	frases	que	Alma	usou	para	descrever	as	táticas	de	Zeezrom	(Você	pode	
incentivar	os	alunos	a	marcar	essas	palavras	e	frases.)	Peça	que	relatem	o	que	encontraram.
•	 De	quem	era	o	plano	que	Zeezrom	seguia?
•	 Quais	eram	as	intenções	do	diabo,	de	acordo	com	Alma?
•	 O	que	permitiu	Alma	discernir	aquele	plano?
Peça	aos	alunos	que	declarem	princípios	que	resumam	o	que	aprenderam	em	Alma	12:3	
sobre	como	detectar	as	falsidades	do	adversário.	Embora	os	alunos	possam	usar	palavras	
diferentes,	eles	devem	identificar	o	seguinte	princípio:	O Espírito Santo pode ajudar-
nos a reconhecer os engodos do adversário.	Você	pode	lembrar	aos	alunos	que	na	lição	
anterior,	eles	aprenderam	que	quando	confiamos	no	Espírito	Santo,	podemos	vencer	a	
tentação.	Explique-lhes	que	para	vencer	uma	tentação	ou	falsidade,	precisamos	primeiro	
reconhecê-la	e	compreender	o	dano	que	ela	pode	causar.	Depois,	precisamos	fazer	tudo	a	
nosso	alcance	para	evitá-la.	
•	 Quando	foi	que	o	Espírito	Santo	o	ajudou	a	reconhecer	e	a	evitar	a	tentação?	(Depois	

que	os	alunos	responderem,	você	pode	compartilhar	uma	experiência	pessoal.)
Dê	aos	alunos	alguns	minutos	para	anotarem	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escri-
turas	como	eles	podem	aumentar	a	sensibilidade	aos	sussurros	do	Espírito	Santo,	para	que	
possam	reconhecer	e	evitar	as	armadilhas	do	adversário.	
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Alma 12:8–18
Alma ensina sobre o julgamento final de toda a humanidade
Peça	aos	alunos	que	pensem	nas	carreiras	profissionais	que	estão	interessados	em	seguir.	
Peça	a	alguns	deles	que	falem	sobre	a	carreira	pela	qual	se	interessam.	Peça-lhes	que	façam	
uma	estimativa	de	quanto	teriam	que	pagar	em	mensalidades	para	uma	faculdade,	univer-
sidade	ou	curso	técnico	para	adquirir	o	conhecimento	e	as	aptidões	necessárias	para	serem	
bem-sucedidos	em	sua	carreira.	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	
David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	classe	que	procure	reconhe-
cer	qual	é	a	“mensalidade”	que	o	Élder	Bednar	disse	que	precisamos	pagar	para	receber	
conhecimento	espiritual.

“A	compreensão	espiritual	(…)	não	pode	simplesmente	ser	passada	para	
nossos	filhos.	O	preço	da	diligência	e	do	aprendizado	pelo	estudo	e	também	
pela	fé	precisa	ser	pago	para	se	obter	e	‘possuir’	pessoalmente	esse	conheci-
mento.	Somente	desse	modo	o	que	sabemos	na	mente	pode	ser	sentido	no	
coração”	(“Vigiar	com	Toda	a	Perseverança”,	A Liahona,	maio	de	2010,	p.	40).
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	12:7–8	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	

acompanhe,	procurando	evidências	de	que	Zeezrom	estava	começando	a	pagar	a	“men-
salidade”	espiritual	necessária	para	obter	conhecimento	espiritual.	Peça	aos	alunos	que	
expliquem	o	que	eles	veem	nesses	versículos	que	indica	que	o	coração	de	Zeezrom	estava	
começando	a	mudar.	
Saliente	que	Zeezrom	fez	a	Alma	uma	pergunta	sobre	a	ressurreição.	Em	vez	de	responder	
imediatamente	àquela	pergunta,	Alma	ensinou-lhe	sobre	como	adquirir	conhecimento	
espiritual.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	12:9–11	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	o	
que	Alma	ensinou	a	Zeezrom	sobre	a	aquisição	de	conhecimento	espiritual.	Explique-lhes	
que	os	“Os	mistérios	de	Deus	são	verdades	espirituais	que	só	podem	ser	conhecidas	por	
revelação	(…)	aos	que	obedecem	ao	evangelho”	(Guia para Estudo das Escrituras,	“Mis-
térios	de	Deus”,	scriptures.LDS.org).	(Você	pode	escrever	essa	declaração	no	quadro.	Você	
pode	também	sugerir	que	os	alunos	anotem	isso	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	12:9.)
Peça	aos	alunos	que	expressem	com	suas	próprias	palavras	o	que	Alma	12:9	ensina	sobre	
o	que	precisamos	fazer	para	receber	verdades	espirituais.	(Os	alunos	podem	usar	palavras	
diferentes,	mas	suas	respostas	devem	expressar	que	o Senhor revela verdades espirituais 
a nós de acordo com a atenção e diligência que dedicamos às Suas palavras.	Você	
pode	incentivar	os	alunos	a	anotar	esse	princípio	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	12:9.)
•	 Qual	é	a	relação	existente	entre	a	condição	de	nosso	coração	e	nossa	capacidade	de	

receber	verdades	espirituais?
Em	Alma	12:10–11,	saliente	as	consequências	contrastantes	para	os	que	não	endurecem	o	
coração	contra	a	verdade	e	para	os	que	o	fazem.	
•	 Como	o	conhecimento	das	consequências	influencia	nosso	desejo	de	buscar	mais	

conhecimento	espiritual?
Explique-lhes	que	depois	que	Alma	ensinou	como	adquirimos	verdades	espirituais,	ele	
respondeu	à	pergunta	que	Zeezrom	fizera	anteriormente.	Peça	aos	alunos	que	refaçam	a	
pergunta	feita	por	Zeezrom	em	Alma	12:8	com	suas	próprias	palavras.	Peça	que	leiam	Alma	
12:12–15	em	silêncio,	procurando	o	que	Alma	ensinou	a	Zeezrom	sobre	a	ressurreição	e	o	
julgamento.	Enquanto	os	alunos	estão	lendo,	anote	o	seguinte	no	quadro:	Seremos conside-
rados responsáveis perante Deus por nosso … , … e …
Quando	os	alunos	tiverem	terminado	de	ler,	peça	que	completem	a	frase	do	quadro:	
 Seremos considerados responsáveis perante Deus por nossos pensamentos, nossas 
palavras e ações.
•	 Como	vocês	acham	que	essa	verdade	pode	ter	influenciado	Zeezrom?	(Peça	aos	alu-

nos	que	abram	em	Alma	14:6	e	15:3	para	encontrar	a	resposta.)	Por	que	vocês	acham	
que	essa	verdade	teve	um	impacto	tão	grande	em	Zeezrom?	(Você	pode	salientar	que	
Zeezrom	não	estava	preocupado	apenas	consigo	mesmo.	Ele	estava	preocupado	com	
as pessoas	que	ele	tinha	desviado	do	caminho.)
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•	 Com	que	tipos	de	pensamentos,	palavras	e	ações	as	pessoas	se	debatem	e	que	podem	
condená-las	se	não	se	arrependerem?	(Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	e	discutir	como	
suas	escolhas	de	diversões	e	mídia	podem	influenciar	seus	pensamentos,	suas	pala-
vras	e	ações,	você	pode	mostrar	o	conselho	sobre	diversão	e	mídia	em	Para o Vigor da 
Juventude.)

•	 Que	diferença	fará	em	suas	escolhas	diárias	o	fato	de	você	lembrar	a	verdade	escrita	no	
quadro?

Saliente	a	referência	remissiva	para	Mosias	4:30	em	Alma	12:14,	nota	de	rodapé	14a,	e	peça	
a	um	aluno	que	leia	Mosias	4:30	em	voz	alta.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	
essas	referências	remissivas.)	Se	houver	tempo	suficiente,	peça	aos	alunos	que	consultem	o	
que	escreveram	sobre	aumentar	sua	sensibilidade	aos	sussurros	do	Espírito	Santo.	Peça-lhes	
que	acrescentem	alguns	pensamentos	sobre	como	sua	compreensão	de	sua	responsabilidade	
pessoal	perante	Deus	influencia	seu	desejo	de	reconhecer	e	evitar	a	tentação.	

Alma 12:19–37
Alma explica como o plano de redenção nos ajuda a vencer os efeitos da Queda
Mostre	aos	alunos	a	gravura	Adão	e	Eva	Ajoelhados	aos	Pés	de	um	Altar	(Livro de Gravuras 
do Evangelho,	2009,	nº	4).	Explique-lhes	que	um	homem	chamado	Antiona,	que	era	um	
dos	principais	governantes	de	Amonia,	fez	perguntas	referentes	ao	que	Alma	e	Amuleque	
haviam	ensinado	sobre	a	ressurreição.	Ele	foi	até	Alma	perguntar	como	a	humanidade	
poderia	tornar-se	imortal.	(Ver	Alma	12:20–21.)
Pergunte	aos	alunos	se	eles	sentiriam-se	confiantes	para	explicar	a	alguém	que	não	é	mem-
bro	da	Igreja	como	podemos	ser	redimidos	da	Queda.	Para	ajudá-los	a	estar	preparados	para	
ensinar	essa	verdade	a	alguém,	peça	que	examinem	os	versículos	da	seguinte	tabela	e	escre-
vam	o	que	aprenderam	nas	devidas	colunas.	(Você	pode	exibi-lo	no	quadro	antes	do	início	da	
aula.	Peça	aos	alunos	que	o	copiem	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras.)

efeitos da Queda 
(Alma 12:22, 24)

O que Deus fez para levar 
a efeito nossa redenção 
(Alma 12:24–25, 28–33)

O que precisamos fazer  
para ser redimidos  
(Alma 12:24, 30, 34, 37)

À	medida	que	os	alunos	completarem	a	tabela,	alguns	deles	podem	precisar	de	seu	auxílio.	
(Uma	maneira	de	ajudar	os	alunos	a	compreender	as	escrituras	é	mostrar-lhes	as	notas	de	
rodapé.	Por	exemplo:	as	referências	das	escrituras	dadas	na	nota	de	rodapé	22c	podem	aju-
dar	os	alunos	a	compreender	o	que	significa	dizer	que	toda	a	humanidade	está	perdida	e	
decaída.)	Quando	os	alunos	completarem	a	tabela,	faça	as	seguintes	perguntas:	(Você	pode	
escrever	essas	perguntas	no	quadro	antes	da	aula	para	que	os	alunos	possam	ponderar	
suas	respostas	ao	preencher	o	gráfico.)
•	 Como	a	Expiação	de	Jesus	Cristo	nos	permite	sobrepujar	os	efeitos	da	Queda?	(Graças	

à	Expiação	de	Jesus	Cristo,	todos	venceremos	a	morte	física	por	meio	da	ressurreição.	
E por	meio	da	Expiação	do	Salvador	e	de	nosso	arrependimento,	podemos	voltar	à	pre-
sença	de	Deus	de	nosso	estado	“perdido	e	decaído”.)

•	 De	acordo	com	Alma	12:24,	qual	era	o	propósito	da	vida,	segundo	a	pregação	de	Alma?	
(Ele	disse	que	esta vida é um tempo para preparar-nos para encontrar Deus. Você	
pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	frases	de	Alma	12:24	que	ensinam	essa	verdade.)

Para	ajudar	os	alunos	a	aplicar	o	que	aprenderam,	faça	perguntas	como	estas:
•	 Como	o	conhecimento	do	propósito	da	vida	ajudou	a	guiá-los?
•	 Como	sua	fé	no	Pai	Celestial	e	em	Jesus	Cristo	os	ajudou	a	preparar-se	para	encontrar-se	

com	Eles?
Encerre	com	seu	testemunho	de	que	hoje	é	o	tempo	para	preparar-nos	para	encontrar	Deus.	

Ajudar os alunos 
individualmente
Durante uma designação 
de classe, mova-se em 
silêncio pela classe para 
ajudar os alunos com 
a designação ou para 
ajudá-los a manterem-se 
na tarefa. Ao fazer isso, 
você tem a oportuni-
dade de fortalecer seu 
relacionamento com os 
alunos individualmente 
e compreender melhor 
suas necessidades. 
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Comentários e Informações Históricas
Alma 12:24. “Estado de provação”

Em todas as escrituras, os termos “estado de provação” 
ou “período probatório” somente aparecem no livro 
de Alma (ver Alma 12:24; 42:4, 10, 13). O Élder L. Tom 
Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos, descreveu esse 
estado probatório:

“O principal propósito da vida na Terra é permitir que 
nosso espírito, que existiu antes que houvesse mundo, 
fosse unido com nosso corpo por um período de tempo 

de grandes oportunidades na mortalidade. A associação 
dos dois deu-nos o privilégio de crescer, de nos desen-
volver e de amadurecer como somente seria possível 
com o corpo e o espírito unidos. Com nosso corpo, 
passamos por certas provações neste que é chamado de 
estado probatório de nossa existência. Este é um tempo 
de aprendizado e teste para provar-nos dignos de opor-
tunidades eternas. Tudo faz parte de um plano divino 
que nosso Pai tem para Seus filhos” (“Proclamai o Meu 
Evangelho”, A Liahona, julho de 1989, p. 13).
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Introdução
Quando Alma ensinou pela primeira vez o povo rebelde 
de Amonia, eles contenderam com ele, perguntando 
“Quem és tu?” e questionando sua autoridade (ver 
Alma 9:1–6). Estavam em um estado de apostasia, tendo 
adotado a ordem de Neor — as artimanhas sacerdo-
tais, com seu objetivo de obter lucro pessoal (ver Alma 
1:2–15; 15:15; 16:11). Em contraste com os ensinamen-
tos de Neor, Alma lhes ensinou sobre o “sumo sacer-
dócio da santa ordem de Deus”, com seu objetivo de 

ajudar as pessoas a se arrependerem e a entrarem no 
descanso do Senhor (ver Alma 13:6). Citou o exemplo 
de Melquisedeque, que pregou fé e arrependimento e 
ajudou seu povo a viver em paz. Alma também ensinou 
a respeito da existência pré-mortal e da preordenação. 
Encerrou seu sermão convidando as pessoas a darem 
ouvidos às suas palavras para que pudessem preparar-se 
para entrar no descanso do Senhor. 
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Alma 13

Sugestões Didáticas

Alma 13:1–12
Alma ensina o povo de Amonia sobre o chamado de sumos sacerdotes
Explique-lhes	que	Alma	13	contém	os	ensinamentos	de	Alma	sobre	um	grupo	de	pessoas	
que	são	um	grande	benefício	para	a	Igreja.	De	fato,	todos	os	membros	da	Igreja	foram	
abençoados	pelo	serviço	prestado	por	essas	pessoas.	
Diga	aos	alunos	que	eles	conhecem	pessoas	que	fazem	parte	desse	grupo.	Depois,	peça	
aos	alunos	que	leiam	Alma	13:1	em	silêncio	para	descobrir	quem	são	essas	pessoas.	Depois	
que	tiverem	tido	tempo	de	ler	esse	versículo,	sugira	que	leiam	também	Alma	13:10,	14	e	
Doutrina	e	Convênios	107:1–3.	Você	pode	sugerir	que	eles	anotem	essas	referências	na	
margem,	ao	lado	de	Alma	13:1.
Saliente	que	Alma	falou	de	sacerdotes	segundo	a	ordem	do	Filho	de	Deus,	que	é	o	Sacer-
dócio	de	Melquisedeque.	Em	outras	palavras,	ele	falou	de	homens	que	possuíam	o	ofício	
de	sumo	sacerdote	no	Sacerdócio	de	Melquisedeque.	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	
declaração	do	Élder	Bruce R.	McConkie,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	
“Aqueles	nefitas,	que	eram	fiéis	e	leais	no	cumprimento	da	lei	de	Moisés,	tinham	o	Sacer-
dócio	de	Melquisedeque,	o	que	significa	que	também	tinham	a	plenitude	do	evangelho.	
(…)	Algumas	das	melhores	informações	que	temos	sobre	o	Sacerdócio	de	Melquisedeque	
encontram-se	em	Alma	13”	(The Promised Messiah,	1978,	p.	421).
•	 Que	bênçãos	você	recebeu	em	sua	vida	por	intermédio	do	Sacerdócio	de	Melquisede-

que?	(Os	alunos	podem	mencionar	o	dom	do	Espírito	Santo,	a	bênção	patriarcal,	outras	
bênçãos	do	sacerdócio,	a	liderança	das	Autoridades	Gerais,	a	liderança	dos	líderes	locais,	
como	o	bispo	ou	o	presidente	de	ramo,	e	as	bênçãos	que	recebem	por	meio	dos	convê-
nios	que	seus	pais	fizeram	no	templo.	Também	podem	mencionar	o	batismo	e	o	sacra-
mento,	que	são	realizados	pela	autoridade	do	Sacerdócio	Aarônico,	mas	sob	a	direção	
dos	líderes	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque.)

Mostre	as	seguintes	perguntas	no	quadro	ou	escreva-as	em	uma	folha	para	entregar	aos	
alunos.	Dê	tempo	para	que	os	alunos	leiam	Alma	13:2–10	e	encontrem	a	resposta	para	as	
perguntas.	

Quando foram chamados e preparados pela primeira vez os portadores do Sacerdócio de 
 Melquisedeque? (Ver Alma 13:3–5.)
Que deveres têm todos os portadores do Sacerdócio de Melquisedeque? (Ver Alma 13:6.)
Que frases de Alma 13:7 descrevem o Sacerdócio de Melquisedeque?
Quais são algumas das qualificações para alguém ser ordenado ao Sacerdócio de Melquisede-
que? (Ver Alma 13:10.)

Ensinar os alunos, e 
não o material da aula
Sua maior prioridade é 
ajudar os alunos a com-
preender verdades do 
evangelho e aplicar essas 
verdades na vida deles. 
Evite a tentação de cor-
rer com a aula só para 
conseguir cobrir todo o 
material. Lembre-se de 
que você está ensinando 
alunos, e não o material 
da aula. 
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Depois	que	os	alunos	tiverem	tempo	suficiente	para	encontrar	as	respostas,	peça	que	rela-
tem	o	que	encontraram.	Você	pode	escrever	as	respostas	deles	no	quadro.	
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	mais	e	discutir	o	que	leram,	você	pode	fazer	as	
seguintes	perguntas:
•	 De	que	maneiras	o	serviço	prestado	pelos	portadores	do	sacerdócio	nos	ajudam	a	saber	

como	esperar	em	Jesus	Cristo	para	receber	a	redenção?	(Ver	Alma	13:2,	8,	16.	Por	meio	
de	seu	exemplo	e	ensinamentos	e	por	intermédio	das	ordenanças	que	realizam,	eles	nos	
apontam	para	o	Salvador.)

•	 O	que	Alma	quis	dizer	quando	afirmou	que	os	sumos	sacerdotes	foram	“chamados	
e	preparados	desde	a	fundação	do	mundo”?	(Alma	13:3).	(Ele	quis	dizer	que	alguns	
homens	foram	preordenados	a	receber	certos	ofícios	do	sacerdócio.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	preordenação	e	como	ela	se	aplica	na	vida	deles,	
você	pode	pedir	a	um	aluno	que	leia	as	seguintes	declarações.
O	Profeta	Joseph	Smith	ensinou:	“Todo	homem	que	recebe	o	chamado	para	exercer	seu	
ministério	a	favor	dos	habitantes	do	mundo	foi	ordenado	precisamente	para	esse	propósito	
no	grande	conselho	dos	céus,	antes	que	este	mundo	existisse.	Suponho	que	eu	tenha	sido	
ordenado	a	este	ofício	naquele	grande	conselho”	(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: 
Joseph Smith,	2007,	p.	536).
O	Presidente	Spencer W.	Kimball	disse:	“No	mundo	pré-mortal	as	mulheres	fiéis	recebe-
ram	determinadas	designações,	ao	passo	que	os	homens	fiéis	foram	preordenados	a	certas	
responsabilidades	do	sacerdócio.	Embora	hoje	não	nos	lembremos	dos	detalhes,	isso	não	
altera	a	realidade	gloriosa	do	que	outrora	nos	dispusemos	a	fazer”	(Ensinamentos dos Presi-
dentes da Igreja: Spencer W. Kimball,	2006,	p.	240).
•	 O	que	Alma	13:3	ensina	sobre	o	que	precisamos	fazer	para	cumprir	a	missão	a	que	

fomos	preordenados?
•	 Quando	um	homem	é	ordenado	a	um	ofício	no	sacerdócio,	o	que	essa	ordenação	deveria	

significar	para	ele?	(Ver	Alma	13:8.	Observe	que	essa	pergunta	pode	ser	respondida	tanto	
pelos	rapazes	quanto	pelas	moças.	Os	rapazes	podem	beneficiar-se	por	ouvir	as	respos-
tas	dadas	pelas	moças.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	13:11–12	em	silêncio,	procurando	meios	pelos	quais	os	
portadores	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	mencionados	por	Alma	foram	mudados	gra-
ças	à	Expiação	de	Jesus	Cristo.	
•	 O	que	você	acha	que	significa	alguém	ter	“suas	vestimentas	(…)	branqueadas	pelo	san-

gue	do	Cordeiro”?
•	 Por	que	vocês	acham	que	os	portadores	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	precisam	ser	

mudados	pela	Expiação	de	Jesus	Cristo?	De	que	maneiras	podemos	seguir	o	exemplo	deles?
Lembre	aos	alunos	que	Alma	ensinou	essas	verdades	ao	povo	de	Amonia.	Muitas	daquelas	
pessoas	“pertenciam	à	seita	de	Neor”	(Alma	14:18;	15:15),	o	que	significa	que	elas	tinham	
adotado	os	ensinamentos	de	Neor.	Neor	foi	o	homem	que	estabeleceu	uma	falsa	ordem	
que	Alma	chamou	de	“artimanha	sacerdotal”	(ver	Alma	1:12–15).
•	 Como	os	fiéis	portadores	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	diferiam	daqueles	que	

seguiam	os	ensinamentos	de	Neor?	(Você	pode	pedir	aos	alunos	que	recapitulem	Alma	
1:2–6,	procurando	diferenças	entre	as	artimanhas	sacerdotais	de	Neor	e	o	Sacerdócio	de	
Melquisedeque.)

•	 O	povo	de	Amonia	tinha	sido	ensinado	anteriormente	a	respeito	do	Sacerdócio	de	Mel-
quisedeque	e	recebido	bênçãos	por	meio	desse	sacerdócio	(verAlma	9:21;	13:1).	Por	que	
vocês	acham	que	era	importante	que	o	povo	de	Amonia	fosse	lembrado	do	que	tinha	
aprendido	anteriormente	sobre	o	Sacerdócio	de	Melquisedeque?

•	 O	que	você	aprendeu	sobre	o	sacerdócio	até	este	ponto	da	aula?	(Embora	os	alunos	
possam	sugerir	várias	verdades,	suas	respostas	devem	expressar	que	as ordenanças do 
sacerdócio e o serviço prestado pelos portadores do sacerdócio nos ajudam a saber 
como esperar em Jesus Cristo para obter a redenção.)
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Você	pode	sugerir	que	os	alunos	anotem	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escri-
turas	esse	princípio	e	outros	princípios	que	identificaram.	Se	o	tempo	permitir,	peça	que	
escrevam	como	esses	princípios	podem	influenciar	o	modo	como	eles	veem	o	poder	e	as	
bênçãos	do	sacerdócio.	

Alma 13:13–20
Alma ensina sobre Melquisedeque, um grande sumo sacerdote que estabeleceu a 
paz entre seu povo
Escreva	as	seguintes	palavras	e	frases	no	quadro:	sumo sacerdote, rei, exerceu uma fé vigo-
rosa, pregou arrependimento, estabeleceu a paz, príncipe da paz, reinou sob seu pai.	Faça	uma	
pausa	depois	de	escrever	cada	palavra	ou	frase	para	dizer	aos	alunos	que	adivinhem,	sem	
olhar	nas	escrituras,	quem	Alma	descreveu	com	essas	palavras	e	frases.	(Ele	descreveu	
Melquisedeque.)	Se	os	alunos	não	adivinharem	corretamente	depois	que	você	tiver	escrito	
todas	as	palavras	e	frases	no	quadro,	peça	que	leiam	Alma	13:14.
Se	alguns	alunos	acharam	que	Alma	estava	falando	de	Jesus	Cristo,	pergunte	por	que	a	
descrição	de	um	sumo	sacerdote	justo	os	faz	lembrar	do	Salvador.	Ajude-os	a	compreen-
der	que	os	portadores	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	são	“segundo	a	ordem	do	Filho,	o	
Unigênito	do	Pai”	(Alma	13:9;	ver	também	D&C	107:2–4).	Saliente	que	os	portadores	do	
Sacerdócio	de	Melquisedeque	devem	esforçar-se	para	seguir	o	exemplo	de	Jesus	Cristo	no	
serviço	que	prestam	e	em	seus	ensinamentos.	Também	lembre	aos	alunos	que	as	ordenan-
ças	realizadas	pela	autoridade	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	nos	ajudam	a	aproximar-
nos	do	Salvador.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	13:14–19	em	voz	alta.	Incentive	os	alunos	a	pensar	
sobre	como	o	povo	iníquo	de	Amonia	poderia	se	beneficiar	por	aprender	a	respeito	de	
Melquisedeque.	
•	 Em	Alma	13:17,	que	palavras	descrevem	o	povo	de	Melquisedeque?	Como	esse	povo	se	

assemelhava	ao	povo	de	Amonia?	(Ver	Alma	8:9;	9:8.)
•	 O	que	Melquisedeque	fez	como	líder	de	seu	povo?	Como	sua	liderança	influenciou	o	

povo?	Como	essa	influência	diferia	da	influência	exercida	pelos	habitantes	de	Amonia	
que	seguiam	os	ensinamentos	de	Neor?	(Ver	Alma	8:17;	10:27,	32.)

Peça	aos	alunos	que	resumam	Alma	13:16–18,	expressando	as	verdades	que	esses	versí-
culos	ensinam	sobre	as	responsabilidades	dos	líderes	do	sacerdócio.	Ao	sugerir	resumos,	
certifique-se	de	que	expressem	que	os líderes do sacerdócio nos ajudam a esperar 
em Jesus Cristo, a nos arrepender e a viver em paz. (Você	pode	incentivar	os	alunos	a	
anotar	em	suas	escrituras	o	resumo	que	fizeram,	ao	lado	de	Alma	13:16–18.)	Saliente	que	
outros	líderes	da	Igreja,	como	as	líderes	da	Sociedade	de	Socorro	e	das	Moças,	são	parti-
cipantes	essenciais	nesse	trabalho.	Ao	servir	com	os	líderes	do	sacerdócio,	elas	ajudam	a	
conduzir	pessoas	e	famílias	para	que	se	acheguem	a	Cristo.	
•	 Como	vocês	foram	abençoados	pelo	serviço	prestado	pelos	líderes	da	Igreja?

Alma 13:21–31
Alma convida o povo a dar ouvidos à voz do Senhor e a entrar em Seu descanso
Peça	aos	alunos	que	procurem	uma	ideia	que	é	repetida	em	Alma	13:12,	13,	16,	29.	Eles	
devem	encontrar	a	palavra	descanso	e	a	expressão	“descanso	do	Senhor”.	Você	pode	incen-
tivá-los	a	marcar	esse	conceito	em	cada	versículo.	Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	
o	que	significa	entrar	no	descanso	do	Senhor	nesta	vida	e	depois	que	morremos,	leia	as	
seguintes	declarações:
“Os	antigos	profetas	falam	de	‘entrar	no	descanso	de	Deus’	[ver	Alma	12:34;	D&C	
84:23–24];	o	que	isso	significa?	Para	mim,	significa	entrar	no	conhecimento	e	amor	de	
Deus,	tendo	fé	em	Seu	propósito	e	Seu	plano,	a	ponto	de	sabermos	que	estamos	certos	e	
não	estamos	correndo	atrás	de	outra	coisa”	(Joseph F.	Smith,	Ensinamentos dos Presidentes 
da Igreja: Joseph F. Smith,	1998,	p.	56).
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“Os	verdadeiros	santos	entram	no	descanso do Senhor	enquanto	estão	nesta	vida,	e	por	
se	manterem	na	verdade,	continuam	nesse	estado	abençoado	até	que	descansem	com	o	
Senhor	no	céu.	(…)	O	descanso	do	Senhor,	na	eternidade,	é	herdar	a	vida	eterna,	ganhar	a	
plenitude	da	glória	do	Senhor”	(Bruce R.	McConkie,	Mormon Doctrine,	2ª	ed.,	1966,	p.	633).
Explique-lhes	que	Alma	exortou	o	povo	de	Amonia	a	arrepender-se	e	a	preparar-se	para	a	
vinda	de	Cristo	(ver	Alma	13:21–26).	Depois,	ele	compartilhou	os	princípios	que	eles	preci-
savam	seguir	para	entrar	no	descanso	do	Senhor.	
Peça	à	classe	que	faça	a	leitura	silenciosa	de	Alma	13:27.
•	 Que	palavras	de	Alma	13:27	mostram	como	Alma	se	sentia	a	respeito	do	povo	e	a	res-

peito	de	sua	mensagem?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	13:27–29.	Peça	à	classe	
que	procure	os	princípios	que	Alma	esperava	que	o	povo	seguisse.	Depois,	peça	aos	alunos	
que	alistem	os	princípios	que	encontraram.	Eles	podem	dizer,	por	exemplo,	que	quando 
aceitamos humildemente o convite de nos arrepender, o Espírito nos conduz ao 
descanso do Senhor.
Peça	aos	alunos	que	escrevam	metas	referentes	a	como	seguirão	o	conselho	encontrado	em	
Alma	13:27–29.	Testifique	que	podemos	entrar	no	descanso	do	Senhor	nesta	vida	e	na	vida	
futura,	se	seguirmos	os	princípios	ensinados	por	Alma.	
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Introdução
Depois de ouvirem Alma e Amuleque pregarem, algu-
mas pessoas de Amonia acreditaram e se arrependeram. 
A maioria das pessoas ficou irada e quis destruir Alma, 
Amuleque e aqueles que acreditaram em suas palavras. 
Alma e Amuleque foram presos, julgados e, por fim, 
colocados na prisão. As pessoas iníquas de Amonia 

expulsaram os homens que acreditaram e queimaram 
suas esposas, seus filhos e suas escrituras, enquanto 
Alma e Amuleque foram forçados a ver isso acontecer. 
Após muitos dias, o Senhor libertou Alma e Amuleque 
da prisão e destruiu os líderes iníquos de Amonia. 
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Alma 14

Sugestões Didáticas

Alma 14:1–13
Alma e Amuleque foram presos, e os amoniaítas que acreditaram foram expulsos 
ou queimados
Peça	aos	alunos	que	pensem	nos	desafios	que	já	enfrentaram	ou	que	enfrentam.	Depois,	
peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	em	voz	alta.	
“As	adversidades	têm	diferentes	origens.	É	possível	que	algumas	das	provações	que	você	
enfrenta	sejam	consequência	de	seu	próprio	orgulho	e	desobediência.	Você	pode	evitar	esse	
tipo	de	provação	se	levar	uma	vida	digna.	Outras	provações	simplesmente	fazem	parte	da	
vida	e	você	pode	ter	de	passar	por	elas	mesmo	que	esteja	vivendo	em	retidão.	Por	exemplo,	
talvez	você	tenha	de	passar	por	provações	causadas	por	doenças,	incerteza	ou	morte	de	
entes	queridos.	Às	vezes,	as	adversidades	são	consequências	das	más	escolhas,	palavras	e	
atos	ofensivos	de	outras	pessoas.	
Nosso	sucesso	e	felicidade,	tanto	agora	como	na	eternidade,	dependem	em	grande	parte	
de	como	reagimos	às	dificuldades	da	vida”	(Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho,	2004,	p.	12).
Explique-lhes	que	na	lição	de	hoje	os	alunos	discutirão	o	relato	de	um	povo	que	passou	
por	severas	provações.	A	maioria	dessas	tribulações	foi	infligida	por	outros.	Incentive	os	
alunos	a	ponderar	como	as	verdades	que	eles	discutirão	nesta	lição	se	relacionam	a	eles,	
sejam	quais	forem	as	provações	que	venham	a	enfrentar.	

Escreva	o	seguinte	no	quadro:
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	Alma	14:1–10.	Peça	à	classe	que	
acompanhe,	procurando	exemplos	de	sofrimento	pelo	qual	as	pessoas	alistadas	no	quadro	
tiveram	que	passar.
•	 O	que	fez	essas	pessoas	sofrerem?	(Anote	as	respostas	dos	alunos	no	quadro.)
Saliente	que	quando	Amuleque	viu	o	sofrimento	das	mulheres	e	crianças,	ele	quis	exercer	
o	poder	do	sacerdócio	para	salvá-las.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	14:11	em	voz	alta,	
e peça	à	classe	que	procure	a	resposta	dada	por	Alma	ao	pedido	de	Amuleque.	
•	 Por	que	o	Senhor	permitiu	que	aquelas	mulheres	e	crianças	fossem	queimadas?	(O	Senhor	

permitiu	que	as	pessoas	sofressem	para	que	a	morte	delas	fosse	um	testemunho	contra	as	
pessoas	que	as	mataram.	Ver	também	Alma	60:13.)

•	 De	acordo	com	Alma,	como	as	mulheres	e	crianças	seriam	abençoadas	por	sua	confiança	
no	Senhor?

Você	pode	precisar	salientar	que	naquela	ocasião	específica,	era	da	vontade	do	Senhor	per-
mitir	que	as	pessoas	sofressem.	Contudo,	isso	nem	sempre	acontece.	Assegure	aos	alunos	
que	o	Senhor	os	ama	e	deseja	que	sejam	felizes	e	que	tenham	paz	na	vida.	Se	eles	forem	

Alma e Amuleque Zeezrom Homens convertidos Mulheres e crianças convertidas
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magoados	ou	maltratados	de	qualquer	maneira,	devem	buscar	a	ajuda	de	um	dos	pais	ou	
de	um	líder	da	Igreja	para	poderem	resolver	o	problema.	
•	 Quais	são	alguns	outros	motivos	pelos	quais	o	Senhor	pode	permitir	que	soframos?	(As	

respostas	podem	incluir	que	Ele	deseja	que	compreendamos	as	consequências	das	deci-
sões	insensatas,	que	Ele	deseja	que	desenvolvamos	paciência,	que	Ele	quer	que	desen-
volvamos	empatia	por	outras	pessoas	que	sofrem	e	que	Ele	deseja	que	compreendamos	
que	precisamos	confiar	Nele.)

Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Quando confiamos no Senhor, Ele nos fortalece 
em nossas provações. Depois,	peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	14:12–13	em	voz	alta.
•	 Como	as	palavras	de	Alma	demonstram	a	confiança	que	ele	tinha	no	Senhor?
Você	pode	pedir	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“O	exemplo	de	Alma	e	Amuleque	é	esclarecedor.	Enquanto	faziam	o	bem	ao	
povo	de	Amonia,	eles	foram	presos.	Amuleque	confiou	em	seu	experiente	
companheiro,	Alma,	que	o	ajudou	a	ter	maior	confiança	no	Senhor.	Forçado	
a	presenciar	mulheres	e	crianças	sendo	consumidas	pelo	fogo,	Amuleque	
disse:	‘talvez	eles	também	nos	queimem’	Alma	respondeu:	‘Faça-se segundo 
a vontade do Senhor’	—	esse	princípio	é	vital.	‘Nossa	obra,	porém,	não	está	

terminada;	portanto	não	nos	queimarão’	[Alma	14:12–13;	grifo	do	autor]”	(“Ser	Curado”,	
A Liahona,	julho	de	1994,	p.	7).
“Esta	vida	é	uma	experiência	de	profunda	confiança	—	confiança	em	Jesus	Cristo.	(…)	
Confiar	significa	obedecer	de	boa	vontade,	mesmo	sem	conhecer	os	resultados	(ver	
Provérbios	3:5–7).	A	fim	de	produzir	frutos,	a	confiança	no	Senhor	deve	ser	mais	forte	e	
duradoura	que	a	confiança	em	nossos	sentimentos	pessoais	e	nossa	experiência”	(“Confie	
no	Senhor”,	A Liahona,	janeiro	de	1996,	p.	17).
Explique-lhes	que	em	Alma	14:14–29,	os	alunos	verão	mais	exemplos	de	ocasiões	em	que	
Alma	e	Amuleque	confiaram	no	Senhor.	Também	verão	como	o	Senhor	os	fortaleceu	para	
que	pudessem	realizar	Sua	obra.	

Alma 14:14–29
Deus liberta Alma e Amuleque da prisão e destrói muitos líderes iníquos de Amonia
Divida	a	turma	em	dois	grupos	iguais.	Peça	à	metade	da	classe	que	examine	Alma	14:14–19	
enquanto	a	outra	metade	examina	Alma	14:20–25.	Peça	aos	dois	grupos	que	procurem	
o	que	Alma	e	Amuleque	sofreram	nas	mãos	dos	líderes	iníquos	de	Amonia.	Depois	que	
os	alunos	tiverem	tempo	suficiente	para	ler,	peça	que	compartilhem	o	que	encontraram.	
Anote	as	respostas	deles	no	quadro,	embaixo	de	“Alma	e	Amuleque”.
•	 Quais	dessas	provações	seriam	mais	difíceis	para	vocês?	Por	quê?
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	pessoas	sofrerem	provações,	mesmo	que	estivessem	se	

esforçando	para	ser	justas?
Peça	aos	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	14:25–29.	Peça	à	classe	que	
acompanhe,	procurando	o	que	o	Senhor	fez	para	libertar	Alma	e	Amuleque	da	prisão.	Para	
ajudar	os	alunos	a	identificar	e	compreender	os	princípios	contidos	nesses	versículos,	faça	
algumas	destas	perguntas,	ou	todas:
•	 Por	que	Alma	e	Amuleque	puderam	receber	forças	e	poder	do	Senhor?	(Ver	Alma	14:26,	28.)
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	o	que	aconteceu	com	Alma	e	Amuleque	na	

prisão?	(As	respostas	dos	alunos	podem	diferir,	mas	elas	devem	ilustrar	a	seguinte	ver-
dade:	Se clamarmos ao Senhor com fé, Ele vai fortalecer-nos em nossas aflições e 
libertar-nos à Sua maneira e em Seu próprio tempo. Você	pode	sugerir	que	os	alunos	
marquem	frases	de	Alma	14:26,	28	que	salientem	esse	princípio.)

•	 Quais	são	algumas	das	maneiras	pelas	quais	as	pessoas	podem	exercer	fé	em	Jesus	
Cristo	nos	momentos	de	dificuldades?

Peça	aos	alunos	que	compartilhem	experiências	pessoais	que	tiveram	em	que	testemu-
nharam	a	força	que	pode	advir	à	nossa	vida	se	exercermos	fé	em	Jesus	Cristo	e	humilde-
mente	esperarmos	Nele.	Eles	podem	compartilhar	suas	próprias	experiências	pessoais	ou	

Experiências pessoais
Os alunos vão se 
beneficiar por ouvir as 
experiências pessoais 
de outros. Incentive os 
alunos a compartilhar 
experiências pessoais de 
modo a promover a pre-
sença do Espírito Santo 
e que os leve a seguir 
o Salvador. Acautele-os 
para que não contem 
experiências demasiada-
mente pessoais ou parti-
culares, ou que possam 
causar desconforto ou 
embaraço. 
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experiências	de	pessoas	que	eles	conhecem.	Você	pode	também	contar	uma	experiência	
pessoal	de	sua	própria	vida	ou	de	alguém	que	você	conhece.	
Encerre	prestando	testemunho	do	poder	que	o	Senhor	tem	para	fortalecer-nos	e	libertar-
nos	de	provações,	à	Sua	própria	maneira	e	em	Seu	próprio	tempo.	Assegure	aos	alunos	
que	quando	confiamos	na	vontade	do	Senhor,	Ele	aumenta	nossa	força	e	capacidade	de	
suportar	dificuldades.	

Comentários e Informações Históricas
Alma 14:7–11. “O Senhor as recebe para si”

Embora choremos a morte dos justos, regozijamo-nos 
por saber qual será sua recompensa no mundo espiri-
tual (ver Alma 40:12) e seu estado final no reino celes-
tial (ver D&C 76:50–70). O Senhor disse: “Aqueles que 
morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes 
será doce” (D&C 42:46). O Presidente Joseph F. Smith 
explicou:

“É verdade que sou fraco o bastante para chorar 
quando meus amigos ou parentes morrem. Posso 
derramar lágrimas quando vejo o sofrimento de outras 
pessoas. Sinto na alma grande compaixão pelos filhos 
dos homens. Posso chorar com eles quando choram; 
posso regozijar-me com eles quando se regozijam; mas 
não tenho motivos para me lamentar ou ficar triste por 
causa da morte que entra no mundo. (…) Todo medo 
dessa morte foi removido dos santos dos últimos dias. 
Eles não têm medo da morte física, porque sabem que 

assim como a morte foi introduzida no mundo pela 
transgressão de Adão, por meio da retidão de Jesus 
Cristo eles voltarão a viver. Mesmo que morram, eles 
viverão novamente. Tendo esse conhecimento, eles 
têm alegria até na morte, porque sabem que todos 
ressuscitarão e se encontrarão de novo além da morte” 
(Conference Report, outubro de 1899, p. 70).

O Élder Bruce R. McConkie (1915–1985), do Quórum dos 
Doze Apóstolos, ensinou:

“Às vezes, o povo do Senhor é caçado e perseguido. 
Por vezes, Ele deliberadamente permite que Seus santos 
fiéis aguardem e sofram, tanto em corpo quanto em 
espírito, para prová-los em todas as coisas e ver se per-
manecerão em Seu convênio, mesmo até a morte, para 
que possam ser considerados dignos da vida eterna. Se 
qualquer um de nós tiver de passar por isso, que assim 
seja” (“Os Que Morrem no Senhor”, A Liahona, feve-
reiro de 1977, p. 99).
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Introdução
Depois que o Senhor libertou Alma e Amuleque da 
prisão, eles foram pregar ao povo da cidade de Sidom. 
Ali encontraram os crentes que haviam sido expulsos de 
Amonia, inclusive Zeezrom, que estava sofrendo física 
e espiritualmente por causa de seus pecados. Quando 
Zeezrom declarou sua fé em Jesus Cristo, Alma o curou 
e o batizou. Alma estabeleceu a Igreja em Sidom, 
e depois voltou com Amuleque para Zaraenla. Em 

cumprimento a profecia de Alma, os lamanitas destruí-
ram a cidade de Amonia em um único dia. Além disso, 
os lamanitas capturaram alguns nefitas das terras cir-
cunvizinhas. Decidindo seguir a orientação profética de 
Alma, os exércitos nefitas recuperaram os prisioneiros e 
expulsaram os lamanitas da terra. Durante um período 
de paz, Alma, Amuleque e muitos outros fortaleceram 
a Igreja por toda a terra dos nefitas. 
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Alma 15–16

Sugestões Didáticas

Alma 15
Alma cura Zeezrom, estabelece a Igreja em Sidom e retorna com Amuleque para 
Zaraenla
Para	ajudar	os	alunos	a	lembrar	das	pessoas	e	dos	acontecimentos	principais	narrados	em	
Alma	11–14,	escreva	as	seguintes	palavras	no	quadro:

Zeezrom
Ontis
Fogo
Alma
Amuleque
Amonia

Dê	aos	alunos	um	minuto	para	tentarem	usar	todos	os	nomes	e	palavras	do	quadro	para	
resumir	os	acontecimentos	narrados	em	Alma	11–14.	(Você	pode	sugerir	que	consultem	
os	resumos	dos	capítulos	para	ajudá-los.)	Depois	que	alguns	alunos	tiverem	respondido,	
apague	todas	as	palavras	exceto	Zeezrom.
Explique-lhes	que	depois	de	sair	de	Amonia,	Alma	e	Amuleque	chegaram	a	Sidom,	onde	
encontraram	os	crentes	que	haviam	sido	expulsos	de	Amonia,	inclusive	Zeezrom.	Peça	aos	
alunos	que	leiam	Alma	15:3–5	em	silêncio,	procurando	palavras	e	frases	que	descrevam	
a	condição	de	Zeezrom.	À	medida	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	anote	as	
respostas	deles	no	quadro,	embaixo	do	nome	de	Zeezrom.	
•	 Por	que	vocês	acham	que	o	sentimento	de	culpa	de	Zeezrom	o	levou	a	sofrer	tanto	

espiritual	quanto	fisicamente?	O	que	as	pessoas	nessas	condições	precisam	fazer	para	
melhorar?

•	 Com	quem	Zeezrom	procurou	ajuda?	(Ver	Alma	15:4.)	Por	que	vocês	acham	que	ele	
mandou	chamar	Alma	e	Amuleque?	(As	respostas	podem	incluir	que	ele	confiava	neles	e	
sabia	que	eles	eram	homens	de	Deus	e	que	tinham	a	autoridade	do	sacerdócio.)

Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	15:6–10.	Peça	à	classe	
que	procure	as	palavras	que	Alma	disse	para	ajudar	Zeezrom	a	exercer	fé	em	Jesus	Cristo	e	
em	Sua	Expiação.
•	 Por	que	vocês	acham	que	Zeezrom	precisou	exercer	fé	em	Jesus	Cristo	e	em	Sua	Expiação	

antes	de	ser	curado?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	15:11–12	em	silêncio	para	saber	o	que	aconteceu	com	
Zeezrom.	Depois	de	dar-lhes	tempo	suficiente	para	ler,	apague	todas	as	palavras	e	frases	
anotadas	no	quadro	embaixo	de	Zeezrom.	
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•	 Que	evidência	vocês	veem	de	que	Zeezrom	se	arrependeu	e	recebeu	a	misericórdia	
do	Senhor?	(Ele	foi	curado	pela	fé	em	Jesus	Cristo,	foi	batizado	e	começou	a	pregar	o	
evangelho.)

Escreva	o	seguinte	princípio	no	quadro:	Por nossa fé em Jesus Cristo podemos ser cura-
dos e fortalecidos.
Saliente	que	Alma,	como	líder	do	sacerdócio,	não	chamou	a	atenção	para	si	mesmo.	Seu	
propósito	na	conversa	que	teve	com	Zeezrom	era	ajudar	Zeezrom	a	exercer	fé	em	Jesus	
Cristo	e	a	receber	misericórdia	por	meio	da	Expiação.	Para	ilustrar	um	modo	pelo	qual	
nossos	líderes	do	sacerdócio	nos	ajudam	a	receber	as	bênçãos	da	Expiação,	leia	a	seguinte	
experiência	pessoal	contada	pelo	Élder	Jay E.	Jensen,	dos	Setenta:
“Enquanto	eu	servia	como	bispo,	testemunhei	as	bênçãos	da	Expiação	na	vida	de	membros	
da	Igreja	que	haviam	cometido	transgressões	graves. (…)
Um	jovem	adulto	solteiro	de	nossa	ala	estava	namorando	uma	moça.	O	casal	permitiu	que	
seu	afeto	fugisse	ao	controle.	Ele	me	procurou	para	pedir	conselho	e	ajuda.	Com	base	no	
que	ele	confessou	e	na	inspiração	do	Espírito,	entre	outras	coisas,	foi-lhe	proibido	tomar	
o	sacramento	por	algum	tempo.	Reunimo-nos	regularmente	para	garantir	que	o	arre-
pendimento	havia	acontecido.	Depois	de	passado	o	devido	tempo,	eu	o	autorizei	a	tomar	
novamente	o	sacramento.	
Quando	me	sentei	ao	púlpito,	na	reunião	sacramental,	chamou-me	a	atenção	vê-lo	tomar	
dignamente	o	sacramento.	Vi	os	braços	da	misericórdia,	do	amor	e	da	segurança	o	envol-
verem,	quando	a	cura	da	Expiação	lhe	aqueceu	a	alma	e	aliviou	o	fardo,	com	o	prometido	
perdão,	paz	e	felicidade”	(“Braços	da	Segurança”,	A Liahona,	novembro	de	2008,	p.	47).
Testifique	que	o	bispo	e	outros	líderes	do	sacerdócio	podem	ajudar-nos	a	receber	a	miseri-
córdia	e	a	força	de	que	precisamos	por	meio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	que	os	líderes	da	Igreja	servem	a	grupos	de	pessoas	e	indiví-
duos,	peça	que	estudem	Alma	15:13–18.	Forme	duplas	de	alunos.	Peça	a	um	aluno	de	cada	
dupla	que	examine	Alma	15:13–15,	17,	procurando	maneiras	pelas	quais	o	povo	de	Sidom	
foi	abençoado	pelo	ministério	de	Alma.	Peça	ao	outro	aluno	de	cada	dupla	que	examine	
Alma	15:16,	18,	procurando	maneiras	pelas	quais	Amuleque	foi	abençoado	pelo	ministério	
de	Alma.	Depois	que	eles	tiverem	tido	tempo	suficiente,	peça	que	expliquem	um	ao	outro	o	
que	encontraram.
Peça	às	duplas	que	pensem	em	três	a	cinco	maneiras	pelas	quais	os	líderes	da	Igreja	podem	
ajudar	grupos	e	pessoas	em	nossos	dias.	Incentive	os	alunos	a	pensar	em	suas	próprias	
responsabilidades	como	líderes	em	seus	quóruns	do	sacerdócio	e	classes	das	Moças.	Peça	a	
cada	dupla	que	compartilhe	uma	de	suas	ideias	com	a	classe.	

Alma 16:1–12
Os lamanitas destroem Amonia, mas não conseguem derrotar os nefitas que 
seguem o conselho de Alma
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	uma	ocasião	em	que	ficaram	surpresos	ou	subitamente	
amedrontados.	Você	pode	pedir	a	um	ou	dois	alunos	que	contem	o	que	aconteceu	com	
eles.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	16:1–3	em	silêncio,	procurando	como	os	nefitas	de	
Amonia	foram	surpreendidos	e	por	que	alguns	deles	devem	ter	ficado	amedrontados.	Peça	
aos	alunos	que	relatem	o	que	encontrarem.	(Se	necessário,	ajude-os	a	ver	que	os	lamani-
tas	atacaram	subitamente	a	cidade	de	Amonia	e	destruíram	seus	habitantes	antes	que	os	
nefitas	conseguissem	reunir	um	exército	para	combatê-los.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	16:4–6	em	voz	alta,	e	peça	à	classe	que	identifique	a	quem	
os	nefitas	recorreram	para	orientá-los.	Peça	a	outro	aluno	que	leia	Alma	16:7–8	em	voz	alta	
enquanto	o	restante	da	classe	procura	o	resultado	da	ajuda	que	receberam.	
•	 Como	a	orientação	profética	de	Alma	ajudou	os	nefitas?
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esse	relato?	(Os	alunos	podem	identificar	diver-

sos	princípios.	Certifique-se	de	que	compreendam	que	quando buscamos e seguimos 
a orientação dos profetas do Senhor, o Senhor nos fortalece e protege. Escreva esse 
princípio	no	quadro.)

•	 Como	os	jovens	são	abençoados	por	seguir	a	orientação	profética?	(Para	ajudar	os	alunos	
a	responder	a	essa	pergunta,	você	pode	pedir-lhes	que	abram	em	duas	ou	três	seções	do	
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livreto	Para o Vigor da Juventude.	Peça	que	respondam	a	essa	pergunta	em	relação	a	cada	
seção	que	você	escolher.)

Peça	aos	alunos	que	pensem	em	ocasiões	em	que	a	orientação	profética	os	ajudou	a	tomar	
decisões	corretas	em	situações	difíceis.	Peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	suas	res-
postas	com	a	classe.	(Certifique-se	de	que	compreendam	que	não	precisam	sentir-se	obri-
gados	a	compartilhar	experiências	pessoas	que	sejam	muito	íntimas	ou	particulares.)	Você	
também	pode	compartilhar	uma	experiência	pessoal.	Para	confirmar	a	verdade	de	que	as	
palavras	dos	profetas	são	sempre	cumpridas,	você	pode	salientar	que	Alma	16:9–11	mostra	
o	cumprimento	da	profecia	de	Alma	sobre	o	povo	de	Amonia	(ver	Alma	9:12).

Alma 16:13–21
Alma, Amuleque e outros edificam a Igreja entre os nefitas
Quando	os	alunos	terminarem	de	estudar	Alma	16,	incentive-os	a	procurar	exemplos	dos	
dois	princípios	que	você	anotou	no	quadro.	Resuma	Alma	16:13–15	explicando	que	Alma	e	
Amuleque	continuaram	a	pregar	a	palavra	de	Deus	por	toda	a	terra,	com	a	ajuda	de	outros	
“que	haviam	sido	escolhidos	para	o	trabalho”	(Alma	16:15).	Peça	aos	alunos	que	leiam	
Alma	16:16–21	em	silêncio,	procurando	os	resultados	desse	trabalho.	Depois	de	um	tempo	
suficiente,	peça	aos	alunos	que	digam	o	que	encontraram.	Pergunte	a	eles	como	esses	
exemplos	ilustram	um	dos	princípios	anotados	no	quadro,	ou	ambos.	
Encerre	a	lição	incentivando	os	alunos	a	copiar	um	desses	princípios	no	caderno	ou	no	diário	
de	estudo	das	escrituras.	Peça-lhes	que	escrevam	um	resumo	do	que	aprenderam	hoje	sobre	
esse	princípio.	Também	peça	que	escrevam	sobre	como	planejam	aplicar	o	que	aprenderam.	

Revisão do Domínio das Escrituras
Esta	lição	marca	a	metade	deste	curso.	Para	ajudar	os	alunos	a	reforçar	seu	conhecimento	
das	passagens	de	domínio	das	escrituras,	você	pode	aplicar-lhes	um	teste	para	avaliar	
até	que	ponto	eles	conhecem	as	passagens	de	domínio	de	escrituras	que	você	cobriu	em	
classe.	Você	pode	preparar	um	teste	simples	oral	ou	por	escrito,	como	dar-lhes	uma	dica	do	
marcador	de	livros	do	seminário	e	deixar	que	os	alunos	escrevam	a	referência	correta,	ou	
você	pode	revisar	algumas	passagens	que	os	alunos	já	decoraram.	Você	pode	informar	aos	
alunos	a	respeito	do	teste	com	antecedência	para	que	eles	possam	preparar-se	para	ele.
Observação:	Se	não	tiver	tempo	para	usar	esta	atividade	como	parte	da	lição,	você	pode	
usá-la	em	outro	dia.	Para	outras	atividades	de	revisão,	ver	o	apêndice	no	fim	deste	manual.

Comentários e Informações Históricas
Alma 15:3–5. Sofrimento físico causado por 
distúrbios espirituais

Enquanto Zeezrom estava se arrependendo, seus 
pecados “aguilhoavam-lhe tanto a mente que se sentia 
extremamente atormentado” (Alma 15:3). O Presidente 
Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos, falou 
sobre a realidade do sofrimento físico causado por 
perturbações espirituais:

“[Certa vez] perguntei a um clínico geral quanto do seu 
tempo ele dedicava para curar males orgânicos. Ele tem 
muita prática, e, após uns instantes, respondeu: ‘Não 
mais de vinte por cento. O resto do tempo cuido de 
problemas que afetam o bem-estar de meus pacientes, 
mas que não são originários do organismo’. 

‘Esses distúrbios orgânicos’, concluiu, ‘são meros sinto-
mas de outra espécie de problemas’.

Atualmente, muitas das doenças importantes têm cura 
ou são controladas. Algumas ainda permanecem incurá-
veis, mas somos capazes de fazer algo para quase todas. 

Existe outra parte de nós, não tão tangível, mas tão real 
quanto nosso corpo físico. Essa nossa parte intangível é 
chamada de mente, emoção, intelecto, temperamento 
e de muitas outras coisas. Muito raramente é chamada 
de ‘parte espiritual’.

Mas o homem tem espírito; ignorar isso é ignorar a rea-
lidade. Também existem disfunções e males espirituais 
capazes de causar intenso sofrimento.

O corpo e o espírito do homem são unidos” (“O Bálsamo 
de Gileade”, A Liahona, fevereiro de 1978, p. 80).
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Lição de Estudo no Lar 
Alma 11–16 (Unidade 16)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Alma 11–16 (unidade 16) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os influxos do Espírito Santo ao 
ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Alma 11)
Pelo exemplo de Amuleque contendendo com Zeezrom, 
os alunos aprenderam que, quando confiamos no Espírito 
Santo, podemos vencer a tentação. Ao ensinar Zeezrom e o 
povo de Amonia, Amuleque enfatizou as seguintes doutrinas 
sobre o papel do Salvador: A verdadeira fé em Jesus Cristo 
é o início do processo de redenção de nossos pecados. Por 
meio da Expiação de Jesus Cristo, todos ressuscitarão e serão 
julgados de acordo com suas obras.

Dia 2 (Alma 12)
Como Amuleque, Alma ensinou Zeezrom e o povo de Amonia. 
Ele explicou as intenções do diabo e declarou que Zeezrom 
estava em poder do diabo. Alma e Amuleque exemplificaram 
o fato de que o Espírito Santo pode nos ajudar a reconhecer as 
tentações do adversário. Alma ajudou as pessoas a compreen-
der que o Senhor nos revela verdades espirituais de acordo 
com a atenção e diligência que damos às Suas palavras. Tam-
bém ensinou a respeito do Julgamento Final, explicando que 
seremos considerados responsáveis perante Deus por nossas 
palavras, obras e pensamentos. Ressaltou que a mortalidade é 
um tempo para nos prepararmos para encontrar Deus.

Dia 3 (Alma 13)
Alma lembrou a Zeezrom e ao povo que Deus ordenou 
portadores do sacerdócio desde a fundação do mundo. Os 
homens que exercem grande fé e escolhem a justiça rece-
bem o Sacerdócio de Melquisedeque para conduzir outros 
a Deus. Os alunos aprenderam sobre Melquisedeque e seu 
povo, e refletiram sobre esta verdade: Quando aceitamos 
humildemente o convite ao arrependimento, o Espírito Santo 
nos conduz ao descanso do Senhor.

Dia 4 (Alma 14–16)
Os alunos leram que mulheres e crianças inocentes 
morreram nas mãos de homens ímpios. Eles ponderaram 
declarações proféticas que ensinam que o Senhor permite 
que os justos sofram nas mãos dos maus, de modo que Seus 
julgamentos sejam justos. Os alunos observaram na vida de 
Alma e Amuleque que quando confiamos no Senhor, Ele nos 
fortalece em nossas provações. Se clamarmos a Ele com fé, 
Ele nos fortalecerá em nossas aflições e nos libertará à Sua 
maneira e no Seu próprio tempo.

Introdução
Quando Alma e Amuleque começam a ensinar ao povo de Amo-
nia, eles enfrentam oposição. Depois de explicarem várias ver-
dades eternas, muitas pessoas “começaram a arrepender-se e a 
examinar as escrituras” (Alma 14:1). Os relatos contidos em Alma 
11–16 ilustram o sacrifício que as pessoas estão dispostas a fazer 
por seu testemunho da verdade. Esses capítulos também com-
provam que quando os iníquos “[afastam] os justos”, o Senhor 
os castiga “pela fome e por pestilência e pela espada” (Alma 
10:23). Alma e Amuleque advertiram o povo de Amonia de que 
caso não se arrependesse, os juízos de Deus recairiam sobre esse 
povo. Rejeitando o chamado ao arrependimento, o povo de 
Amonia mais tarde foi destruído por um exército lamanita.

Esta lição se concentrará em Alma 14–15. Além disso, você 
pode ensinar ou rever verdades contidas nos outros capítulos 
designados para esta semana.

Sugestões Didáticas

Alma 14–15
Deus abençoa quem Nele confia nos momentos de aflição
Você pode começar a lição de hoje, mencionando acontecimen-
tos atuais em que pessoas inocentes sofreram por causa das 
escolhas feitas por outros. Ou você pode pedir aos alunos que 
deem exemplos tirados das escrituras de pessoas justas que foram 
perseguidas por causa de seu testemunho do evangelho. Depois 
de discutir alguns exemplos, peça a alguns alunos que se revezem 
na leitura em voz alta de Alma 14:7–11 e Alma 60:13.

Pergunte: Que motivos são citados nesses versículos para o fato 
de que, às vezes, é permitido que os bons sofram nas mãos dos 
maus? (Uma verdade que os alunos aprenderam ao estudar esta 
parte de Alma 14 é a de que o Senhor permite que os justos 
sofram nas mãos dos iníquos para que Seus julgamentos 
sejam justos.)

Explique-lhes que a justiça e misericórdia de Deus se estendem 
além da morte, para que os pecadores prestem contas de seus 
atos e os justos recebam misericórdia. Leia a seguinte declaração 
do Presidente James E. Faust, da Primeira Presidência:

“Todo esse sofrimento poderia realmente ser injusto, se tudo 
terminasse com a morte; mas não termina. A vida não é como 
uma peça de um só ato — ela tem três. Atuamos no primeiro 
ato quando ainda estávamos na existência pré-mortal; aqui 
estamos no segundo ato, que é a mortalidade; e ainda atua-
remos num ato futuro, quando retornarmos para Deus. (…) 
Fomos enviados à mortalidade para sermos testados e prova-
dos [ver Abraão 3:25]. (…)

Os sofrimentos do passado ou do presente não podem, como 
afirma Paulo, “[ser comparados] com a glória que em nós há de 
ser revelada” nas eternidades [Romanos 8:18]. ‘Pois após muitas 
tribulações vêm as bênçãos. Portanto vem o dia em que sereis 
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coroados de muita glória’ [D&C 58:4]. Portanto, a tribulação é 
útil, no sentido de que nos ajuda a entrar no reino celestial. (…)

Não importa tanto o que acontece conosco, mas a forma como 
lidamos com o que acontece conosco” (“De Que Lado Devo 
Ficar?” A Liahona, novembro de 2004, p. 18).

Explique-lhes que o sofrimento e a tribulação podem ajudar-
nos a alcançar a exaltação consolidando nossa fé. A fidelidade 
durante as provações e dificuldades mostra confiança absoluta 
em Deus e em Seu plano, fortalecendo nossa fé e nossa capaci-
dade de perseverar até o fim.

Faça as seguintes perguntas:

•	 Como	o	fato	de	termos	um	testemunho	do	plano	de	salvação,	
inclusive da vida pré-mortal e da vida após a morte, diminui o 
sofrimento que enfrentamos na mortalidade?

•	 Considerando	o	que	vocês	estudaram	nesta	semana	em	Alma	
14–15, de que maneiras os justos são abençoados em suas 
aflições?

•	 Nos	momentos	de	aflição,	como	podemos	demonstrar	con-
fiança em Deus?

Peça aos alunos que comparem a pergunta feita por Alma em 
Alma 14:26 à que Joseph Smith fez em Doutrina e Convênios 
121:3. De acordo com Alma 14:26, como Alma e Amuleque 
conseguiram vencer as aflições?

Explique-lhes que quando o Profeta Joseph Smith foi injusta-
mente aprisionado em Missouri, ele fez a pergunta registrada 
em Doutrina e Convênios 121:3. Ao contrário de Alma e Amule-
que, ele não foi imediatamente libertado da prisão. O que pode-
mos aprender com a resposta dada por Deus à oração dele? 
(Ver D&C 121:7–9; 122:4–9.) A seguinte verdade foi enfatizada 
nesta semana no estudo pessoal dos alunos: Se clamarmos ao 
Senhor com fé, Ele vai fortalecer-nos em nossas aflições e 
libertar-nos à Sua maneira e em Seu próprio tempo.

Faça as seguintes perguntas:

•	 Como	o	Senhor	já	os	ajudou	nos	momentos	de	provação?

•	 O	que	os	ajuda	a	submeter-se	à	vontade	Dele	e	à	Sua	escolha	
do tempo certo?

Ajude os alunos a compreender que tanto Zeezrom quanto 
Amuleque confiavam em Deus durante suas aflições e eram 
recompensados de acordo com Sua vontade e em Seu próprio 
tempo. 

Instrua metade da classe a ler Alma 15:5–12 e a identificar infor-
mações sobre Zeezrom que mostrem sua progressiva confiança 
no Senhor. Instrua a outra metade da classe a estudar Alma 
15:16, 18 e a identificar informações sobre o que Amuleque 
sacrificou para servir ao Senhor. 

Incentive os alunos a confiar no Senhor e a aceitar Sua vontade 
e Sua escolha do tempo certo, quando lhes sobrevierem dificul-
dades e aflições. Assegure-os de que Deus exerce Seu poder e 
Sua influência de várias maneiras milagrosas e individuais. 

Revisão do Domínio das Escrituras
Esta lição assinala a metade do curso do Livro de Mórmon do 
currículo do seminário. Para reforçar o empenho dos alunos em 
aprender e entender as passagens de domínio das escrituras, 
você pode aplicar-lhes um teste de conhecimentos para saber 
até que ponto conhecem as 13 passagens das escrituras que 
estudaram até agora. Pode ser um simples teste de conhecimen-
tos oral ou escrito, dando aos alunos uma pista do marcador 
de livros e deixando que escrevam qual é a referência, ou pode 
ser a revisão de algumas passagens já decoradas. Pode ser que 
haja tempo para realizar esse teste nesta semana, ou você pode 
anunciar que haverá um teste de conhecimentos em breve para 
que os alunos se preparem. 

Próxima Unidade (Alma 17–24)
Os filhos de Mosias vão pregar a um povo iníquo e feroz. A prin-
cípio, eles sofrem muitas aflições, mas ao pregarem o evangelho 
aos lamanitas, milagres acontecem. Observe como a lealdade de 
Amon a Deus e ao rei resultou em grande retidão. 
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Introdução
Em preparação para pregar o evangelho aos lamanitas, 
os filhos de Mosias buscam a orientação do Senhor por 
meio de jejum e oração. O Senhor os consolou e lhes 
prometeu que seriam instrumentos em Suas mãos “para 
a salvação de muitas almas” (Alma 17:11). Anterior-
mente, Ele havia lhes prometido, por meio de uma 

revelação ao pai deles, que os livraria “das mãos dos 
lamanitas” (Mosias 28:7). Fortalecidos pelas promessas 
do Senhor e confiantes de que se reuniriam novamente 
um dia, eles se separaram para pregar o evangelho em 
diferentes locais. Amon foi à terra de Ismael, onde se 
preparou para ensinar o povo servindo o rei deles. 

LIÇÃO 81

Alma 17

Sugestões Didáticas

Alma 17:1–16
Os filhos de Mosias examinam as escrituras, oram e jejuam para que possam 
conhecer a palavra de Deus e ensinar com poder
Antes	da	aula,	escreva	a	seguinte	declaração	incompleta	no	quadro:	“A coisa mais impor-
tante que podem fazer a fim de se preparar para servir [uma missão] é …”	(Você	vai	usar	isso	
mais	tarde	durante	a	lição.)
Pergunte	aos	alunos	se	eles	estavam	presentes	quando	parentes	ou	amigos	voltaram	para	
casa,	depois	de	servirem	fielmente	em	uma	missão.	Peça	a	alguns	alunos	que	descrevam	as	
características	semelhantes	às	de	Cristo,	daqueles	missionários,	quando	retornaram.	
•	 Que	mudanças	positivas	vocês	viram	neles	depois	da	missão?	O	que	vocês	acham	que	

causou	essas	mudanças?
Explique-lhes	que	depois	de	pregar	o	evangelho	por	14	anos	na	terra	de	Néfi,	os	filhos	de	
Mosias	estavam	retornando	a	Zaraenla	quando	se	reuniram	com	Alma.	Se	os	alunos	preci-
sarem	de	um	breve	resumo	da	história	de	Alma	e	dos	filhos	de	Mosias,	pergunte:
•	 Qual	era	o	relacionamento	entre	Alma	e	os	filhos	de	Mosias?	(Se	os	alunos	precisarem	

de	ajuda	para	responder	a	essa	pergunta,	você	pode	pedir	que	leiam	o	resumo	do	capí-
tulo,	em	Mosias	27.)

Explique-lhes	que	enquanto	Alma	pregava	arrependimento	e	estabelecia	a	Igreja	entre	os	
nefitas	na	terra	de	Zaraenla	e	em	outras	terras,	os	filhos	de	Mosias	pregavam	o	evangelho	aos	
lamanitas	na	terra	de	Néfi.	(Você	pode	mostrar	o	marcador	de	páginas	do	Livro	de	Mórmon	
como	parte	dessa	explicação.)	Os	nomes	dos	filhos	de	Mosias	eram	Amon,	Aarão,	Ômner	e	
Himni	(ver	Mosias	27:34).	Alma	17–26	relata	algumas	das	experiências	missionárias	deles.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	17:1–2	em	voz	alta.
•	 Como	Alma	se	sentiu	quando	viu	seus	amigos	novamente?	Por	que	vocês	acham	que	ele	

se	sentiu	assim?
Dirija	a	atenção	dos	alunos	à	declaração	incompleta	que	você	escreveu	no	quadro	antes	da	
aula.	Peça	aos	alunos	que	sugiram	maneiras	de	completar	a	declaração.	Depois,	comparti-
lhe	com	eles	como	o	Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	completou	
a	declaração:	“A	coisa	mais	importante	que	podem	fazer	para	se	preparar	para	servir	[uma	
missão]	é	tornarem-se	missionários	bem	antes	de	ir	para	a	missão”	(“Tornar-se	um	Missio-
nário”,	A Liahona,	novembro	de	2005,	p.	45).	Complete	a	declaração	escrita	no	quadro.	
Saliente	que	uma	maneira	pela	qual	podemos	saber	como	tornar-nos	missionários	é	
aprender	sobre	o	serviço	prestado	pelos	fiéis	missionários	das	escrituras.	Peça	à	classe	que	
leia	em	silêncio	Alma	17:2–4,	procurando	motivos	pelos	quais	os	filhos	de	Mosias	tiveram	
sucesso	no	trabalho	de	conduzir	pessoas	ao	conhecimento	da	verdade.	
•	 O	que	os	filhos	de	Mosias	fizeram	que	os	ajudou	a	tornarem-se	missionários	bem-su-

cedidos?	(As	respostas	podem	incluir	que	eles	haviam	“examinado	diligentemente	as	
escrituras”,	orado	e	jejuado.)

Análise de contexto
Uma análise das infor-
mações contextuais pode 
aprofundar a compreen-
são que os alunos têm 
de um acontecimento ou 
ensinamento das escritu-
ras. Quando você ajudar 
os alunos a analisar esse 
material, dê-lhes refe-
rências específicas para 
ajudá-los a encontrar 
as informações de que 
necessitam.
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•	 Que	bênçãos	receberam	por	causa	de	seu	estudo,	jejum	e	oração?	(À	medida	que	os	
alunos	responderem	à	esta	pergunta,	ajude-os	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Se 
examinarmos as escrituras, orarmos e jejuarmos, podemos receber o Espírito Santo 
e ensinar com poder.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Bednar,	salientando	o	que	pode-
mos	fazer	para	tornar-nos	missionários:

“Mas	vocês	podem	desenvolver	o	desejo	de	servir	a	Deus	(ver	D&C	4:3),	
e podem	começar	a	pensar	como	pensam	os	missionários,	ler	o	que	os	
missionários	leem,	orar	como	os	missionários	oram	e	sentir	o	que	os	
missionários	sentem.	Podem	evitar	as	influências	mundanas	que	fazem	o	
Espírito	Santo	Se	afastar,	e	podem	ganhar	confiança	em	reconhecer	e	
responder	aos	sussurros	do	espírito.	Linha	sobre	linha	e	preceito	sobre	

preceito,	um	pouco	aqui	e	um	pouco	ali,	vocês	podem	se	tornar	gradativamente	o	missio-
nário	que	desejam	ser	e	o	missionário	que	o	Salvador	espera	que	sejam. (…)
A	preparação	que	descrevo	não	está	orientada	apenas	para	o	serviço	missionário	dos	
jovens	de	19,	20	ou	21	anos.	(…)	Vocês	estão-se	preparando	para	uma	vida	de	serviço	
	missionário.	(…)	Somos	sempre	missionários”	(“Tornar-se	um	Missionário”,	p.	46).
Para	ajudar	os	alunos	a	aplicar	os	princípios	ensinados	pelo	Élder	Bednar	e	os	que	se	
encontram	em	Alma	17:2–4,	peça	a	eles	que	escrevam	em	seu	caderno	ou	diário	de	estudo	
das	escrituras	o	que	farão	para	tornar-se	missionários	antes	de	serem	chamados	para	servir.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	17:9	em	silêncio,	identificando	pelo	que	os	filhos	de	
Mosias	e	seus	companheiros	oraram.	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	
peça	a	eles	que	leiam	Alma	17:10–12,	procurando	a	resposta	do	Senhor	à	oração	deles.
•	 Por	que	vocês	acham	que	“eles	foram	consolados”	quando	receberam	a	resposta	do	

Senhor	a	suas	orações?
•	 Alma	17:11	contém	a	promessa	feita	pelo	Senhor	de	que	Ele	faria	daqueles	missionários	

instrumentos	em	Suas	mãos.	O	que	isso	significa	para	vocês?	De	que	maneiras	podemos	
ser	instrumentos	nas	mãos	do	Senhor?

•	 O	Senhor	instruiu	os	missionários	a	“dar-lhes	bons	exemplos”	(Alma	17:11).	Por	que	
vocês	acham	que	dar	um	bom	exemplo	é	uma	parte	importante	do	trabalho	missio-
nário?	(À	medida	que	os	alunos	compartilharem	suas	respostas,	ajude-os	a	identificar	
o	seguinte	princípio:	Quando damos um bom exemplo, o Senhor pode tornar-nos 
instrumentos em Suas mãos.	Você	pode	escrever	essa	verdade	no	quadro.)

•	 Quais	são	algumas	coisas	que	as	pessoas	podem	aprender	sobre	o	evangelho	ao	verem	
nosso	bom	exemplo?

•	 Quando	foi	que	os	bons	exemplos	de	outras	pessoas	ajudaram	vocês?
Preste	testemunho	da	importância	de	dar	um	bom	exemplo	e	incentive	os	alunos	a	ser	
um	bom	exemplo	para	as	pessoas	ao	seu	redor.	Se	puder	pensar	em	ocasiões	específicas	
em	que	viu	os	alunos	dar	um	bom	exemplo,	você	pode	elogiar	os	alunos	pelo	que	fizeram.	
Contudo,	não	faça	elogios	gerais	ou	vagos,	que	podem	não	parecer	sinceros.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	17:13–16	em	silêncio,	pensando	na	dificuldade	que	era	
ensinar	os	lamanitas	naquela	época.	
•	 Por	que	os	filhos	de	Mosias	estavam	dispostos	a	sofrer	aflições	e	conviver	entre	os	lama-

nitas?	(Ver	Alma	17:16;	ver	também	Mosias	28:1–3.)

Alma 17:17–39
Amon torna-se servo do rei Lamôni e protege os rebanhos do rei
Resuma	Alma	17:18–20	explicando	que	antes	de	os	missionários	se	separarem	para	pregar	
o	evangelho	em	diversas	regiões,	Amon	os	ensinou	e	os	abençoou.	Depois,	ele	foi	a	uma	
terra	chamada	Ismael.	Quando	entrou	naquela	terra,	foi	capturado	e	levado	perante	o	rei.	
Peça	a	dois	alunos	que	se	revezem	lendo	em	voz	alta	Alma	17:21–25.
•	 O	que	vocês	acham	que	há	de	significativo	no	fato	de	Amon	ter	dito	ao	rei	“serei	teu	

servo”?	(Alma	17:25.)
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	a	prestação	de	serviço	levar	à	oportunidades	de	comparti-

lhar	o	evangelho?
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Resuma	brevemente	Alma	17:26–27	explicando	que	enquanto	Amon	vigiava	os	rebanhos	
do	rei,	um	grupo	de	lamanitas	espalhou	os	rebanhos.	
Separe	a	classe	em	grupos	de	três	alunos	em	cada	grupo.	Anote	as	seguintes	referências	
das	escrituras	no	quadro:	Alma 17:28–32; Alma 17:33–35; Alma 17:36–39.	Peça	aos	alunos	
de	cada	grupo	que	dividam	essas	passagens	entre	eles.	Peça	aos	alunos	que	leiam	suas	pas-
sagens	designadas	em	silêncio,	procurando	respostas	para	as	seguintes	perguntas.	(Você	
pode	escrever	essas	perguntas	no	quadro.)
•	 O	que	aconteceu	em	sua	parte	da	história?
•	 Como	isso	pode	ter	ajudado	a	preparar	as	pessoas	para	receber	o	evangelho?
•	 Que	características	demonstrou	Amon?
Dê	aos	grupos	tempo	para	que	discutam	suas	respostas.	Depois	pergunte:
•	 O	que	podemos	aprender	com	esse	relato?	(Os	alunos	podem	dar	respostas	diferentes	

Eles	podem	dizer,	por	exemplo,	que	por meio do serviço, podemos ajudar as pessoas 
a preparar-se para aceitar o evangelho	ou	que,	quando estamos a serviço do Senhor, 
temos coragem e bom ânimo. Você	pode	incentivar	os	alunos	a	escrever	esses	princípios	
nas	escrituras	deles.)

Peça	aos	alunos	que	escrevam	no	diário	de	estudo	das	escrituras	deles	o	que	podem	fazer	
para	dar	um	bom	exemplo	de	aplicação	prática	do	evangelho.	Para	as	moças,	essa	meta	
pode	ajudá-las	a	completar	outra	experiência	de	valor	do	Progresso	Pessoal,	em	“Boas	
Obras”.	Para	os	sacerdotes,	essa	meta	pode	ajudá-los	a	aprender	e	a	cumprir	seus	deveres	
alistados	no	livreto	Dever	para	com	Deus	nas	seções	“Deveres	do	Sacerdócio”	e	“Convidar	
Todos	a	Virem	a	Cristo”.

Comentários e Informações Históricas
Alma 17. Serviço missionário de tempo integral 
para rapazes e moças

O Presidente Thomas S. Monson deu o seguinte conse-
lho aos rapazes e às moças referente à responsabilidade 
de servirem uma missão de tempo integral:

“Aos rapazes do Sacerdócio Aarônico e a vocês rapazes 
que serão élderes, repito o que os profetas há muito 
têm ensinado: todo rapaz digno e capaz deve prepa-
rar-se para servir missão. O serviço missionário é um 
dever do sacerdócio — uma obrigação que o Senhor 
espera de nós, que tanto recebemos Dele. Rapazes, 
eu os admoesto a prepararem-se para servir como 

missionários. Mantenham-se limpos, puros e dignos de 
representar o Senhor. Mantenham sua saúde e suas for-
ças. Estudem as escrituras. Onde for possível, participem 
do seminário ou do instituto. Procurem conhecer bem o 
guia missionário Pregar Meu Evangelho.

Uma palavra para vocês, moças: embora não tenham 
a mesma responsabilidade de servir como missionárias 
de tempo integral, como os rapazes do sacerdócio têm, 
vocês também fazem uma valiosa contribuição como 
missionárias, e ficamos felizes quando decidem servir” 
(“Ao Voltarmos a Nos Encontrar”, A Liahona, novembro 
de 2010, pp. 5–6).
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Introdução
O rei Lamôni ficou espantado com o poder que Amon 
demonstrou na defesa dos rebanhos do rei. Ele até 
 chegou a acreditar que Amon era o Grande Espírito. 
Amon percebeu os pensamentos do rei pelo poder  

do Espírito Santo e começou a ensinar-lhe o evangelho. 
O rei Lamôni acreditou no que Amon ensinou, reconhe-
ceu a necessidade de um Salvador, clamou ao Senhor 
por misericórdia e foi dominado pelo Espírito.

LIÇÃO 82

Alma 18

Sugestões Didáticas

Alma 18:1–11
O rei Lamôni fica impressionado com a fidelidade de Amon
Uma	breve	recapitulação	do	relato	encontrado	no	final	de	Alma	17	vai	ajudar	os	alunos	a	
entender	o	contexto	de	Alma	18.	Também	vai	ajudá-los	a	entender	as	mensagens	contidas	
em	Alma	18.	Para	recapitular	Alma	17,	pergunte	aos	alunos	se	as	seguintes	declarações	são	
verdadeiras	ou	falsas.	Você	pode	pedir-lhes	que	escrevam	suas	respostas.
	1.	Como	Amon	agradou	ao	rei	Lamôni,	o	rei	ofereceu	uma	de	suas	filhas	para	ser	esposa	de	

Amon.	(Verdadeiro.	Ver	Alma	17:24.)
	2.	Amon	disse	que	queria	ser	servo	do	rei.	(Verdadeiro.	Ver	Alma	17:25.)
	3.	Amon	temeu	por	sua	vida	quando	um	grupo	de	lamanitas	dispersou	os	rebanhos	do	rei.	

(Falso.	Ver	Alma	17:28–30.)
	4.	Com	grande	poder,	Amon	lutou	com	os	lamanitas	e	cortou	os	braços	daqueles	que	

ergueram	suas	armas	contra	ele.	(Verdadeiro.	Ver	Alma	17:37–38.)
Depois	de	fazer	esse	exercício,	certifique-se	de	que	os	alunos	saibam	as	respostas	certas.	
Pergunte	aos	alunos	se	eles	já	tiveram	medo	ou	se	sentiram	inadequados	ou	se	já	sentiram	
que	uma	designação	ou	dever	era	difícil	demais	para	conseguirem	cumprir.	Diga	aos	alunos	
que,	na	lição	de	hoje,	eles	vão	aprender	princípios	que	os	ajudarão	em	situações	assim.	
Separe	a	classe	em	dois	grupos	iguais.	Designe	uma	metade	a	estudar	Alma	18:1–4	e	a	
outra	metade	a	ler	Alma	18:8–11.	À	medida	que	lerem,	peça-lhes	que	ponderem	como	
a	fidelidade	de	Amon	preparou	o	caminho	para	que	ele	ensinasse	Lamôni	e	seu	povo.	
Quando	tiverem	tido	tempo	suficiente	para	ler,	faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Que	ideias	o	rei	e	seus	servos	tinham	sobre	a	identidade	de	Amon?
•	 De	acordo	com	Alma	18:2,	4,	Lamôni	achava	que	o	motivo	da	vinda	de	Amon	era	qual?	

(Punir	o	povo	por	causa	de	seus	assassinatos	e	impedir	Lamôni	de	matar	mais	servos	
seus.)

•	 De	acordo	com	Alma	18:10,	o	que	impressionou	Lamôni	além	do	poder	demonstrado	
por	Amon	ao	defender	os	rebanhos?	(Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	as	pala-
vras fidelidade e fiel.)

Escreva	a	seguinte	declaração	incompleta	no	quadro:	Ao servirmos as pessoas fielmente, …
Peça	aos	alunos	que	ponderem	como	completariam	essa	frase	ao	continuarem	seu	estudo	
de	Alma	18.



298

LIÇÃO 82

Alma 18:12–43
À medida que Amon ensina o plano de redenção, Lamôni reconhece a 
necessidade que tem do Salvador
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	poder	dos	ensinamentos	de	Amon	e	a	grande	
mudança	que	o	rei	Lamôni	começou	a	vivenciar,	apresente	Alma	18:12–35	como	uma	
leitura	dramatizada.	Selecione	quatro	alunos	e	designe	uma	parte	para	cada	um.	Faça	com	
que	um	deles	seja	o	narrador	e	com	que	os	outros	três	leiam	as	palavras	de	Amon,	do	rei	
Lamôni	e	de	um	dos	servos	do	rei.	Você	pode	ajudar	os	alunos	a	preparar-se	designando	
suas	partes	com	antecedência,	talvez	na	véspera	da	aula	ou	pouco	antes	do	início	da	aula.	
Peça	aos	quatro	alunos	que	leiam	suas	partes,	em	Alma	18:12–15.	Peça	à	classe	que	acom-
panhe	nas	escrituras,	procurando	o	efeito	que	o	serviço	prestado	por	Amon	teve	sobre	
Lamôni.	Depois	que	o	versículo	15	for	lido,	faça	uma	pausa	na	leitura	e	peça	aos	alunos	
que	contem	o	que	encontraram.
•	 Por	que	vocês	acham	que	Lamôni	ficou	calado	diante	de	Amom?	(Se	necessário,	ajude	os	

alunos	a	lembrar	que	Lamôni	teve	medo	por	causa	dos	assassinatos	que	havia	cometido	
e	por	achar	que	Amon	era	o	Grande	Espírito	que	tinha	vindo	para	puni-lo.)

Continue	com	a	leitura	dramatizada,	pedindo	aos	participantes	que	leiam	suas	partes,	em	
Alma	18:16–21.	Incentive	os	alunos	a	procurar	evidências	de	que	o	poder	de	Deus	estava	
com	Amon.
•	 Como	o	Espírito	de	Deus	ajudou	Amon	naquela	situação?
•	 O	que	Lamôni	queria	saber	de	Amon?
•	 Neste	ponto	do	relato,	o	que	Lamôni	sabia	a	respeito	de	Amon?	(Ele	sabia	que	Amon	

exercia	um	poder	incomum	e	que	podia	perceber	os	pensamentos	das	outras	pessoas.)
Mostre	aos	alunos	a	declaração	incompleta	que	você	escreveu	no	quadro:	Ao servirmos as 
pessoas fielmente, …
•	 Com	base	no	que	aprenderam	hoje	em	Alma	17–18,	como	vocês	completariam	essa	

frase?	(Os	alunos	podem	responder	de	diversas	maneiras.	Para	resumir	as	respostas,	
complete	a	declaração	escrita	no	quadro,	da	seguinte	maneira:	Ao servirmos as pessoas 
fielmente, podemos ajudá-las a preparar-se para receber as verdades do evangelho.)

Peça	aos	participantes	que	leiam	suas	partes,	em	Alma	18:22–32.	Peça	à	classe	que	acom-
panhe,	procurando	verdades	específicas	que	Amon	ensinou	a	Lamôni.	Você	pode	sugerir	
que	os	alunos	marquem	essas	frases	nas	escrituras	deles.	Depois,	peça-lhes	que	relatem	as	
verdades	que	identificaram.	Escreva	as	respostas	deles	no	quadro.	
Peça	aos	participantes	que	leiam	suas	partes	em	Alma	18:33–35.	Peça	à	classe	que	procure	
como	Amon	explicou	sua	capacidade	de	conhecer	os	pensamentos	do	rei	e	sua	capacidade	de	
defender	os	rebanhos	dele.	Depois	que	os	participantes	tiverem	terminado	a	leitura,	agradeça	
a	eles	pela	ajuda.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	encontraram.	Para	ajudar	os	alunos	a	ver	
como	Deus	abençoou	Amon	para	que	pudesse	servir	Lamôni	e	seu	povo,	pergunte:
•	 Quais	são	algumas	das	coisas	que	Amon	conseguiu	fazer	que	estavam	além	de	sua	capa-

cidade	natural?
Saliente	que,	quando	Amon	servia	o	rei	Lamôni,	ele	também	estava	servindo	o	Pai	Celestial	
e	Jesus	Cristo.	Escreva	o	seguinte	no	quadro:	Ao servirmos fielmente o Pai Celestial e Jesus 
Cristo, …
•	 Com	base	no	que	aprenderam	com	o	exemplo	de	Amon,	como	completariam	essa	

declaração?	(Os	alunos	podem	responder	de	diversas	maneiras.	Para	resumir	as	respos-
tas,	complete	a	declaração	do	quadro	da	seguinte	maneira:	Ao servirmos fielmente o 
Pai Celestial e Jesus Cristo, nossa capacidade de realizar a obra Deles aumenta.)

•	 Como	esse	princípio	se	aplica	a	alguém	que	tem	medo,	que	se	sente	inadequado	ou	que	
acha	que	uma	designação	ou	um	dever	é	difícil	demais?

•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	que	o	Pai	Celestial	e	Jesus	Cristo	os	ajudaram	a	fazer	a	
obra	Deles?	(Você	pode	contar	como	o	Pai	Celestial	e	Jesus	Cristo	aumentaram	sua	capa-
cidade	de	servi-Los.	Ou	pode	compartilhar	o	exemplo	da	vida	de	outra	pessoa.)

Prepare os alunos com 
antecedência para 
leituras dramatizadas
Nas leituras dramatiza-
das, os participantes não 
atuam para representar 
suas partes. Contudo, 
eles devem estar pre-
parados para lê-las de 
modo claro e compreen-
sível. Certifique-se de 
que eles compreendam 
seu respectivo papel e 
tenham tempo sufi-
ciente para estudar 
suas partes. Você pode 
fazer designações com 
antecedência para que 
conheçam bem o relato 
e pratiquem a leitura. 



299

ALmA 18

Para	ajudar	os	alunos	a	aplicar	esse	princípio,	anote	as	seguintes	perguntas	no	quadro.	Peça	
aos	alunos	que	escrevam	respostas	a	uma	dessas	perguntas.	

Como esse princípio os ajudaria em suas responsabilidades atuais e futuras?
Como podemos ser mais fiéis para que sintamos o Senhor aumentar nossa capacidade de reali-
zar Sua obra?

Explique-lhes	que	a	abordagem	de	ensino	usada	por	Amon	ao	ensinar	Lamôni	em	Alma	
18:36–39	é	um	padrão	usado	pelos	missionários	hoje.	Ele	ensinou	sobre	o	plano	de	reden-
ção,	inclusive	a	Criação,	a	Queda	de	Adão	e	Eva	e	a	Expiação	de	Jesus	Cristo.	Peça	aos	
alunos	que	ponderem	em	silêncio	a	seguinte	pergunta:
•	 Por	que	vocês	acham	que	é	importante	ensinar	sobre	a	Criação	e	a	Queda	quando	ensi-

namos	sobre	a	Expiação	de	Jesus	Cristo?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos:
“Para	podermos	entender	a	Expiação	de	Cristo	(…),	precisamos	primeiro	entender	a	
Queda	de	Adão.	E	para	entendermos	a	Queda	de	Adão,	precisamos	primeiro	entender	a	
Criação.	Esses	três	elementos	decisivos	do	plano	de	salvação	relacionam-se	entre	si. (…)
A	vida	eterna,	possibilitada	pela	Expiação,	é	o	propósito	supremo	da	Criação”	(ver	“A	
Expiação”,	A Liahona,	janeiro	de	1997,	pp.	33).
Se	essas	três	doutrinas	ainda	não	estiverem	,	acrescente-as	à	lista	que	anotou	durante	a	
leitura	dramatizada.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	18:36–39	em	voz	alta	e	à	classe	que	
acompanhe,	procurando	elementos	da	Criação,	da	Queda	e	da	Expiação	nos	ensinamentos	
de	Amon	a	Lamôni.	Depois,	peça-lhes	que	relatem	o	que	encontrarem.
•	 Como	o	aprendizado	das	doutrinas	da	Criação,	da	Queda	e	da	Expiação	ajudaram	

Lamôni	a	reconhecer	a	necessidade	que	tinha	de	um	Salvador?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	18:40–43	em	silêncio	e	identifiquem	pelo	que	Lamôni	
orou	em	resposta	ao	ensinamento	de	Amon.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	o	
pedido	de	Lamôni.
•	 O	que	a	oração	de	Lamôni	mostra	o	que	ele	sabia	sobre	si	mesmo	e	sobre	seu	povo?	

(Ele sabia	que	havia	pecado	e	que	necessitava	de	perdão.)
•	 O	que	podemos	aprender	com	Lamôni	sobre	o	que	acontece	quando	compreendemos	

que	precisamos	do	Salvador?	(À	medida	que	os	alunos	responderem	a	essa	pergunta,	
ajude-os	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Quando compreendemos nossa necessi-
dade do Salvador, desejamos arrepender-nos. Você	pode	pedir	aos	alunos	que	ano-
tem	esse	princípio	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	18:40–41.	Saliente	que	embora	
nossas	experiências	pessoais	com	o	arrependimento	possam	ser	diferentes,	todos	pode-
mos	seguir	o	exemplo	do	rei	Lamôni	ao	buscar	sinceramente	a	misericórdia	de	Deus.)

Peça	aos	alunos	que	escrevam	as	respostas	deles	para	a	seguinte	pergunta:
•	 O	que	você	pode	fazer	para	ajudá-lo	a	lembrar-se	de	sua	necessidade	do	Salvador?
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Comentários e Informações Históricas
Alma 18:36–39. Ensinar o plano de salvação

Quando Amon ensinou Lamôni, “principiou pela cria-
ção do mundo” e depois ensinou “coisas concernentes 
à queda do homem” (Alma 18:36). Por fim, “explicou 
[ao rei e seus servos] o plano de redenção”, em especial 
“a respeito da vinda de Cristo” (Alma 18:39). Da mesma 
forma, Aarão ensinou essas doutrinas ao pai de Lamôni 
(ver Alma 22:12–14).

O Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Após-
tolos, chamou essas doutrinas fundamentais (a doutrina 
da Criação, da Queda e da Expiação) de “os três pilares 
da eternidade” e disse que esses são “os maiores acon-
tecimentos que já ocorreram em toda a eternidade”. 
Ele explicou:

“Quando conseguimos compreendê-las, vemos todas as 
coisas do plano eterno entrarem no devido lugar e nos 
colocamos em condição de fazer o que é preciso para a 
nossa própria salvação. (…)

Essas três coisas são os alicerces sobre os quais todas 
as outras repousam. Sem qualquer um deles, todas 
as coisas perderiam seu propósito e significado, e os 
planos e desígnios de Deus se tornariam nulos” (“The 

Three Pillars of Eternity” [Os Três Pilares da Eternidade], 
discursos devocionais da Universidade Brigham Young, 
17 de fevereiro de 1981, p. 1, speeches .byu .edu).

O Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Após-
tolos, explicou como cada componente do plano é 
essencial:

“O plano exigia a Criação, e isso por sua vez exigia a 
Queda e a Expiação. Esses são os três componentes 
fundamentais do plano. A criação de um planeta para-
disíaco veio de Deus. A mortalidade e a morte foram 
introduzidas no mundo pela Queda de Adão. A imor-
talidade e a possibilidade de alcançarmos a vida eterna 
foram proporcionadas pela Expiação de Jesus Cristo.  
A Criação, a Queda e a Expiação foram planejadas 
muito antes do início da Criação propriamente dita” 
(“A  Criação”, A Liahona, julho de 2000, p. 102).

Além de ensinarem as mesmas doutrinas, Amon e 
Aarão usaram uma abordagem semelhante em seu 
ensino. Ensinaram com simplicidade de modo que seus 
ouvintes pudessem entender (ver Alma 18:24–30; 22:7–
11). Ensinaram usando as escrituras (ver Alma 18:36–39; 
22:12–14). Seus ensinamentos levaram as pessoas a orar 
(ver Alma 18:40–41; 22:15–18).
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Introdução
O rei Lamôni passou por uma mudança de coração, 
levando à conversão de sua mulher e de muitos de 
seu povo. Amon e o rei Lamôni viajaram então para 
Midôni a fim de libertar os irmãos de Amon da prisão. 
No caminho, encontraram o pai de Lamôni, que era rei 
de toda a terra. O rei ficou surpreso com as palavras de 

Lamôni e de Amon, com a força de Amon e com o amor 
de Amon por Lamôni. Seu coração se enterneceu, e ele 
lhes assegurou que os irmãos de Amon seriam liberta-
dos da prisão. Expressou o desejo de aprender sobre as 
palavras que tinha ouvido de seu filho e de Amon.

LIÇÃO 83

Alma 19–20

Sugestões Didáticas

Alma 19
O rei Lamôni e muitos de seu povo se arrependem e são batizados
Pergunte	aos	alunos:
•	 Quando	vocês	jogam	uma	pedra	em	um	lago,	o	que	acontece	com	a	água?
À	medida	que	os	alunos	descreverem	o	efeito	de	se	jogar	uma	pedra	na	água,	faça	um	
desenho	no	quadro,	das	seguintes	palavras,	seguido	cada	um	de	um	círculo	vazio.	

Escreva	o	seguinte	no	quadro:
Ao prestar nosso testemunho e dar um bom exemplo, podemos …

Peça	aos	alunos	que	lembrem	essa	declaração	durante	a	aula	e	pensem	em	como	poderiam	
completá-la.	
•	 Como	as	ações	de	uma	pessoa	podem	ser	como	uma	pedra	jogada	dentro	da	água?	

(Ajude	os	alunos	a	ver	que,	como	as	ondulações	que	se	propagam	com	a	queda	da	pedra,	
outras	pessoas	podem	ser	influenciadas	por	nossas	ações.)

Escreva Amon	no	primeiro	círculo	do	desenho.	
•	 Quem	Amon	ensinou	primeiro?	(Se	os	alunos	precisarem	de	ajuda	para	responder	a	essa	

pergunta,	você	pode	sugerir	que	examinem	o	resumo	do	capítulo	de	Alma	18.	Escreva	
Rei Lamôni	no	segundo	círculo	do	desenho.)

Resuma	Alma	18:40–43	e	19:1–5	explicando	que,	quando	o	rei	Lamôni	ouviu	Amon,	reco-
nheceu	sua	própria	condição	pecaminosa	e	sua	necessidade	do	Salvador.	Ele	clamou	ao	
Senhor	pedindo	misericórdia	e	depois	caiu	por	terra.	Acreditando	que	ele	estivesse	morto,	
seus	servos	o	levaram	para	sua	esposa	e	o	deitaram	em	um	leito.	Dois	dias	e	duas	noites	
depois,	os	servos	estavam	a	ponto	de	levar	o	corpo	para	o	sepulcro,	quando	a	rainha	disse	
que	queria	conversar	com	Amon.	Ela	não	achava	que	ele	estivesse	morto	e	quis	que	Amon	
fosse	vê-lo.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	19:6	em	silêncio,	procurando	uma	frase	que	eles	achem	
que	descreva	bem	o	que	aconteceu	com	Lamôni.	Peça	a	alguns	alunos	que	leiam	as	frases	
que	selecionaram.	Pergunte	por	que	selecionaram	aquelas	frases.	
No	desenho,	escreva	a rainha	no	círculo	seguinte.	Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	
19:7–11	para	ver	como	isso	influenciou	a	rainha.
•	 O	que	podemos	aprender	sobre	a	rainha	nesses	versículos?	(As	respostas	podem	incluir	

que	ela	amava	o	marido,	que	confiava	em	Amon	e	que	tinha	muita	fé.)

Amon
Rei 

Lamôni

a 
rainha

servos 
de Lamôni

Abis
muitos outros 

lamanitas
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Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	19:12–14	em	voz	alta	e	aos	outros	alunos	que	acompanhem,	
prestando	atenção	especial	a	como	Lamôni	expressou	sua	fé.	
•	 Que	verdades	Lamôni	havia	aprendido	nos	dois	dias	anteriores?
•	 Lamôni,	a	rainha	e	Amon	foram	“[dominados]	pelo	Espírito”	e	“[dominados]	pela	

alegria”.	Quando	foi	que	vocês	sentiram	a	influência	do	Espírito	de	modo	tão	forte?	
Quando	foi	que	vocês	sentiram	grande	alegria?

Escreva servos de Lamôni	no	outro	círculo	do	desenho.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	
19:15–16	em	voz	alta	e	à	classe	que	procure	evidências	de	que	aqueles	servos	estavam	se	
voltando	para	Deus.	
•	 Que	palavras	e	frases	mostram	que	os	servos	se	voltavam	para	Deus?
Escreva Abis	no	círculo	seguinte.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	19:17	em	voz	alta	e	à	
classe	que	procure	como	Abis	foi	influenciada	por	esses	acontecimentos.
•	 O	que	Abis	fez?	O	que	ela	esperava	que	acontecesse	como	resultado	de	suas	ações?
Você	pode	dar	aos	alunos	a	oportunidade	de	resumir	Alma	19:18–28.	Dê-lhes	tempo	para	
ler	esses	versículos	em	silêncio.	Depois,	peça	a	um	voluntário	que	conte	a	história	com	suas	
próprias	palavras.	Permita	que	os	outros	alunos	ajudem.	Se	necessário,	ajude-os	a	incluir	
as	seguintes	informações:	Depois	de	ouvir	as	notícias	de	Abis,	o	povo	se	reuniu	na	casa	do	
rei.	Quando	viram	Amon,	o	rei,	a	rainha	e	os	servos	inconscientes,	uma	grande	contenda	
surgiu	entre	eles.	Um	homem	tentou	matar	Amon	mais	caiu	morto	ao	fazê-lo.	Alguns	
afirmavam	que	Amon	era	o	Grande	Espírito	e	outros	diziam	que	era	um	monstro.	Quando	
Abis	viu	toda	a	contenda	resultante	do	fato	de	ela	ter	reunido	o	povo,	ficou	muito	triste.	
Peça	aos	alunos	que	ponderem	o	que	fariam	na	situação	de	Abis.	Então	peça	a	um	aluno	
que	leia	Alma	19:29	em	voz	alta.	
•	 Como	as	ações	de	Abis	mostram	a	força	de	seu	testemunho?	Como	a	rainha	demonstrou	

que	havia	adquirido	um	testemunho?	
Leia	Alma	19:30–36	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	acompanhem	e	ponderem	o	efeito	
que	o	testemunho	e	o	exemplo	de	Amon	tiveram	sobre	as	pessoas.	
Escreva muitos outros lamanitas	no	último	círculo	do	desenho.
Peça	aos	alunos	que	completem	a	declaração	que	você	anotou	no	quadro	no	início	da	aula.	
Um	princípio	que	eles	podem	expressar	é	o	de	que,	ao prestar nosso testemunho e dar 
um bom exemplo, podemos ajudar outras pessoas a se voltar ao Senhor.
•	 Quando	foi	que	o	exemplo	ou	o	testemunho	de	alguém	os	influenciou	para	o	bem?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	como	o	testemunho	e	o	exemplo	deles	podem	influen-
ciar	seus	familiares,	amigos	e	comunidade.	Peça-lhes	que	escrevam	uma	resposta	para	a	
seguinte	pergunta	em	seu	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras:
•	 O	que	vocês	podem	fazer	hoje	que	pode	exercer	uma	boa	influência	nas	pessoas	ao	seu	

redor?
Incentive	os	alunos	a	permitir	que	o	testemunho	e	o	bom	exemplo	deles	influenciem	
outras	pessoas,	como	uma	pedra	faz	propagar	ondulações	em	um	lago.	Diga	aos	alunos	
que	numa	lição	futura	(lição	85),	você	poderá	pedir	que	relatem	o	que	fizeram.

Alma 20
O pai do rei Lamôni deseja aprender a respeito do evangelho, e começa a haver 
uma mudança em seu coração
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	uma	ocasião	em	que	sentiram	que	foram	tratados	injusta-
mente	ou	de	modo	rude.	
Explique-lhes	que	Amon	e	Lamôni	se	depararam	com	uma	situação	em	que	foram	mal-
tratados.	Saliente	que	podemos	aprender	importantes	lições	com	a	maneira	pela	qual	
reagiram	ao	tratamento	que	receberam.	
Para	ajudar	os	alunos	a	conhecer	melhor	o	relato	contido	em	Alma	20,	resuma	Alma	20:1–7	
da	seguinte	maneira:	Lamôni	queria	levar	Amon	para	conhecer	seu	pai,	que	era	rei	de	toda	
a	terra.	O	Senhor	revelou	a	Amon	que	ele	não	deveria	ir,	porque	o	pai	de	Lamôni	tentaria	
matá-lo.	O	Senhor	também	revelou	que	Aarão,	o	irmão	de	Amon,	e	dois	companheiros	
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estavam	na	prisão	na	terra	de	Midôni.	Amon	quis	libertar	seu	irmão.	Ouvindo	que	Amon	
ficara	sabendo	disso	por	revelação,	Lamôni	foi	ajudar	Amon	a	libertar	seus	irmãos.	
Antes	do	início	da	aula,	coloque	o	seguinte	exercício	no	quadro	ou	prepare	uma	cópia	para	
cada	aluno.

1. Alma 20:8–13 Que sentimentos vocês teriam se estivessem no lugar de Amon e alguém os 
acusasse de ser mentirosos ou ladrões?

2. Alma 20:14–16 Que lições podemos aprender com a resposta que Lamôni deu a seu pai?

3. Alma 20:17–25 Quando o pai de Lamôni viu que Amon poderia matá-lo, o que ele ofereceu a 
Amon? O que Amon pediu em vez disso?

4. Alma 20:26–27 Como o amor de Amon por Lamôni influenciou o pai de Lamôni? De que 
maneiras as palavras de Amon e Lamôni influenciaram o pai de Lamôni?

Peça	aos	alunos	que	trabalhem	em	duplas.	Nessas	duplas,	peça-lhes	que	leiam	os	versí-
culos	das	linhas	1	e	2	e	discutam	as	respostas	para	as	perguntas	correspondentes.	Incentive	
os	alunos	a	estarem	preparados	para	compartilhar	suas	respostas	com	toda	a	classe.
Depois	que	os	alunos	tiverem	discutido	as	linhas	1	e	2	em	duplas,	peça	a	alguns	deles	que	
relatem	o	que	aprenderam.	Depois	pergunte:
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esses	versículos?	(Os	alunos	podem	dar	várias	

respostas,	mas	ajude-os	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Podemos prestar nosso tes-
temunho por meio de palavras e pelo exemplo mesmo quando os outros tentarem 
persuadir-nos a fazer algo errado. Você	pode	sugerir	que	anotem	esse	princípio	ao	
lado	de	Alma	20:15.)

Peça	às	duplas	que	estudem	os	versículos	alistados	nas	linhas	3	e	4	e	discutam	as	perguntas	
correspondentes.	Peça-lhes	que	relatem	o	que	encontraram.	Depois	pergunte:
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esses	versículos?	(Embora	os	alunos	possam	

compartilhar	diversos	princípios,	certifique-se	de	deixar	claro	o	seguinte:	Quando 
demonstramos amor e ensinamos a verdade, podemos ajudar as pessoas a enter-
necer o coração e tornar-se receptivas ao evangelho. Você	pode	sugerir	que	os	alunos	
anotem	esse	princípio	ao	lado	deAlma	20:26–27.)

Peça	aos	alunos	que	compartilhem	experiências	pessoais	que	tiveram	que	confirmam	a	
veracidade	de	um	dos	princípios	que	eles	identificaram	em	Alma	20.	Você	pode	também	
contar	uma	experiência	pessoal	sua.
Encerre	incentivando	os	alunos	a	buscar	a	orientação	do	Espírito	sobre	como	podem	apli-
car	esses	dois	princípios	na	vida	deles.	



304

Introdução
Aarão, irmão de Amon, ensinou os amalequitas, mas 
eles rejeitaram a mensagem sobre a Expiação de Jesus 
Cristo. Em seguida, ele pregou em Midôni, onde ele e 
alguns de seus companheiros acabaram sendo presos. 
Permaneceram fiéis em os momentos de adversidade 
e continuaram a missão de compartilhar o evangelho 

depois que Amom e o rei Lamôni garantiram a sua liber-
tação. Depois que o pai de Lamôni foi preparado por 
meio do exemplo de Amon, ele aprendeu com Aarão 
como poderia “nascer de Deus” (Alma 22:15). O pai de 
Lamôni soube que, arrependendo-se de seus pecados, 
poderia conhecer Deus e, por fim, receber a vida eterna.

LIÇÃO 84

Alma 21–22

Sugestões Didáticas

Alma 21
Aarão e seus irmãos pregaram o evangelho apesar das provações e da prisão
Pergunte	aos	alunos	se	eles	já	sentiram	que	estavam	fazendo	o	melhor	que	podiam	para	
cumprir	os	mandamentos	mas,	ainda	assim,	enfrentaram	desafios	ou	se	sentiram	desani-
mados.	Peça-lhes	que	mencionem	algumas	situações	em	que	as	pessoas	podem	sentir-se	
assim.	
Explique-lhes	que	embora	Amon	tivesse	tido	sucesso	em	ensinar	o	rei	Lamôni	e	seu	
povo,	Aarão	e	seus	companheiros	encontraram	imensas	adversidades	numa	outra	parte	
da	terra.	À	medida	que	os	alunos	estudarem	o	exemplo	de	Aarão	e	seus	companheiros,	
incentive-os	a	procurar	lições	que	os	ajudem	quando	enfrentarem	desafios	ou	sentirem-se	
desanimados.
Anote	as	seguintes	referências	das	escrituras	no	quadro:	Alma 21:1–4; Alma 21:5–8; Alma 
21:9–11; Alma 21:12–15; e Alma 20:29–30.	Separe	a	classe	em	cinco	grupos.	Designe	a	cada	
grupo	uma	das	passagens	anotadas	no	quadro.	Peça	aos	alunos	que	preparem	um	breve	
resumo	de	suas	passagens	designadas	e	que	descrevam	todas	as	dificuldades	enfrentadas	
por	Aarão	e	seus	companheiros.	Após	alguns	minutos,	peça	aos	alunos	de	cada	grupo	que	
relatem	o	que	encontraram.
•	 Como	Aarão	e	seus	irmãos	suportaram	as	provações?	(Ver	Alma	20:29;	21:9,	12,	15.)
•	 Uma	das	provações	que	Aarão	enfrentou	foi	a	oposição	dos	amalequitas,	ao	ensinar	a	

eles	(ver	Alma	21:5–10).	O	que	podemos	fazer	se	alguém	quiser	discutir	conosco	sobre	
religião	ou	desafiar	nossas	crenças?

Lembre	aos	alunos	a	pergunta	do	início	da	aula.	Aarão	e	seus	irmãos	trabalharam	ardua-
mente	para	fazer	o	que	o	Senhor	lhes	ordenara,	mas	ainda	assim	enfrentaram	dificuldades.	
Peça	aos	alunos	que	ponderem	em	silêncio	como	se	sentiriam	se	tivessem	passado	pelo	
que	Aarão	e	seus	companheiros	passaram.	O	que	eles	poderiam	querer	fazer,	estando	
longe	de	casa	e	depois	de	sofrer	e	ser	presos	por	causa	do	evangelho?	Você	pode	perguntar	
se	eles	gostariam	de	voltar	para	casa.	
Escreva	no	quadro	o	seguinte	princípio:	Se persistirmos nas provações fielmente, o 
Senhor nos ajudará a realizar Sua obra. Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	21:16–17	em	voz	
alta	e	ao	restante	da	classe	que	acompanhe,	identificando	como	o	Senhor	ajudou	Aarão	e	
seus	irmãos	a	fazer	Sua	obra.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	identificaram.
Para	ajudar	os	alunos	a	aplicar	o	princípio	anotado	no	quadro,	pergunte	que	tipo	de	traba-
lho	Deus	quer	que	eles	façam	agora	e	que	desafios	eles	podem	enfrentar	ao	tentar	realizar	
esse	trabalho.	(Você	pode	salientar	que	além	do	trabalho	missionário,	os	alunos	podem	
participar	da	obra	de	Deus	frequentando	as	reuniões	da	Igreja,	cumprindo	chamados	e	
designações,	servindo	ao	próximo,	fortalecendo	o	testemunho	e	tornando-se	mais	seme-
lhantes	a	Cristo.)

Ajudar os alunos a 
aplicar doutrinas 
e princípios
Em espírito de oração, 
determine como ajudar 
os alunos a identificar e 
aplicar a doutrina e os 
princípios de uma lição, 
de acordo com suas cir-
cunstâncias individuais. 
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Peça	aos	alunos	que	compartilhem	como	eles	adquiriram	o	conhecimento	de	que	o	princí-
pio	que	você	anotou	no	quadro	é	verdadeiro.	Você	pode	prestar	seu	testemunho	de	como	o	
Senhor	nos	ajuda	a	realizar	Sua	obra	quando	persistimos	fielmente	durante	as	provações.	
Peça	aos	alunos	que	relatem	exemplos	de	ocasiões	futuras	em	que	eles	acham	que	podem	
precisar	persistir	nas	provações	ao	realizar	a	obra	do	Senhor.	
Resuma	Alma	21:18–23	explicando	que	depois	de	ajudar	a	garantir	a	libertação	de	Aarão	e	
seus	irmãos	da	prisão,	Amon	e	Lamôni	retornaram	à	terra	de	Ismael,	onde	continuaram	a	
pregar	o	evangelho.	Lamôni	concedeu	liberdade	religiosa	a	seu	povo.	

Alma 22
Aarão ensina o evangelho ao pai de Lamôni, que acredita e nasce de Deus. 
Anote	as	seguintes	perguntas	no	quadro:

Por que vocês querem receber a vida eterna?
O que estariam dispostos a abandonar para receber a vida eterna?

Explique-lhes	que	“Vida	Eterna	ou	Exaltação	é	herdar	o	mais	elevado	grau	de	glória	do	
reino	celestial,	onde	viveremos	na	presença	de	Deus	e	em	família	(ver	D&C	131:1–4).	(…)	
[Essa	dádiva]	tornou-se	possível	pela	Expiação	de	Jesus	Cristo”	(Sempre Fiéis: Tópicos do 
Evangelho,	2004,	p.	193).	Diga	brevemente	aos	alunos	por	que	você	quer	receber	a	vida	
eterna.	Ao	fazê-lo,	você	pode	mostrar	uma	fotografia	de	sua	família	e	uma	gravura	do	Sal-
vador.	Depois,	peça	aos	alunos	que	ponderem	as	perguntas	escritas	no	quadro	ao	estuda-
rem	Alma	22	juntos.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	22:1	em	voz	alta.
•	 Do	que	vocês	se	lembram	a	respeito	do	pai	de	Lamôni,	da	aula	anterior?	(Você	pode	

pedir	a	um	aluno	que	resuma	Alma	20.)
•	 De	acordo	com	Alma	20:27,	o	que	o	pai	de	Lamôni	pediu	que	Amon	fizesse?	(Que	o	

ensinasse.)
Resuma	Alma	22:2–3	explicando	que,	embora	o	pai	de	Lamôni	quisesse	ver	Amon	e	ser	
ensinado	por	ele,	ainda	assim	estava	ansioso	para	saber	quando	Aarão	foi	a	ele	em	lugar	do	
irmão.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	22:5–6	em	voz	alta	e	à	classe	que	acompanhe,	procurando	o	
que	o	pai	do	rei	Lamôni	queria	saber.	Peça-lhes	que	compartilhem	o	que	encontraram.
Separe	os	alunos	em	pequenos	grupos.	Peça	aos	grupos	que	leiam	Alma	22:7–14	juntos	
e	façam	uma	lista	de	doutrinas	que	Aarão	ensinou	ao	pai	de	Lamôni.	(Eles	podem	men-
cionar,	por	exemplo,	que	ele	ensinou	sobre	a	Criação,	sobre	a	Queda	e	sobre	a	Expiação.)	
Depois	que	os	grupos	tiverem	compilado	suas	listas,	peça	a	um	aluno	que	compartilhe	com	
a	classe	a	lista	de	doutrinas	que	seu	grupo	criou.	Você	pode	pedir	ao	aluno	que	escreva	a	
lista	no	quadro.	Depois,	peça	aos	outros	alunos	que	escrevam	quaisquer	outras	doutrinas	
que	seus	respectivos	grupos	incluíram	na	lista.	
•	 Como	essas	doutrinas	respondem	à	pergunta	do	rei,	em	Alma	22:6?
Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	22:15	em	silêncio,	procurando	do	que	o	pai	do	rei	
Lamôni	estava	disposto	a	se	desfazer	para	receber	a	alegria	e	a	vida	eterna.
•	 Que	pensamentos	vocês	têm	ao	ponderar	o	que	o	rei	estava	disposto	a	abandonar?
Saliente	que,	embora	o	rei	estivesse	disposto	a	desfazer-se	de	todas	as	suas	posses,	Aarão	
ensinou	a	ele	um	sacrifício	maior	que	precisamos	fazer.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	
22:16	em	voz	alta	e	à	classe	que	procure	ouvir	o	que	Aarão	disse	que	o	rei	precisava	fazer.
•	 O	que	Aarão	disse	que	o	rei	precisava	fazer?	(Arrepender-se	de	seus	pecados	e	orar	a	

Deus	com	fé.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	22:17–18	em	voz	alta	e	à	classe	que	acompanhe,	procurando	
como	o	rei	reagiu	às	instruções	de	Aarão.
•	 Como	o	rei	demonstrou	seu	desejo	de	receber	a	vida	eterna?
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•	 O	que	vocês	acham	que	significa	abandonar	nossos	pecados?	Por	que	vocês	acham	que	
é	necessário	arrepender-nos	de	todos	os	nossos	pecados,	e	não	apenas	alguns	deles?	
(Ajude	os	alunos	a	compreender	que	leva	tempo	para	arrepender-nos	de	todos	os	nossos	
pecados.)

•	 O	que	podemos	aprender	com	o	pai	do	rei	Lamôni	sobre	a	preparação	para	a	vida	eterna?	
(Embora	os	alunos	possam	usar	palavras	diferentes,	certifique-se	de	que	compreendam	a	
seguinte	verdade:	Precisamos estar dispostos a abandonar todos os nossos pecados 
para preparar-nos para a vida eterna.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	frase	
“abandonarei	todos	os	meus	pecados	para	conhecer-te”,	em	Alma	22:18.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:

“O	evangelho	de	Jesus	Cristo	desafia-nos	a	mudar.	O	‘arrependimento’	é	a	
mensagem	que	ouvimos	mais	frequentemente,	e	arrepender-se	significa	
abandonar	todas	as	nossas	práticas	—	pessoais,	familiares,	étnicas	e	nacionais	
—	que	sejam	contrárias	aos	mandamentos	de	Deus.	O	propósito	do	evangelho	
é	transformar	criaturas	comuns	em	cidadãos	celestiais,	e	isso	exige	mudanças”	
(“Arrependimento	e	Mudança”,	A Liahona,	novembro	de	2003,	p.	37).

Saliente	que	algumas	pessoas	se	perguntam	se	podem	realmente	se	arrepender	e	mudar.	
Outras	questionam	se	o	Senhor	irá	perdoá-las.	Para	ajudar	os	alunos	que	possam	ter	essa	
preocupação,	leia	a	seguinte	declaração	da	irmã	Elaine S.	Dalton,	presidente	geral	das	
Moças:
“Há	algo	em	sua	vida	que	vocês	precisam	mudar?	Vocês	podem	fazê-lo.	Podem	arre-
pender-se,	graças	ao	infinito	sacrifício	expiatório	do	Salvador,	que	nos	possibilita	mudar,	
tornar-nos	novamente	puras	e	limpas,	e	ser	semelhantes	a	Ele.	Ele	prometeu	que,	quando	
fizermos	isso,	nunca	mais	Se	lembrará	de	nossos	erros	e	pecados”	(“Este	É	o	Momento	de	
Erguer-se	e	Brilhar!”	A Liahona,	maio	de	2012,	p.	123).
Explique-lhes	que	ao	exercermos	fé	e	nos	arrependermos	de	nossos	pecados,	qualificamo-
nos	para	receber	as	ordenanças	e	os	convênios	do	sacerdócio	que	nos	ajudam	a	preparar-
nos	para	a	vida	eterna.
Peça	aos	alunos	que	escrevam	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	suas	respostas	
para	a	seguinte	pergunta.	(Você	pode	anotar	a	pergunta	no	quadro	ou	lê-la	lentamente	
para	que	os	alunos	copiem.)
•	 Pelo	que	aprendemos	sobre	o	que	é	exigido	para	recebermos	vida	eterna,	o	que	vocês	

acham	que	o	Senhor	pediria	que	fizéssemos	para	achegar-nos	mais	a	Ele?
Depois	que	os	alunos	tiverem	tido	tempo	suficiente	para	ponderar	e	escrever,	pergunte:
•	 Que	evidências	vocês	veem	de	que	o	rei	foi	convertido	ao	Senhor?	(Lembre	aos	alunos	

que	o	rei	havia	mudado	de	alguém	que	queria	matar	o	próprio	filho	para	alguém	que	
estava	disposto	a	desfazer-se	de	todo	o	seu	reino	e	abandonar	todos	os	seus	pecados	
para	nascer	de	Deus.)

Resuma	Alma	22:19–21	explicando	que,	depois	que	o	rei	foi	dominado	pelo	Espírito,	seus	
servos	foram	correndo	contar	à	rainha	o	que	havia	acontecido.	Ela	ficou	zangada	e	ordenou	
que	os	servos	matassem	Aarão	e	seus	irmãos.	Com	medo	do	poder	dos	missionários	nefi-
tas,	os	servos	recusaram-se	a	fazê-lo.	A	rainha	também	teve	medo	mas	estava	firmemente	
decidida	a	fazer	com	que	os	nefitas	fossem	mortos.	Ela	ordenou	aos	servos	que	fossem	
chamar	o	povo	para	que	matassem	Aarão	e	seus	companheiros.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	22:22–26	em	silêncio,	procurando	o	que	Aarão	e	o	rei	
fizeram	para	que	a	rainha	e	outras	pessoas	também	se	convertessem	e	sentissem	alegria.	
Encerre	prestando	seu	testemunho	do	arrependimento	e	da	bênção	de	sermos	mudados	
pela	Expiação	de	Jesus	Cristo.	
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Recapitulação do Domínio das Escrituras
Os	jovens	podem	aprender	a	usar	as	escrituras	para	ensinar	verdades	do	Evangelho.	
Separe	os	alunos	em	duplas,	e	peça	a	cada	dupla	que	prepare	uma	apresentação	de	um	a	
dois	minutos	em	que	ensinarão	uma	doutrina	básica	que	você	irá	designar-lhes.	Peça-lhes	
que,	ao	ensinarem	a	doutrina,	usem	pelo	menos	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras,	
explicações,	exemplos,	experiências	e	testemunhos.	Ambos	os	alunos	de	cada	dupla	devem	
participar	nas	apresentações.	Depois	de	tempo	suficiente	para	a	preparação,	peça	a	duas	ou	
três	duplas	que	ensinem	a	classe.	Você	pode	pedir	às	outras	duplas	que	façam	sua	apresen-
tação	em	devocionais	futuros	ou	após	uma	aula	mais	breve.	
Observação:	Se	não	tiver	tempo	para	usar	esta	atividade	como	parte	desta	lição,	você	pode	
usá-la	em	outro	dia.	Para	outras	atividades	de	recapitulação,	ver	o	apêndice	no	fim	deste	
manual.
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Introdução
Após sua conversão, o rei dos lamanitas proclamou a 
liberdade religiosa entre seu povo. Essa proclamação 
permitiu que Aarão e seus irmãos pregassem o evan-
gelho e estabelecessem igrejas nas cidades lamanitas. 
Milhares de lamanitas foram convertidos e nunca 
apostataram. Esses lamanitas convertidos fizeram o 
convênio de depor as armas de guerra e se distinguiram 
dos lamanitas não convertidos, denominando-se de 

ânti-néfi-leítas. Quando os lamanitas não convertidos 
os atacaram, alguns dos ânti-néfi-leítas sacrificaram a 
vida para cumprir seu convênio. 

Observação: Na lição 83, você pode ter incentivado os 
alunos a deixar que o testemunho e o exemplo justo 
deles influenciem outras pessoas, tal como uma pedra 
cria ondulações em um lago. Se o fez, pense em começar 
essa lição pedindo aos alunos que contem o que fizeram.
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Alma 23–24

Sugestões Didáticas

Alma 23
Milhares de Lamanitas são convertidos ao Senhor
No	quadro,	desenhe	duas	pessoas	(bonecos-palito	são	o	suficiente).	Leia	a	seguinte	decla-
ração	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	Peça	à	classe	que	procure	
ouvir	a	descrição	feita	pelo	Élder	Scott	de	dois	tipos	diferentes	de	pessoas.	

“Cada	um	de	nós	já	observou	pessoas	que	passam	a	vida	consistentemente	
fazendo	o	que	é	certo.	Elas	parecem	ser	felizes,	e	são	até	mesmo	entusiastas	
em	relação	à	vida.	Quando	precisam	tomar	decisões	difíceis	parece	que,	
invariavelmente,	tomam	as	decisões	corretas,	muito	embora	houvesse	outras	
alternativas	tentadoras	a	seu	alcance.	Sabemos	que	elas	estão	sujeitas	à	
tentação,	mas	parecem	não	notá-las.	De	modo	semelhante,	notamos	que	

outras	não	são	tão	valentes	em	suas	decisões.	Em	um	ambiente	que	tenha	grande	influên-
cia	do	Espírito,	elas	resolvem	melhorar,	mudar	o	curso	de	sua	vida,	deixar	de	lado	os	
hábitos	que	as	debilitam.	São	muito	sinceras	em	sua	determinação	de	mudar.	Mas	logo	
voltam	a	fazer	as	mesmas	coisas	que	decidiram	abandonar.	
O	que	é	que	diferencia	a	vida	desses	dois	grupos?	Como	vocês	podem	tomar	decisões	corretas	
consistentemente?”	(“A	Conversão	Plena	Traz	Felicidade”,	A Liahona,	julho	de	2002,	p.	26.)
Pergunte	aos	alunos	como	poderiam	classificar	as	duas	figuras	no	quadro	baseando-se	nos	
comentários	do	Élder	Scott.	Classifique	uma	figura	no	quadro	como	Fiel	e	a	outra	Incons-
tante.	Pergunte	aos	alunos	como	eles	responderiam	as	perguntas	que	o	Élder	Scott	fez:
•	 O	que	é	que	faz	a	diferença	na	vida	desses	dois	grupos?
•	 Como	você	pode	fazer	a	escolha	certa	de	forma	constante?
Enquanto	a	classe	estiver	estudando	Alma	23–24,	incentive	os	alunos	a	pensar	no	que	
motiva	muitos	membros	da	Igreja	a	permanecer	leais	e	fiéis	por	toda	a	vida.
Resuma	Alma	23:1–5	explicando	que	depois	que	o	rei	dos	lamanitas	foi	convertido,	ele	
enviou	uma	proclamação	entre	o	povo	declarando	que	deviam	permitir	que	Aarão	e	seus	
irmãos	pregassem	a	palavra	de	Deus	por	toda	a	terra	sem	que	fossem	impedidos	ou	
feridos.	Essa	proclamação	possibilitou	que	os	missionários	estabelecessem	igrejas	entre	os	
lamanitas.	Como	resultado,	milhares	de	lamanitas	foram	convertidos.
	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	23:6	em	voz	alta	e	à	classe	que	acompanhe,	procurando	
duas	coisas	que	ajudaram	na	conversão	dos	lamanitas.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	
encontraram.	
•	 Por	que	vocês	acham	que	era	importante	que	Amon	e	seus	irmãos	ensinassem	os	lama-

nitas	“segundo	o	espírito	de	revelação	e	de	profecia”?
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	“o	poder	de	Deus	que	[fez]	milagres”	entre	os	lamanitas?

Acompanhar os 
convites feitos
Quando os professores 
fazem o acompanha-
mento dos convites e das 
designações feitos em 
lições anteriores, os alu-
nos passarão a entender 
e a sentir a importância 
de colocar em prática 
os princípios divinos e 
aplicá-los em sua vida 
fora da sala de aula.
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•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	o	poder	de	Deus	ajudando-os	a	se	tornarem	conver-
tidos?	Quando	foi	que	vocês	viram	o	poder	de	Deus	agindo	para	ajudar	alguém	a	se	
tornar	convertido?

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	23:6	novamente,	identificando	frases	que	descrevam	os	
lamanitas	que	acreditaram	na	pregação	de	Amon	e	seus	irmãos.	(Certifique-se	de	que	os	
alunos	entendam	que	esses	lamanitas	eram	“convertidos	ao	Senhor”,	não	à	igreja	ou	aos	
missionários	que	os	ensinaram.	Também	se	certifique	de	que	os	alunos	vejam	que	aquelas	
pessoas	“nunca	apostataram”.	Escreva	no	quadro	Convertidos ao Senhor e Nunca apostata-
ram	embaixo	da	figura	intitulada	Fiel.)
•	 Quando	enfrentamos	situações	difíceis	e	adversidade,	por	que	é	importante	que	nos	

tornemos	convertidos	ao	Senhor	ao	invés	de	outras	pessoas	ou	ideias?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	23:7,	16–18	em	silêncio,	procurando	palavras	e	frases	que	
comprovem	a	conversão	dos	lamanitas.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	encontrarem.	
Você	pode	alistar	essas	palavras	e	frases	no	quadro	debaixo	da	figura	classificada	Fiel.	Para	
ajudar	os	alunos	a	analisar	essas	frases,	você	pode	fazer	as	seguintes	perguntas:
•	 Como	o	desejo	do	povo	de	ter	um	novo	nome	evidencia	que	ele	tinha	mudado?
•	 Como	aqueles	que	são	conversos	hoje	podem	se	distinguir	dos	outros?
•	 De	acordo	com	Alma	23:18,	os	conversos	lamanitas	começaram	a	ser	trabalhadores	e	

amigos	dos	nefitas.	Quando	uma	pessoa	está	tentando	arrepender-se	ou	mudar	sua	vida,	
como	se	associar	com	outras	pessoas	conversas	poderá	ser	útil	a	ela?

Escreva	as	seguintes	palavras	no	quadro:	Conversão significa …
Peça	aos	alunos	que	resumam	o	que	aprenderam	com	Alma	23	completando	a	frase	escrita	
no	quadro.	Os	alunos	poderão	usar	palavras	diferentes	em	suas	respostas,	mas	que	devem	
expressar	a	seguinte	verdade:	Conversão significa mudar e tornar-se uma nova pessoa 
por meio do poder de Deus.	Complete	a	frase	escrita	no	quadro.
Aponte	aos	alunos	as	palavras	Fiel e Inconstante	no	quadro.	Incentive	os	alunos	a	refleti-
rem:	quais	desses	termos	melhor	descrevem	o	nível	de	conversão	deles.

Alma 24
O convênio dos ânti-néfi-leítas de nunca mais pegar em armas
Peça	aos	alunos	que,	em	silêncio,	reflitam	se	alguma	vez	já	decidiram	não	repetir	algum	
erro	ou	pecado	mas	depois	os	cometeram	novamente.	Explique-lhes	que	se	já	passaram	
por	isso,	eles	devem	continuar	esforçando-se	para	melhorar.	Ao	estudarem	Alma	24,	eles	
aprenderão	verdades	que	os	ajudarão.
Resuma	Alma	24:1–5	explicando	que	os	amalequitas	e	amulonitas,	que	tinham	sido	nefitas,	
incitaram	os	lamanitas	a	irarem-se	contra	seu	rei	e	contra	os	outros	ânti-néfi-leítas.	Em	
sua	ira,	esses	lamanitas	se	prepararam	para	atacar	os	ânti-néfi-leítas.	Naquele	momento	de	
aflição,	o	rei	dos	ânti-néfi-leítas	faleceu.	O	reino	foi	conferido	a	um	de	seus	filhos.	Amon	
se	encontra	com	o	novo	rei,	com	Lamôni	e	outros	para	aconselhar-se	e	determinar	como	
defender-se	dos	lamanitas
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	24:6	em	silêncio,	procurando	o	que	os	ânti-néfi-leítas	
determinaram	que	não	fariam.	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	peça	a	
vários	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	24:7–10,	12–14.	Peça	à	classe	
que	acompanhe,	procurando	ouvir	todas	as	maneiras	pelas	quais	o	rei	dos	ânti-néfi-leítas	
reconheceu	que	Deus	os	havia	abençoado.	
•	 De	acordo	com	Alma	24:9,	qual	era	um	dos	pecados	que	os	ânti-néfi-leítas	haviam	

cometido	anteriormente?
•	 De	acordo	com	Alma	24:13,	por	que	se	recusaram	a	lutar	na	batalha?
Separe	a	classe	em	dois	grupos.	Peça	ao	primeiro	grupo	para	ler	Alma	24:11,	15,	pro-
curando	frases	que	indiquem	os	esforços	dos	ânti-néfi-leítas	de	se	arrependerem.	Peça	ao	
segundo	grupo	para	ler	Alma	24:16–19,	procurando	o	que	os	ânti-néfi-leítas	fizeram	para	
assegurarem-se	de	que	permaneceriam	puros.	Depois	que	os	alunos	tiverem	tido	tempo	
suficiente	para	ler,	peça-lhes	que	relatem	o	que	encontraram.	Você	pode	usar	as	seguintes	
perguntas	para	trazer	ideias	adicionais:
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•	 O	que	vocês	acham	que	o	rei	queria	dizer	quando	falou,	“isto	foi	tudo	que	pudemos	
fazer	para	arrependermo-nos”?	(Alma	24:11.)	(Essa	frase	descreve	o	grande	esforço	e	a	
determinação	dos	ânti-néfi-leítas	para	arrependerem-se	de	seus	pecados.)

•	 A	palavra	testemunho	aparece	três	vezes	em	Alma	24:15–16,	18.	Como	o	fato	de	enterra-
rem	suas	armas	profundamente	no	solo	serviu	como	um	testemunho?	(Isso	demonstrou	
às	outras	pessoas	e	a	Deus	que	eles	haviam	verdadeiramente	abandonado,	ou	deixado,	
seus	pecados.)

	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Spencer W.	Kimball:
“Ao	abandonar	o	pecado,	não	se	pode	apenas	desejar	melhores	condições.	
(…)	Precisa	certificar-se	não	só	de	que	abandonou	a	transgressão,	mas	que	
mudou	as	situações	que	o	cercavam.	Precisa	evitar	os	locais,	condições	e	
circunstâncias	onde	ocorreu	o	pecado,	pois	elas	poderiam	prontamente	
trazê-lo	de	volta.	Precisa	abandonar	as	pessoas	com	quem	cometeu	ou	
cometia	o	pecado.	Não	é	necessário	odiar	as	pessoas	envolvidas,	mas	deve	

evitá-las	bem	como	a	tudo	que	se	relacione	com	a	transgressão”	(O Milagre do Perdão,	
1969,	pp.	171–172).
•	 O	que	os	ânti-néfi-leítas	fizeram	para	evitar	situações	e	pessoas	que	poderiam	tentá-los	

a	retomarem	seus	antigos	pecados?
Você	pode	dar	aos	alunos	um	momento	para	refletirem	se	alguma	vez	na	vida	deles	já	
precisaram	mudar	para	se	arrepender	de	um	pecado	e	abandoná-lo	quando	estavam	tendo	
dificuldades	com	isso.
Escreva	o	seguinte	no	quadro:	Se nós … , Deus vai …
Peça	aos	alunos	que	recapitulem	Alma	24:10–18,	procurando	meios	pelos	quais	poderiam	
completar	a	declaração	escrita	no	quadro.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	escrevam	uma	
frase	como	esta	nas	escrituras:	Se fizermos tudo o que pudermos para nos arrepender, 
o Senhor tirará nossa culpa e nos ajudará a nos mantermos limpos.)
Lembre	novamente	os	alunos	de	Alma	24:17.
•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	armas	de	rebelião	(ver	Alma	23:7)	que	as	pessoas	podem	

abandonar	ou	enterrar	ao	se	tornarem	convertidas	ao	Senhor?	(Ajude	os	alunos	a	ver	
que	armas	de	rebelião	podem	incluir	atitudes	pecaminosas	ou	ações	que	as	pessoas	
precisam	deixar	de	lado	para	poderem	se	converter	ao	Senhor.)

	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos:

“Leva	tanto	tempo	para	você	se	arrepender	quanto	leva	para	você	dizer:	‘Vou	
mudar’	—	para	valer.	Evidentemente	haverá	problemas	para	solucionar	e	
reparações	a	fazer.	Pode	ser	que	você	passe	o	resto	da	vida	provando	que	seu	
arrependimento	é	permanente.	Na	verdade,	é	melhor	mesmo	que	faça	isso”	
(“For	Times	of	Trouble”,	New Era,	outubro	de	1980,	pp.	11–12).
Peça	aos	alunos	que	falem	de	atitudes	que	um	rapaz	ou	uma	moça	podem	

tomar	para	evitarem	repetir	cada	um	dos	seguintes	pecados:	quebrar	a	Palavra	de	Sabedo-
ria,	ver	pornografia	e	ser	rude	com	um	irmão.
Peça	aos	alunos	que	imaginem	como	os	ânti-néfi-leítas	se	sentiram	depois	de	enterrarem	
suas	armas	e	descobrirem	que	um	exército	lamanita	viria	atacá-los.	Peça	aos	alunos	que	
ponderem	essa	situação	ao	lerem	Alma	24:20–22	em	silêncio.
Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Se guardarmos nossos convênios, podemos 
ajudar outros a se converterem.	Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	
Alma	24:23–27,	e	à	classe	que	acompanhe,	procurando	palavras	ou	frases	que	ensinem	os	
princípios	escritos	no	quadro.
•	 Como	esse	relato	influencia	seu	desejo	de	guardar	seus	convênios?
•	 O	que	podemos	fazer	para	fortalecer	nosso	desejo	e	capacidade	de	guardar	os	convênios	

que	fizemos	com	o	Senhor?
Peça	aos	alunos	que	compartilhem	alguma	experiência	que	tiveram	sobre	o	princípio	
escrito	no	quadro.	Encerre	prestando	seu	testemunho	dos	princípios	ensinados	nesta	lição.
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Lição de Estudo no Lar 
Alma 17–24 (Unidade 17)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Alma 17–24 (unidade 17) não é 
para ser ensinado como parte de uma lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os influxos do Espírito Santo ao 
ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Alma 17–18)
Com o exemplo de Amon e seus irmãos ao ensinarem os 
lamanitas, os alunos aprenderam que por meio do estudo 
das escrituras, da oração e do jejum, podemos receber o 
Espírito Santo e ensinar outros com poder. O serviço prestado 
por Amon ao rei Lamôni também ensinou um importante 
aspecto do serviço missionário: quando damos um bom 
exemplo, o Senhor nos torna instrumentos em suas mãos. 
Os alunos puderam ver que o serviço de Amon a Lamôni 
preparou o governante lamanita e outros para aceitarem o 
evangelho. A conversão do rei Lamôni ensina que, quando 
compreendemos nossa necessidade do Salvador, desejaremos 
arrepender-nos.

Dia 2 (Alma 19–20)
Os alunos aprenderam que o testemunho de Amon e seu 
exemplo justo ajudaram a levar o pai de Lamôni ao Senhor. 
Eles também aprenderam que nossas ações amorosas 
podem fazer com que outros abrandem o coração e pro-
curem conhecer a verdade.

Dia 3 (Alma 21–22)
O relato do trabalho missionário de Aarão ajudou os alunos 
a verem que se perseverarmos fielmente em nossos desafios, 
o Senhor nos ajudará em Sua obra. Aarão ajudou o pai do 
rei Lamôni a entender que ele só poderia receber a salvação 
por meio dos méritos de Cristo. Assim como o rei, devemos 
estar dispostos a abandonar todos os nossos pecados para 
podermos mudar e nascermos espiritualmente de Deus.

Dia 4 (Alma 23–24)
Os milhares de lamanitas que aceitaram o evangelho 
demonstraram que a conversão é uma mudança espiritual 
— se tornar uma nova pessoa por meio do poder de Deus. 
Por meio do exemplo dos lamanitas que se tornaram os ânti-
néfi-leítas, os alunos aprenderam que se fizermos tudo o 
que pudermos para nos arrepender, Deus tirará nossa culpa 
e nos ajudará a permanecermos limpos. A conversão dos 
lamanitas mostra que podemos ajudar outros a se tornarem 
convertidos quando somos fiéis.

Introdução
Os quatro filhos do rei Mosias escolheram abandonar suas 
oportunidades e o luxo em que viviam para poderem pregar o 
evangelho entre os lamanitas. Os relatos desses quatro missio-
nários ilustram como os alunos podem preparar-se para ensinar 
com eficácia o evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas.

Sugestões Didáticas

Alma 17–22
Amon e seus irmãos ensinam dois reis lamanitas
Antes da aula, escreva a frase incompleta no quadro ou em um 
pedaço de papel: “A coisa mais importante que podem fazer 
para se preparar para servir [uma missão] é …”

Peça a alguns alunos que contem como foi quando viram um 
membro da família ou um amigo retornar fielmente de um cha-
mado missionário de tempo integral. Então pergunte aos alunos: 
Como essa pessoa ficou diferente depois de sua missão? O que 
vocês acham que causou essa mudança?

Pergunte aos alunos como eles completariam a frase escrita no 
quadro. Depois que os alunos responderem, compartilhem com 
eles como o Élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Após-
tolos, completou a declaração: “A coisa mais importante que 
podem fazer para se preparar para servir [uma missão] é torna-
rem-se missionários bem antes de ir para a missão” (“Tornar-se 
um Missionário”, A Liahona, novembro de 2005, p. 45).

Pergunte: De que maneiras os rapazes e as moças podem seguir 
o conselho do Élder Bednar e se tornar missionários antes de 
servir uma missão de tempo integral?

Compartilhe a seguinte citação do Presidente Thomas S. Monson:

“O serviço missionário é um dever do sacerdócio — uma obri-
gação que o Senhor espera de nós, que tanto recebemos Dele. 
Rapazes, eu os admoesto a prepararem-se para servir como 
missionários. Mantenham-se limpos, puros e dignos de repre-
sentar o Senhor. Mantenham sua saúde e suas forças. Estudem 
as escrituras. Onde for possível, participem do seminário ou do 
instituto. Procurem conhecer bem o guia missionário Pregar Meu 
Evangelho.

Uma palavra para vocês, moças: embora não tenham a mesma 
responsabilidade de servir como missionárias de tempo integral, 
como os rapazes do sacerdócio têm, vocês também fazem uma 
valiosa contribuição como missionárias, e ficamos felizes quando 
decidem servir” (“Ao Voltarmos a Nos Encontrar”, A Liahona, 
novembro de 2010, p. 5).

Escreva o seguinte no quadro: O Senhor vai abençoar-nos com o 
Espírito Santo e com o poder de ensinar Sua palavra se nós …
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Separe os alunos em pequenos grupos. Designe a cada grupo 
uma das seguintes passagens das escrituras: Alma 17:1–4; Alma 
17:9–13; Alma 17:19–25; 18:1–9; Alma 17:26–30. (Adapte essa 
atividade se você tiver uma classe pequena.)

Peça aos alunos que leiam em silêncio as passagens que lhes 
foram designadas, procurando o que os filhos de Mosias fizeram 
que os abençoaram com o Espírito e com poder ao ensinarem 
o evangelho. Explique a eles que, quando terminarem, você 
pedirá a eles que compartilhem o que descobriram e como iriam 
completar a frase escrita no quadro.

Depois de tempo suficiente, peça a uma pessoa de cada grupo 
que explique o que os filhos de Mosias fizeram e como os 
membros do grupo completariam o princípio escrito no quadro. 
As respostas dos alunos podem incluir o seguinte: buscar nas 
escrituras, orar, ser um bom exemplo, confiar no Senhor, servir 
as outras pessoas genuinamente e amar aos outros como seus 
irmãos e irmãs. À medida que os alunos compartilharem suas 
respostas, aliste-as no quadro. Peça aos alunos que expliquem 
como eles acham que cada ação ou característica poderia ajudar 
alguém a compartilhar o evangelho de maneira mais eficaz.

Se algum aluno tiver-se convertido ao evangelho por meio dos 
missionários, peça-lhe que diga o que sentiu quando estava 
aprendendo o evangelho.

Relembre os alunos que depois de Amon ter defendido o 
 rebanho do rei, o rei Lamôni ficou surpreso com o poder de 
Amon, assim como com sua obediência e fidelidade em cumprir 
as ordens do rei (ver Alma 18:8–10). Lamôni estava preparado 
para ouvir a mensagem que Amon tinha vindo compartilhar 
com ele. Peça aos alunos que se revezem na leitura em voz 
alta de Alma 18:24–29. Peça à classe que procure saber como 
Amon ajudou na compreensão de Lamôni sobre Deus para que 
pudesse prepará-lo para compreender a verdadeira doutrina. 

Faça as seguintes perguntas aos alunos:

•	 Se	você	tivesse	uma	conversa	sobre	Deus	com	um	amigo	de	
outra religião, como você poderia usar crenças que ambos 
compartilham, como Amon fez? Como esse esforço pode 
ajudar seu amigo?

•	 Sobre	quais	outros	tópicos	do	evangelho	você	poderia	falar	
com seus amigos para abrir oportunidades de compartilhar o 
evangelho com eles?

Lembre aos alunos que o rei Lamôni tornou-se receptivo para 
ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, assim como seu pai. 
Peça a um dos alunos que leia em voz alta Alma 18:39–41 — a 
resposta de Lamôni ao aprender a respeito de Jesus Cristo. Peça 
a outro aluno que leia Alma 22:14–18 — a resposta do pai de 
Lamôni. Peça à classe que acompanhe em suas escrituras e pro-
curem notar a semelhança nas respostas desses homens.

Pergunte: O que os dois homens queriam fazer quando apren-
deram a respeito de Jesus Cristo?

Explique-lhes que Lamôni e seu pai foram tocados pelo Espírito 
por meio dos ensinamentos dos missionários. Como resultado, 
eles desejaram as bênçãos do evangelho e estavam dispostos a 
abandonar seus pecados e se arrependerem. Relembre os alunos 
sobre a verdade que estudaram nessa semana: Precisamos 
estar dispostos a abandonar todos os nossos pecados para 
sermos mudados e nascermos espiritualmente de Deus.

Peça a um aluno que leia em voz alta a declaração do Élder 
 Dallin H. Oaks, que se encontra em seu guia de estudo: “O 
evangelho de Jesus Cristo desafia-nos a mudar. O ‘arrependi-
mento’ é a mensagem que ouvimos mais frequentemente, e 
arrepender-se significa abandonar todas as nossas práticas — 
pessoais, familiares, étnicas e nacionais — que sejam contrá-
rias aos mandamentos de Deus. O propósito do evangelho é 
transformar criaturas comuns em cidadãos celestiais, e isso exige 
mudanças” (“Arrependimento e Mudança”, A Liahona, novem-
bro de 2003, p. 37).

Peça aos alunos que pensem em sua própria vida e ponderem 
se precisam abandonar algum pecado para passar por uma 
mudança espiritual, como aconteceu com Lamôni e o pai dele. 
Encerre compartilhando seu incentivo e testemunho de que se 
estivermos dispostos a abandonar nossos pecados, o Senhor nos 
ajudará a mudar e a crescer. 

Próxima Unidade (Alma 25–32)
Peça aos alunos que ponderem essa pergunta: O que você diria 
a alguém que é um anticristo? Na próxima unidade, os alunos 
aprenderão como Alma lidou com as perguntas e a zombaria 
de Corior, que foi um anticristo. Além disso, eles aprenderão 
mais sobre a fé ao lerem como Alma e outros trabalharam para 
ensinar os zoramitas apóstatas, que estavam pervertendo os 
caminhos do Senhor.
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Introdução
Depois de destruir a cidade de Amonia, os lamanitas 
tiveram muitas outras batalhas com os nefitas, e foram 
rechaçados. Depois de ter sofrido grandes perdas, 
muitos lamanitas depuseram as armas de guerra, arre-
penderam-se e uniram-se aos ânti-néfi-leítas. Quando 

os filhos de Mosias e seus companheiros concluíram sua 
missão de 14 anos entre os lamanitas, Amon louvou ao 
Senhor e expressou gratidão pela bênção de terem sido 
instrumentos nas mãos de Deus para levar o evangelho 
aos lamanitas.
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Alma 25–26

Sugestões Didáticas

Alma 25:1–12
As profecias de Abinádi e de Alma são cumpridas
Antes	da	aula,	copie	a	seguinte	tabela	no	quadro:

Profecia Cumprimento da Profecia

Alma 9:12. O que Alma profetizou ao povo de 
Amonia?

Alma 25:1–2 (ver também Alma 16:2–3, 9–11)

mosias 17:14–19. O que Abinádi profetizou que 
aconteceria aos descendentes do rei Noé e de 
seus sacerdotes?

Alma 25:4–9

Escreva	a	palavra	confiança	no	quadro.	Peça	aos	alunos	que	nomeem	algumas	pessoas	em	
quem	frequentemente	colocamos	nossa	confiança.	(Possíveis	respostas	incluem	o	Senhor,	
os	profetas,	pais,	professores	e	técnicos.)	Pergunte	aos	alunos:
•	 Por	que	é	mais	fácil	confiar	em	algumas	pessoas	do	que	em	outras?
•	 De	todas	as	pessoas	na	Terra	atualmente,	em	quem	é	mais	fácil	para	você	colocar	sua	

confiança?
Diga	aos	alunos	que	Alma	25	contém	uma	evidência	de	que	a	palavra	de	Deus	dada	a	Seus	
profetas	sempre	será	cumprida.	Explique-lhes	que	eles	usarão	a	tabela	escrita	no	quadro	
para	estudarem	duas	profecias	de	profetas	do	Livro	de	Mórmon	e	o	cumprimento	dessas	
profecias.	Peça	aos	alunos	que	copiem	a	tabela	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escri-
turas.	Na	primeira	coluna,	peça-lhes	que	escrevam	as	respostas	para	as	perguntas,	usando	
as	referências	de	escrituras	disponíveis.	Na	segunda	coluna,	peça-lhes	que	escrevam	sobre	o	
cumprimento	das	profecias.	Peça	a	alguns	alunos	que	relatem	o	que	encontraram.
	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	25:11–12	em	voz	alta.	Peça	ao	restante	da	classe	que	acom-
panhe,	procurando	o	que	Mórmon	disse	que	aconteceu	com	as	palavras	de	Abinádi.	Você	
pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	frase	“essas	palavras	se	cumpriram”	no	versículo	12.
•	 O	que	significa	a	frase	“essas	palavras	se	cumpriram”?
Você	pode	sugerir	que	os	alunos	anotem	D&C 1:38	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	
25:12.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Doutrina	e	Convênios	1:38	em	voz	alta	e	à	classe	que	
acompanhe,	procurando	a	frase	que	seja	semelhante	a	“essas	palavras	se	cumpriram”.	
(“Serão	todas	cumpridas.”)
•	 O	que	aprendemos	em	Alma	25:1–12	sobre	profecias	e	promessas	feitas	pelos	profetas?	

(Escreva	a	seguinte	frase	no	quadro:	As palavras inspiradas dos profetas serão todas 
cumpridas.)
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Saliente	que	os	exemplos	na	tabela	mostram	que	as	advertências	dos	profetas	aos	iníquos	
sempre	serão	cumpridas.	Os	profetas	também	compartilham	promessas	àqueles	que	se	
voltarem	para	o	Senhor.	Essas	promessas	também	serão	cumpridas.	Para	ajudar	os	alunos	a	
ver	a	aplicação	desse	princípio	em	sua	vida,	leia	a	seguinte	declaração	da	Primeira	Presi-
dência	em	Para o Vigor da Juventude.	Peça	aos	alunos	que	prestem	atenção	nas	promessas	
àqueles	que	guardarem	os	padrões	do	livreto.
“Os	padrões	deste	livreto	vão	ajudá-los	nas	importantes	escolhas	que	fazem	agora	e	ainda	
farão	no	futuro.	Prometemos	que	se	cumprirem	os	convênios	que	fizeram	e	estes	padrões,	
serão	abençoados	com	a	companhia	do	Espírito	Santo,	sua	fé	e	seu	testemunho	vão	ficar	
mais	fortes,	e	vocês	vão	desfrutar	uma	felicidade	cada	vez	maior”	(A	Primeira	Presidência,	
livreto	Para o Vigor da Juventude,	p;	ii).
•	 O	que	a	Primeira	Presidência	prometeu?
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	essas	promessas	cumpridas?

Alma 25:13–17
Muitos lamanitas se arrependeram e se uniram aos ânti-néfi-leítas
	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	25:13–14	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	pro-
curando	ver	o	que	muitos	dos	lamanitas	fizeram	depois	de	perceberam	que	não	poderiam	
derrotar	os	nefitas.
•	 O	que	o	impressionou	nas	ações	dos	lamanitas?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	25:17	em	silêncio,	procurando	os	sentimentos	dos	filhos	
de	Mosias	sobre	o	sucesso	que	tiveram	entre	os	lamanitas.	
•	 Como	o	sucesso	dos	filhos	de	Mosias	é	um	exemplo	das	palavras	do	Senhor	serem	

cumpridas?	(Se	os	alunos	precisarem	de	ajuda	para	responder	a	essa	pergunta,	peça	que	
leiam	Mosias	28:5–7	e	Alma	17:11.)

Alma 26
Amon se regozija nas misericórdias do Senhor para com ele e seus irmãos e para 
com os lamanitas
Mostre	algumas	ferramentas	(como	um	martelo,	uma	chave	de	fenda,	uma	chave	inglesa,	
uma	caneta	ou	lápis,	um	pincel,	uma	tesoura,	um	computador	e	um	instrumento	musical).	
Explique-lhes	que	outra	palavra	para	ferramenta	é	instrumento.
•	 Quais	são	algumas	coisas	que	um	artesão	ou	artista	hábeis	podem	fazer	com	o	instru-

mento	certo?
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	para	alguém	ser	um	instrumento	nas	mãos	de	Deus?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	26:1–5,	12.	Peça	à	
classe	que	identifique	maneiras	em	que	Amon	e	seus	companheiros	missionários	foram	
instrumentos	nas	mãos	de	Deus.
•	 O	que	o	Senhor	cumpriu	por	meio	de	Amon	e	seus	companheiros	missionários?
•	 Como	você	reescreveria	Alma	26:12?	Como	a	declaração	de	Amon	nesse	versículo	rela-

ciona-se	com	ser	um	instrumento	nas	mãos	do	Senhor?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	26:11,	13,	16	em	silêncio,	procurando	todas	as	vezes	em	
que	aparecem	as	palavras	alegria e regozijar ou rejubilar.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	
marquem	essas	frases	nas	escrituras	deles.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	26:13–16	em	voz	
alta,	e	peça	à	classe	que	procure	as	razões	que	Amon	deu	para	seu	regozijo.
•	 Por	que	Amon	se	regozijou?
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esses	versículos?	(Os	alunos	podem	mencionar	

vários	princípios	diferentes.	Os	seguintes	princípios	podem	servir	como	um	resumo	
dos	comentários	deles:	Sentimos alegria ao servirmos fielmente ao Senhor e a Seus 
filhos.	Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)

•	 Por	que	vocês	acham	que	sentimos	alegria	quando	estamos	a	serviço	do	Senhor?
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Escreva	as	seguintes	referências	das	escrituras	e	perguntas	no	quadro.	(Pense	em	escrevê-
las	antes	de	começar	a	aula.)	Separe	os	alunos	em	duplas.	Peça	a	cada	dupla	que	selecione	
e	leia	uma	das	passagens	e	discuta	as	respostas	para	a	pergunta	correspondente.	

Alma 26:17–20. Que tipo de pessoas eram Amon e seus irmãos antes de serem convertidos?
Alma 26:23–25. De acordo com o que os nefitas disseram a Amon e seus irmãos, como eram os 
lamanitas antes de serem convertidos?

Dê	tempo	para	alguns	alunos	exporem	suas	respostas	a	essas	perguntas.	Peça	aos	alunos	
que	leiam	Alma	26:23–29	em	silêncio,	identificando	os	obstáculos	que	Amon	e	seus	irmãos	
encontraram	em	seu	serviço	ao	Senhor	e	aos	lamanitas.	
•	 Quais	desses	obstáculos	você	acha	que	os	missionários	poderão	enfrentar	hoje?
•	 De	acordo	com	Alma	26:27,	30,	o	que	motivou	Amon	e	seus	companheiros	missionários	

a	continuar	a	servir?	(Consolo,	promessas	do	Senhor	e	o	desejo	de	“ser	o	instrumento	da	
salvação	de	alguma	alma”.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	26:31–34	em	silêncio,	procurando	alguns	dos	resultados	
do	trabalho	realizado	pelos	filhos	de	Mosias.	Depois	que	tiverem	tido	tempo	suficiente	
para	ler,	peça-lhes	que	relatem	o	que	encontraram.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	26:35–37	em	voz	alta	e	à	classe	que	acompanhe,	ponde-
rando	em	razões	que	eles	tenham	para	se	regozijar	na	bondade	de	Deus.
•	 Quais	mensagens	vocês	veem	nesses	versículos?
Saliente	que	uma	das	várias	mensagens	nesses	versículos	é	a	de	que	o Senhor é mise-
ricordioso para com todos que se arrependem e creem em Seu nome.	Para	ajudar	os	
alunos	a	sentir	a	veracidade	e	importância	desse	princípio,	leia	a	seguinte	declaração	do	
Presidente Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Recebemos	cartas	de	pessoas	que	cometeram	trágicos	erros.	Elas	pergun-
tam:	‘Poderei	ser	perdoado	algum dia?’
A	resposta	é	sim!
O	evangelho	ensina	que	se	obtém	o	alívio	do	tormento	e	da	culpa	por	meio	
do	arrependimento.	Exceto	para	poucos	que	decidem	seguir	o	caminho	da	
perdição	depois	de	conhecerem	a	plenitude,	não	há	hábito,	vício,	rebelião,	

transgressão	nem	ofensa	que	não	se	inclua	na	promessa	de	total	perdão”	(“A	Radiante	
Manhã	do	Perdão”,	A Liahona ,	janeiro	de	1996,	p.	20).
Preste	testemunho	do	poder	da	Expiação	para	permitir	o	perdão	dos	pecados,	grandes	ou	
pequenos,	para	os	que	tiverem	fé	em	Jesus	Cristo	e	se	arrependerem.	Também	testifique	da	
alegria	que	vem	em	nossa	vida	quando	servimos	como	instrumentos	nas	mãos	do	Senhor.
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Introdução
Quando os lamanitas foram derrotados em seus ata-
ques contra os nefitas, eles voltaram sua raiva contra os 
ânti-néfi-leítas. Por causa do convênio que os ânti-néfi-
leítas tinham feito de nunca mais derramar o sangue 
dos outros, eles se recusaram a pegar em armas para 
se defender. Amon conduziu os ânti-néfi-leítas para 
Zaraenla, onde receberam proteção contra os nefitas e 
ficaram conhecidos como o povo de Amon. Quando os 

nefitas defenderam o povo de Amon contra os lama-
nitas, milhares de nefitas e lamanitas pereceram na 
batalha. Apesar da tristeza que os nefitas sentiram pela 
morte de seus entes queridos, muitos deles encontra-
ram esperança e alegria na promessa do Senhor de que 
os justos seriam “elevados para habitar à mão direita de 
Deus, num estado de felicidade sem fim”Alma 28:12).

LIÇÃO 87

Alma 27–29

Sugestões Didáticas

Alma 27
Amon conduz o povo de Ânti-Néfi-Leí à segurança entre os nefitas
Peça	aos	alunos	que	levantem	a	mão	se	alguma	vez	alguém	já	lhes	fez	alguma	promessa	e	
depois	quebrou	essa	promessa.	Então	peça-lhes	que	levantem	a	mão	se	alguém	já	lhes	fez	
uma	promessa	e	a	cumpriu.
•	 Como	você	se	sente	em	relação	a	pessoas	que	cumprem	suas	promessas?	Por	quê?
•	 Como	você	acha	que	o	Senhor	se	sente	em	relação	àqueles	que	cumprem	suas	promes-

sas	a	Ele?
Comece	Alma	27	explicando	que	depois	de	os	lamanitas	terem	tentado	sem	sucesso	destruir	
os	nefitas,	eles	atacaram	os	ânti-néfi-leítas,	os	lamanitas	que	tinham	se	convertido	por	meio	
do	serviço	de	Amon	e	seus	irmãos.	Peça	aos	alunos	que	relembrem	o	que	os	ânti-néfi-leítas	
fizeram	para	mostrar	ao	Senhor	que	guardariam	seu	convênio	de	que	nunca	mais	“usariam	
armas	para	derramar	sangue	humano”	(Alma	24:18).	(Eles	enterraram	suas	armas	de	guerra.)	
Para	descobrir	até	que	ponto	os	ânti-néfi-leítas	estavam	determinados	em	cumprir	suas	pro-
messas,	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	27:2–3	em	voz	alta.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	
leiam	Alma	24:18–19	e	anotem	essa	referência	na	margem	do	texto	ao	lado	de	Alma	27:3.)
•	 Se	você	fosse	um	dos	ânti-néfi-leítas,	seria	difícil	para	você	guardar	seu	convênio	e	não	ir	

batalhar	para	se	defender	e	defender	seus	entes	queridos?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	27:4–10	em	silêncio,	procurando	o	que	Amon	se	propôs	a	
fazer	para	proteger	os	ânti-néfi-leítas	e	para	ajudá-los	a	cumprir	seus	convênios.	Peça	a	um	
aluno	que	resuma	essa	passagem.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	27:11–12	em	voz	alta,	e	peça	à	classe	que	procure	a	instru-
ção	que	Amon	recebeu	do	Senhor.	Explique-lhes	que	os	ânti-néfi-leítas	seguiram	Amon	
até	Zaraenla	(ver	Alma	27:13–15).	(Você	pode	também	resumir	Alma	27:16–19,	salientando	
que	foi	nessas	circunstâncias	que	Amon	e	os	outros	filhos	de	Mosias	se	reencontraram	com	
Alma,	como	relatado	em	Alma	17:1–4.)
Explique-lhes	que	o	juiz	supremo	dos	nefitas	perguntou	ao	povo	se	eles	permitiriam	que	os	
ânti-néfi-leítas	vivessem	entre	eles.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	27:22–24	em	silêncio,	
procurando	a	reação	dos	nefitas	à	proclamação	do	juiz	supremo.	
•	 Como	os	Nefitas	disseram	que	ajudariam	os	ânti-néfi-leítas?
•	 Por	que	vocês	acham	que	os	nefitas	estavam	dispostos	a	proteger	seus	antigos	inimigos?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	27:26	em	silêncio	para	descobrir	como	os	nefitas	passaram	
a	chamar	os	ânti-néfi-leítas.	
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	de	Alma	27:27–30	e	à	classe	que	acom-
panhe,	procurando	pelo	que	o	povo	de	Amon	se	tornou	conhecido.	Peça	aos	alunos	que	
relatem	o	que	encontraram.	



317

ALmA 27–29

•	 O	que	o	impressiona	a	respeito	do	povo	de	Amon?	Por	quê?
•	 O	que	Alma	27:27–30	ensina	sobre	a	relação	entre	estar	convertido	ao	Senhor	e	guardar	

convênios?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	devem	demonstrar	que	
eles	compreenderam	a	seguinte	verdade:	Quando estamos totalmente convertidos 
ao Senhor, guardamos os convênios que fizemos com Ele.	Você	pode	escrever	esse	
princípio	no	quadro.)

•	 Quem	em	sua	vida	tem	sido	um	exemplo	desse	princípio?

Alma 28
Os nefitas derrotam os lamanitas em uma grande batalha
Saliente	que	mesmo	vários	dos	nefitas	sendo	fiéis,	eles	ainda	enfrentaram	desafios	difíceis.
Explique-lhes	que	o	Presidente	Thomas S.	Monson	contou	a	seguinte	experiência	pessoal	
que	teve	em	sua	juventude:	Depois	de	ficar	sabendo	que	seu	amigo	Arthur	Patton	tinha	
morrido	na	Segunda	Guerra	Mundial,	o	jovem	Thomas	Monson	foi	visitar	a	mãe	de	Arthur,	
que	não	era	membro	da	Igreja.	Ele	relembra	posteriormente:	
“Uma	luz	se	apagou	na	vida	da	sra.	Patton.	Ela	ficou	a	tatear	na	mais	densa	escuridão	e	
profundo	desespero.	
Em	espírito	de	oração,	aproximei-me	da	entrada	da	casa	da	família	Patton	pensando	em	
quais	palavras	de	consolo	poderiam	ser	proferidas	por	um	simples	menino.
A	porta	se	abriu	e	a	sra.	Patton	abraçou-me	como	se	eu	fosse	seu	próprio	filho.	A	casa	dela	
tornou-se	uma	capela,	quando	aquela	mãe	angustiada	e	um	menino	sem	jeito	se	ajoelha-
ram	em	oração.
Ao	erguer-nos,	a	sra.	Patton	fitou-me	nos	olhos	e	disse:	‘Tommy,	não	pertenço	a	nenhuma	
igreja,	mas	você,	sim.	Diga-me,	o	Arthur	voltará	a	viver?’”	(“Sra.	Patton	—	A	História	Con-
tinua”,	A Liahona,	novembro	de	2007,	p.	22).
•	 Como	você	responderia	à	pergunta	da	Sra.	Patton?
Leia	a	resposta	do	Presidente	Monson:
“Da	melhor	maneira	que	pude,	testifiquei	a	ela	que	Arthur	realmente	voltaria	a	viver”	
(“Sra.	Patton	—	A	História	Continua”,	p.	22).
•	 Como	o	conhecimento	do	plano	de	salvação	muda	a	perspectiva	daqueles	cujos	entes	

queridos	faleceram?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	de	Alma	28:1–3.	Peça	à	classe	que	procure	o	
preço	que	os	nefitas	pagaram	para	ajudar	o	povo	de	Amon	a	guardar	seu	convênio.	Peça	aos	
alunos	que	leiam	Alma	28:4–6	em	silêncio,	procurando	como	tantas	mortes	atingiram	os	nefi-
tas.	Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	28:11–12	procurando	motivos	pelos	quais	algumas	
pessoas	sentem	medo	quando	um	ente	querido	morre,	ao	passo	que	outros	sentem	esperança.	
•	 Por	que	algumas	pessoas	sentem	medo	quando	morre	um	ente	querido?
•	 Por	que	algumas	pessoas	conseguem	sentir	esperança	quando	morre	um	ente	querido?	

(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	eles	devem	expressar	que,	quando 
temos fé em Jesus Cristo e nas promessas do Senhor, podemos ter esperança e 
alegria em momentos de morte.)

Escreva	a	seguinte	declaração	incompleta	no	quadro:	E assim vemos …
Pergunte	aos	alunos	como	eles	completariam	a	frase	baseando-se	no	que	estudaram	em	
Alma	28.
Depois	que	os	alunos	tiverem	tido	tempo	para	responder,	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	
28:13–14.	Depois,	peça	aos	alunos	que	comparem	suas	respostas	com	os	princípios	ensina-
dos	nesses	versículos.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	frase	“e	assim	vemos”	
cada	vez	que	ela	aparecer	nesses	versículos.	Explique-lhes	que	Mórmon	usou	frequente-
mente	essa	frase	para	introduzir	lições	importantes	que	podemos	aprender	dos	relatos	no	
Livro	de	Mórmon.)
•	 O	que	você	leu	em	Alma	27–28	que	apoia	a	declaração	de	Mórmon,	“e	assim	vemos”?
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	alguém	que	enfrentou	com	esperança	a	própria	morte	ou	a	

morte	de	um	ente	querido	por	causa	de	sua	fé	em	Jesus	Cristo?
•	 Como	você	explicaria	a	ressurreição	para	ajudar	alguém	a	ter	esperança	ao	enfrentar	a	

própria	morte	ou	a	morte	de	um	ente	querido?

Ajudar os alunos 
a reconhecer os 
princípios ensinados 
nas escrituras
Em alguns casos, os 
princípios do evangelho 
ensinados nas escrituras 
são antecedidos pela 
frase “e assim vemos”. 
Por exemplo, em Alma 
28:13–14, Mórmon usa 
“e assim vemos” para 
chamar nossa atenção 
para princípios que 
podemos aprender com 
as experiências de Amon 
e dos ânti-néfi-leítas. 
Ensine os alunos que ao 
estudarem e pondera-
rem as escrituras, eles 
encontrarão princípios 
por conta própria ao 
perguntarem a si mes-
mos: “o que esses versí-
culos me ensinam?”
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Alma 29
Alma glorifica-se em trazer almas a Deus
Diga	aos	alunos	que	Alma	29	contém	a	expressão	do	desejo	de	Alma	de	ser	um	instru-
mento	nas	mãos	do	Senhor.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	29:1–3	em	voz	alta.	Depois,	
peça	à	classe	que	procure	o	que	Alma	teria	feito	se	pudesse	realizar	o	“desejo	de	[seu]	
coração”.	(Ele	teria	“[proclamado]	arrependimento	a	todos	os	povos”.)
•	 De	acordo	com	Alma	29:2,	por	que	Alma	desejava	isso?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	29:4–5	em	silêncio,	procurando	o	que	o	Senhor	concede	
aos	que	têm	desejos	justos.	(Se	os	alunos	precisarem	de	ajuda	para	responder	a	essa	per-
gunta,	você	pode	salientar	a	frase:	“Sei	que	ele	concede	aos	homens	segundo	os	seus	dese-
jos”.	Explique-lhes	que	se desejarmos coisas justas, o Senhor nos abençoará de acordo 
com esses desejos.	Saliente	que	se	todos	os	nossos	desejos	justos	não	forem	realizados	
nessa	vida,	eles	serão	realizados	na	eternidade.)
Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	29:10,	14,	16	individualmente,	procurando	a	bênção	
que	Alma	recebeu	ao	ajudar	outros	a	achegarem-se	a	Cristo.	Peça	aos	alunos	que	comparti-
lhem	o	que	encontraram.	
•	 Que	palavra	Alma	usou	para	descrever	como	ele	se	sentia	ao	ajudar	outros	a	virem	a	Cristo?	

(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	cada	uso	da	palavra	alegria	nesses	versículos.)
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	a	experiência	de	Alma	ajudando	outros	a	se	arre-

pender	e	a	virem	a	Cristo?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	elas	devem	
demonstrar	que	eles	entenderam	o	seguinte	princípio:	Sentiremos alegria ao ajudar-
mos outros a se arrepender e a virem a Jesus Cristo.)

•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	a	alegria	que	provém	de	quando	ajudamos	outros	a	
virem	a	Cristo?

Incentive	os	alunos	a	procurar	oportunidades	de	ajudar	outros	a	virem	a	Jesus	Cristo.	Você	
pode	compartilhar	uma	experiência	missionária	feliz	que	teve.	

Comentários e Informações Históricas
Alma 28:11–12. Encontrar paz quando chegar a 
morte

O Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Após-
tolos, falou sobre como nossas ações nesta vida podem 
nos proporcionar paz quando chegar a morte:

“Irmãos e irmãs, vivemos para morrer e morremos para 
viver — em outra esfera. Se estivermos bem prepara-
dos, a morte não nos atemorizará. De um ponto de 
vista eterno, a morte somente é prematura para os que 
não estão preparados para encontrar Deus.

Agora é o tempo de nos prepararmos. Então, quando a 
morte vier, podemos seguir para a glória celestial que o 
Pai Celestial preparou para Seus filhos fiéis. Enquanto 
isso, para os pesarosos entes queridos que ficaram 
— como nossa família e eu — o aguilhão da morte é 
aliviado pela firme fé em Cristo, um perfeito esplendor 
de esperança, amor a Deus e a todos os homens, e um 
profundo desejo de servi-los” (“Agora É o Tempo de 
Nos Prepararmos”, A Liahona, maio de 2005, p. 18).

O Élder Wilford W. Andersen, dos Setenta, contou 
como alguns amigos lidaram com a morte do pai:

“Recentemente um querido amigo meu morreu de cân-
cer. Ele e a família eram pessoas de muita fé. Foi inspi-
rador ver como a fé que possuíam os ajudou a suportar 
aqueles momentos difíceis. Tinham o coração cheio de 
uma paz interior que os susteve e os fortaleceu. Com 
a permissão deles, gostaria de ler parte de uma carta 
de um membro da família, escrita poucos dias antes da 
morte do pai:

‘Os últimos dias têm sido especialmente difíceis. (…) Na 
noite passada, reunimo-nos junto ao leito do papai, e o 
Espírito do Senhor estava presente de modo muito tan-
gível, agindo como um verdadeiro consolador para nós. 
Estávamos em paz. (…) Foi a coisa mais difícil pela qual 
já passamos, mas sentimos paz por saber que (…) nosso 
Pai Celestial prometeu que voltaremos a viver juntos 
em família. Depois de dizer a meu pai, no hospital, 
que nada restava a fazer, o médico olhou para todos 
nós com perfeita fé e perguntou de modo bem direto: 
“Alguém aqui neste quarto não acredita no plano de 
salvação?” Todos acreditamos e sentimo-nos gratos por 
ter um pai e uma mãe que nos ensinaram a ter plena 
confiança nesse plano’” (“A Rocha de Nosso Redentor”, 
A Liahona, maio de 2010, pp. 17–18).
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Introdução
Depois de uma grande batalha entre os nefitas e os 
lamanitas, houve paz na terra. Cerca de dois anos 
depois, um homem chamado Corior começou a pregar 
que Deus não existia, que não haveria Cristo e que não 
havia pecado. Ele injuriou os líderes da Igreja, afir-
mando que estavam ensinando tradições tolas. Seus 
ensinamentos falsos levaram muitas pessoas a cometer 
pecados graves. Corior foi levado perante Alma, que 
prestou testemunho de Jesus Cristo e ensinou que todas 

as coisas testificam a existência de um Criador Supremo. 
Por fim, Corior ficou mudo pelo poder de Deus e se con-
venceu da verdade. No entanto, quando ele pediu para 
que sua fosse voz restaurada, Alma negou o pedido, 
dizendo que ele iria ensinar falsas doutrinas nova-
mente, caso recuperasse a voz. Corior passou o resto de 
sua vida mendigando comida até que foi pisoteado até 
a morte por um grupo de dissidentes nefitas chamado 
zoramitas.
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Alma 30

Sugestões Didáticas

Alma 30:1–18
Corior, um anticristo, ridiculariza a doutrina de Cristo
Antes	de	a	aula	começar,	faça	um	pequeno	buraco	no	fundo	de	uma	lata	de	refrigerante	e	
deixe	o	conteúdo	vazar	totalmente.	Mostre	a	lata	para	a	classe	sem	revelar	que	está	vazia.	
Pergunte	quem	irá	querê-la	e	o	quanto	estariam	dispostos	a	pagar	por	ela.	Peça	a	um	aluno	
que	dê	um	passo	à	frente,	examine	a	lata,	e	diga	à	classe	o	que	há	dentro	dela.	(Em	vez	de	
uma	lata	de	refrigerante,	você	também	pode	usar	uma	caixa	vazia,	ou	um	embrulho	que	
normalmente	contém	algo	de	que	os	alunos	iriam	gostar.)
•	 Como	os	ensinamentos	falsos	são	como	essa	lata	de	refrigerante?	(Eles	geralmente	são	

atraentes	por	fora,	mas	vazios	por	dentro.)
Explique-lhes	que	na	lição	de	hoje,	os	alunos	aprenderão	a	respeito	de	um	homem	cha-
mado	Corior.	À	medida	que	estudarem	Alma	30,	incentive-os	a	ponderar	como	os	ensina-
mentos	de	Corior	tornaram	ele	e	outros	espiritualmente	vazios.
Conte	aos	alunos	que	depois	de	uma	época	de	guerra	contra	os	lamanitas,	o	povo	de	Amon	
(os	ânti-néfi-leítas)	e	os	nefitas	entraram	num	período	de	paz.	Então	Corior	interrompeu	
sua	paz.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	30:6,	12,	procurando	uma	palavra	que	descreva	
esse	homem.	[A	palavra	é	Anticristo.	Explique-lhes	que	uma	definição	dessa	palavra	é	
“toda	pessoa	ou	aquilo	que	seja	uma	representação	falsa	do	plano	de	salvação	do	evan-
gelho	e	que,	aberta	ou	secretamente,	se	oponha	a	Cristo”	(Guia	de	Estudo	das	Escrituras,	
”Anticristo,”	scripture.LDS.org).]
Escreva	o	seguinte	exercício	num	folheto	ou	no	quadro	antes	da	aula.	Se	você	colocá-lo	no	
quadro,	peça	aos	alunos	que	o	copiem	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escrituras.	
Isso	vai	ajudá-los	a	ver	como	Satanás	e	aqueles	que	o	servem	usam	falsas	doutrinas	para	
incitar-nos	a	cometer	um	pecado.

Ensinamentos Falsos de Corior, o Anticristo

ensinamento Falso mensagem

1. Alma 30:13–14 a. Você não pode saber que alguma coisa seja verdadeira a menos 
que a veja. Portanto, você não pode saber que haverá um Cristo.

2. Alma 30:15 b. Não existe pecado. Não há um padrão universal do que é 
certo ou errado.

3. Alma 30:16 c. As pessoas prosperam pelos seus próprios esforços.  
Não existe algo como a expiação.
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ensinamento Falso mensagem

4. Alma 30:17 (come-
çando em “cada homem 
prosperava …”)

d. É impossível saber sobre coisas que acontecerão no futuro, 
por isso você não deveria acreditar em Cristo ou seguir as 
palavras de pessoas que dizem serem profetas.

5. Alma 30:17 (começando 
em “nada que o homem 
fizesse …”)

e. A remissão de pecados é uma ideia louca que provém  
de falsas tradições.

6. Alma 30:18 f. Não há vida após a morte, por isso não há necessidade  
de se preocupar com um julgamento após essa vida.

Separe	os	alunos	em	duplas.	Peça-lhes	que	leiam	Alma	30:12–18	juntos.	Instrua-os	a	rela-
cionarem	os	ensinamentos	falsos	de	Corior,	que	estão	no	lado	esquerdo	do	exercício,	com	
as	mensagens	desses	ensinamentos,	que	estão	no	lado	direito.	(Respostas:	1–d,	2–a,	3–e,	
4–c,	5–b,	6–f.)
Para	ajudar	os	alunos	a	analisar	os	ensinamentos	de	Corior	e	aplicar	o	que	aprenderam,	
faça	as	seguintes	perguntas:
•	 A	quais	ensinamentos	você	já	foi	exposto	e	que	são	semelhantes	aos	ensinamentos	de	

Corior?
•	 De	acordo	com	Alma	30:18,	o	que	os	ensinamentos	de	Corior	levaram	o	povo	a	fazer?
•	 Por	que	vocês	acham	que	esses	ensinamentos	levaram	as	pessoas	a	ceder	à	tentação?
•	 O	que	podemos	aprender	com	esses	versículos	sobre	o	perigo	de	falsas	doutrinas?	

(Ajude	os	alunos	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Satanás usa falsas doutrinas para 
nos tentar a cometer pecado.)

Peça	aos	alunos	que	se	imaginem	na	seguinte	situação:
Um	amigo	os	convidou	para	jogar	videogame.	Quando	chegam	à	casa	de	seu	amigo,	perce-
bem	que	o	jogo	é	violento	e	que	inclui	personagens	que	se	vestem	de	modo	não	recatado.	
Quando	vocês	hesitam	em	jogar	o	videogame,	seu	amigo	pede	que	expliquem	por	que	não	
querem	jogá-lo?
•	 O	que	vocês	diriam?	(Os	alunos	podem	explicar	que	o	videogame	viola	os	padrões	de	

sua	religião.)
•	 Se	seu	amigo	começar	a	criticar	suas	crenças,	dizendo	que	elas	limitam	sua	liberdade,	

como	vocês	responderiam?

Alma 30:19–60
Corior exige um sinal de Alma e é ferido com mudez pelo poder de Deus.
Resuma	Alma	30:19–30	explicando	que	Corior	ensinou	doutrinas	falsas	em	três	cidades	
nefitas.	Por	fim,	foi	levado	perante	o	juiz	supremo	da	terra	e	perante	Alma,	que	era	o	líder	
da	Igreja.	Você	pode	salientar	que	um	dos	principais	argumentos	usados	por	Corior	era	o	
de	que	os	líderes	da	Igreja	mantinham	as	pessoas	cativas,	ou	seja,	que	sua	religião	tirava	a	
liberdade	das	pessoas.	Ele	também	acusou	os	líderes	da	Igreja	de	obter	lucro	pessoal	com	o	
trabalho	das	pessoas.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	30:31	em	silêncio,	procurando	acusações	feitas	por	Corior	
contra	Alma	e	outros	líderes	da	Igreja.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	30:32–35	para	descobrir	como	Alma	respondeu	a	Corior.	
•	 Como	vocês	viram	a	veracidade	da	resposta	de	Alma	na	vida	dos	líderes	da	Igreja?
Peça	a	dois	alunos	que	se	dirijam	à	frente	da	classe.	Peça-lhes	que	leiam	Alma	30:37–45	
em	voz	alta,	um	lendo	as	palavras	de	Alma	e	o	outro	lendo	as	palavras	de	Corior.	Peça	ao	
restante	da	classe	que	procure	o	que	Alma	apresentou	como	prova	da	existência	de	Deus.	
•	 Que	prova	deu	Alma	da	existência	de	Deus?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	

você	pode	escrever	as	respostas	deles	no	quadro.	Você	pode	também	incentivar	os	alunos	
a	anotá-las	em	suas	escrituras.	Como	parte	dessa	discussão,	enfatize	que	todas as coisas 
testificam de Deus.)
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•	 Das	evidências	que	Alma	listou,	quais	são	especialmente	poderosas	para	você?	Por	quê?
Dê	aos	alunos	alguns	minutos	para	escreverem.	Peça-lhes	que	listem	evidências	que	
tenham	visto	que	“mostram	que	existe	um	Deus”	(Alma	30:44).	Peça	a	vários	alunos	que	
compartilhem	sua	lista	com	a	classe.	
•	 Como	essas	evidências	influenciam	você?	De	que	maneiras	elas	podem	fortalecer	sua	fé	

e	seu	testemunho?
Resuma	Alma	30:46–50	explicando	que	Corior,	ainda	sem	aceitar	os	sinais	que	lhe	foram	
dados,	exigiu	que	Alma	lhe	mostrasse	um	sinal	da	existência	de	Deus.	Em	resposta,	Corior	
ficou	mudo	pelo	poder	de	Deus.	Convencido	do	poder	de	Deus,	Corior	escreveu	por	que	
tinha	pregado	contra	Deus	o	Pai	e	Jesus	Cristo.	Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	
explicação	de	Corior	em	Alma	30:51–53.
•	 O	que	vocês	acham	que	Corior	queria	dizer	quando	falou	que	ensinou	coisas	que	eram	

“agradáveis	à	mente	carnal”?	(Você	pode	ter	que	explicar	que	os	ensinamentos	de	Corior	
apelavam	para	os	desejos	físicos	e	iníquos	das	pessoas	ao	invés	dos	desejos	espirituais	
justos.)

Resuma	Alma	30:54–59	explicando	que	Corior	pediu	a	Alma	que	orasse	para	que	a	mal-
dição	fosse	removida.	Alma	se	recusou,	dizendo	que	se	Corior	recebesse	a	capacidade	
para	falar,	ele	novamente	ensinaria	doutrina	falsa	ao	povo.	Corior	foi	expulso	e	foi	de	casa	
em	casa,	mendigando	comida.	Por	fim	ele	foi	aos	zoramitas,	que	haviam	se	separado	dos	
	nefitas,	e	foi	pisoteado	até	a	morte.
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	30:60	em	silêncio,	procurando	o	princípio	ensinado	por	
Mórmon.	
•	 Quais	princípios	Mórmon	ensina	nesses	versículos?
Certifique-se	de	que	os	alunos	entendam	que	“o diabo não amparará seus filhos [seus 
seguidores] no último dia”.
•	 Como	isso	difere	da	maneira	em	que	o	Pai	Celestial	e	Jesus	Cristo	se	importam	conosco?	

(Enquanto	os	alunos	debatem	essa	questão,	peça-lhes	que	leiam	Alma	36:3.)
Preste	testemunho	das	verdades	que	você	e	os	alunos	discutiram	nesta	lição.	

Comentários e Informações Históricas
Alma 30:52. “Eu sempre soube que existia 
um Deus”

O Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apósto-
los, ensinou sobre a importância de reconhecer os sinais 
que recebemos da veracidade do evangelho:

“Se não cedermos à gentil influência do Espírito Santo, 
corremos o risco de nos tornarmos como Corior, um 
anticristo do Livro de Mórmon. Além de não crer em 
Deus, Corior também ridicularizou o Salvador, a Expia-
ção e o espírito de profecia, ensinando falsamente que 
Deus e Cristo não existem. 

Corior não se contentava em apenas rejeitar Deus e 
seguir seu caminho tranquilamente. Ele zombou dos 
crentes e exigia que o profeta Alma o convencesse por 
meio de um sinal da existência e do poder de Deus. A 
resposta de Alma é tão significativa hoje quanto foi na 
época: ‘Tu já tiveste muitos sinais; queres ainda tentar 
a teu Deus? Queres ainda que te mostre um sinal, 
quando tens o testemunho de todos estes irmãos, assim 

como o dos santos profetas? As escrituras estão diante 
de ti, sim, e todas as coisas mostram que existe um 
Deus; sim, até mesmo a Terra e tudo que existe sobre a 
sua face, sim, e seu movimento, sim, e também todos os 
planetas que se movem em sua ordem regular testemu-
nham que existe um Criador Supremo.’ [Alma 30:44.]

Por fim, Corior recebeu um sinal, sendo ferido de 
mudez. ‘E Corior, estendendo a mão, escreveu: (…) 
Sei que nada, a não ser o poder de Deus, poderia 
fazer-me isto; sim, e eu sempre soube que existia um 
Deus.’ [Alma 30:52.]

Irmãos e irmãs, talvez vocês já saibam, no fundo da 
alma, que Deus vive. Talvez ainda não saibam tudo a 
respeito Dele e não compreendam todos os Seus cami-
nhos. Mas a luz da crença encontra-se dentro de vocês, 
aguardando para ser despertada e intensificada pelo 
Espírito de Deus e pela Luz de Cristo, com a qual todos 
nós nascemos” (“Conhecer a Deus, Nosso Pai Celestial, 
e Seu Filho, Jesus Cristo”, A Liahona, novembro de 
2009, p. 31).



322

Introdução
Alma soube que um grupo de dissidentes nefitas 
chamado zoramitas havia se desviado da verdade do 
evangelho e adotado práticas falsas. Entristecido por 
esses relatórios de iniquidade, Alma levou um grupo 
de missionários para ensinar a palavra de Deus aos 
 zoramitas. Alma e seus companheiros observaram a 

adoração apóstata, o materialismo e o orgulho dos 
zoramitas. Alma orou fervorosamente para que o 
Senhor consolasse a ele e a seus companheiros ao se 
depararem com aquele desafio e que tivessem sucesso 
em trazer os zoramitas de volta para o Senhor.
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Alma 31

Sugestões Didáticas

Alma 31:1–7
Alma e seus companheiros deixam Zaraenla para pregar a palavra de Deus aos 
zoramitas apóstatas
Peça	aos	alunos	que	pensem	sobre	o	que	fariam	se	um	amigo	ou	membro	da	família	come-
çasse	a	se	afastar	da	prática	do	evangelho.
•	 O	que	você	pode	fazer	para	ajudar	essa	pessoa	a	voltar	para	a	Igreja?	Como	você	poderia	

despertar	na	pessoa	o	desejo	de	guardar	os	mandamentos?	A	quem	você	se	voltaria	
pedindo	ajuda	ao	trabalhar	com	seu	membro	da	família	ou	amigo?

Diga	aos	alunos	que	a	lição	de	hoje	destaca	como	Alma	e	vários	outros	tentaram	ajudar	
um	grupo	de	pessoas	que	se	afastara	do	evangelho.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	31:1–4	
em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	as	preocupações	que	Alma	e	os	outros	tinham	em	
relação	aos	zoramitas.
•	 Quais	eram	os	sentimentos	de	Alma	quando	ouviu	a	respeito	da	iniquidade	dos	zoramitas?
•	 Por	que	o	nefitas	começaram	a	temer	devido	aos	zoramitas?
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	tivessem	a	oportunidade	de	aconselhar	Alma	em	como	
resolver	suas	preocupações	a	respeito	dos	zoramitas.	Pergunte	aos	alunos	o	que	eles	suge-
rem	que	seja	feito.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	31:5	em	voz	alta	e	à	classe	que	procure	o	
que	Alma	sabia	ser	a	maneira	mais	eficaz	de	ajudar	os	zoramitas.
•	 O	que	Alma	decidiu	fazer	para	ajudar	os	zoramitas?
•	 Em	seu	esforço	para	ajudar	as	pessoas	a	mudar,	por	que	você	acha	que	a	palavra	de	Deus	

é	mais	poderosa	do	que	a	força	ou	outra	técnica?
Com	base	em	Alma	31:5,	o	que	podemos	aprender	sobre	o	poder	da	palavra	de	Deus	em	
nossa	vida?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	certifique-se	de	que	eles	iden-
tifiquem	a	seguinte	verdade:	Ao estudarmos a palavra de Deus, ela nos levará a fazer o 
que é certo.	Você	pode	escrever	essa	verdade	no	quadro.)
Para	ajudar	os	alunos	a	compreenderem	melhor	o	poder	da	palavra	de	Deus	em	nos	ajudar	
a	fazer	o	que	é	certo,	compartilhe	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	(Você	pode	escrever	a	declaração	no	quadro	ou	preparar	
cópias	dela	para	entregar	aos	alunos.)

“A	verdadeira	doutrina,	quando	compreendida,	modifica	as	atitudes	e	o	
comportamento.
O	estudo	das	doutrinas	do	evangelho	melhora	o	comportamento	com	
mais	rapidez	do	que	um	estudo	sobre	comportamento.	(…)	É	por	isso	que	
enfatizamos	tão	fortemente	o	estudo	das	doutrinas	do	evangelho”	(“Little	
Children”,	Ensign,	novembro	de	1986,	p.	17).

Peça	aos	alunos	que	relatem	uma	ocasião	em	que	eles	ou	alguém	conhecido	adquiriu	maior	
desejo	de	fazer	o	que	é	certo	por	causa	das	escrituras	ou	dos	ensinamentos	dos	líderes	da	
Igreja.	
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ALmA 31

Resuma	Alma	31:6–7	contando	aos	alunos	que	como	resultado	da	confiança	que	Alma	
tinha	no	poder	da	palavra	de	Deus,	ele	e	sete	outros	foram	pregar	aos	zoramitas.	

Alma 31:8–23
Os zoramitas oram e adoram de maneira falsa
Diga	aos	alunos	que,	quando	Alma	e	seus	companheiros	foram	para	o	meio	dos	zoramitas,	
viram	as	pessoas	adorarem	Deus	de	modo	surpreendente.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	31:8–11	em	silêncio,	identificando	palavras	e	frases	que	
descrevam	a	adoração	dos	zoramitas.	Saliente	que	a	nota	de	rodapé	10a	sugere	que	a	
expressão	“práticas	da	igreja”	se	refere	às	ordenanças	como	também	a	seu	modo	de	“orar	e	
suplicar	diariamente	a	Deus”.
•	 De	acordo	com	o	versículo	10,	o	que	os	zoramitas	faziam	que	os	deixava	vulneráveis	à	

tentação?
•	 O	que	podemos	aprender	com	os	zoramitas	por	eles	deixarem	de	“continuar	a	orar	e	

suplicar	diariamente	a	Deus”?	(As	respostas	dos	alunos	podem	variar,	mas	eles	devem	
expressar	que	nosso empenho diário de orar e guardar os mandamentos nos forta-
lece contra as tentações. Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.	Pode	também	
sugerir	que	os	alunos	anotem	isso	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	31:9–11.)

•	 Quando	foi	que	vocês	notaram	que	a	oração	diária	ajuda-nos	a	resistir	à	tentação?
Como	parte	do	debate	dos	alunos	sobre	essa	questão,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	
Rulon G.	Craven,	dos	Setenta:
“Durante	os	últimos	anos,	às	vezes	tenho	sido	requisitado	pelas	Autoridades	gerais	para	
reunir-me	com	membros	arrependidos	e	entrevistá-los	para	a	restauração	das	bênçãos	
do	templo.	É	sempre	comovente	restaurar	as	bênçãos	dessas	pessoas	maravilhosas	que	se	
arrependeram.	A	alguns	deles,	fiz	a	seguinte	pergunta:	‘O	que	aconteceu	em	sua	vida	que	
o	fez	perder	temporariamente	a	condição	de	membro	da	Igreja?’	Com	olhos	lacrimejan-
tes,	responderam:	‘Não	obedeci	aos	princípios	básicos	do	evangelho:	oração,	frequência	
e	serviço	na	Igreja,	e	estudo	do	evangelho.	Então,	cedi	a	tentações	e	perdi	a	orientação	do	
Espírito	Santo’”	(“Tentação”,	A Liahona,	julho	de	1996,	p.	79).
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	31:12–14	em	voz	alta.	Depois,	peça	a	outro	aluno	que	leia	
Alma	31:15–18	em	voz	alta.	Antes	que	o	segundo	aluno	leia,	peça	à	classe	que	pense	em	
como	eles	reagiriam	se	ouvissem	alguém	orar	dessa	maneira.	
•	 Que	preocupações	teriam	se	ouvissem	alguém	orar	dessa	maneira?
•	 Quais	são	algumas	doutrinas	falsas	que	os	zoramitas	recitavam	em	sua	oração?
•	 Qual	era	a	atitude	dos	zoramitas	em	relação	às	outras	pessoas?	(Você	pode	dirigr	a	aten-

ção	dos	alunos	para	a	frequência	com	que	as	palavras	nós e nos	aparecem	na	oração	dos	
zoramitas.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	31:19–23	em	voz	alta	e	à	classe	que	acompanhe	e	procure	
outros	problemas	no	padrão	de	adoração	dos	zoramitas.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	
encontrarem.	
•	 Que	mudanças	vocês	acham	que	os	zoramitas	teriam	de	fazer	para	que	sua	adoração	

fosse	reverente	e	agradável	ao	Senhor?
Explique-lhes	que	adoramos	a	Deus	oferecendo-lhe	nosso	amor,	nossa	reverência	e	devoção.	
(Você	pode	alistar	esses	elementos	da	adoração	no	quadro.)	Devemos	ser	reverentes	ao	
adorar	não	apenas	em	nossas	atitudes	e	ações	quando	oramos,	jejuamos	e	frequentamos	a	
Igreja,	mas	em	nossas	atitudes	e	ações	ao	longo	de	cada	dia.	Incentive	os	alunos	a	avaliarem	
o	enfoque	e	a	sinceridade	de	sua	própria	adoração.	
Peça	aos	alunos	que	identifiquem	várias	maneiras	pelas	quais	podemos	adorar	Deus	de	
modo	adequado.	Dê-lhes	tempo	suficiente	para	compartilhar	suas	ideias.	Você	pode	pedir	
a um	aluno	que	as	anote	no	quadro.	
•	 Que	atitude	temos	ao	adorar?	Como	podemos	manter	essa	atitude	ao	longo	de	cada	dia?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	como	nossa	atitude	influencia	nossa	adoração,	peça	
a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	Doze	
Apóstolos:
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“A	adoração	frequentemente	inclui	ações,	mas	a	verdadeira	adoração	sempre	
envolve	uma	determinada	atitude	mental.
A	atitude	de	adoração	evoca	os	mais	profundos	sentimentos	de	lealdade,	
adoração	e	respeito.	A	adoração	combina	o	amor	e	a	reverência	num	estado	
de	devoção	que	conduz	nosso	espírito	para	mais	perto	de	Deus”	(Pure in 
Heart,	1988,	p.	125).

Peça	aos	alunos	que	escrevam	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	uma	breve	
avaliação	de	seu	padrão	pessoal	de	adoração	e	sua	atitude	de	adoração	nas	seguintes	
categorias:	orar	individualmente	todos	os	dias,	estudar	as	escrituras	individualmente	todos	
os	dias,	obedecer	aos	mandamentos,	frequentar	as	reuniões	da	Igreja	e	tomar	o	sacramento	
todas	as	semanas.	Peça	aos	alunos	que	estabeleçam	uma	meta	de	melhorar	sua	adoração	
pessoal	diária.	

Alma 31:24–38
Alma ora pedindo força e sucesso para trazer os zoramitas de volta ao Senhor
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	31:24–25	em	silêncio,	procurando	atitudes	e	condutas	que	
acompanharam	a	apostasia	dos	zoramitas.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	encontrarem.	
Explique-lhes	que,	quando	Alma	viu	a	iniquidade	dos	zoramitas,	ele	orou.	Peça	aos	alunos	
que	formem	duplas.	Peça	às	duplas	que	estudem	Alma	31:26–35	e	discutam	as	seguintes	
perguntas.	(Você	pode	entregar	essas	perguntas	em	uma	apostila	ou	escrevê-las	no	quadro	
antes	do	início	da	aula.)
•	 Qual	era	o	enfoque	da	oração	dos	zoramitas?	(Eles	enfocavam	a	si	mesmos.)
•	 Qual	era	o	enfoque	da	oração	de	Alma?	(Ele	se	concentrava	em	ajudar	os	outros.	

Mesmo	quando	orava	por	si	mesmo	e	por	seus	companheiros,	pedia	força	para	servir	
aos	zoramitas.)

•	 Que	elementos	da	oração	de	Alma	vocês	gostariam	de	incorporar	as	suas	orações	
pessoais?

Escreva	o	seguinte	no	quadro:
Se orarmos e agirmos com fé, …

Explique	aos	alunos	que	depois	de	Alma	orar	pedindo	ajuda	para	tocar	o	coração	dos	
zoramitas,	ele	e	seus	companheiros	começaram	a	servir,	“não	pensando	[em	si	mesmos]”	
(Alma	31:37).	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	31:36–38	em	silêncio,	procurando	as	bên-
çãos	que	Alma	e	seus	companheiros	tiveram	ao	receber	as	bênçãos	do	sacerdócio	e	pregar	
o	evangelho.	
•	 Que	bênçãos	Alma	e	seus	companheiros	receberam	por	causa	de	suas	orações	e	ações?
Com	base	no	que	aprenderam	com	o	exemplo	de	Alma	e	seus	companheiros,	como	com-
pletariam	a	declaração	escrita	no	quadro?	(Os	alunos	podem	dar	várias	respostas	que	são	
verdadeiras.	Resuma	as	respostas	completando	a	declaração	escrita	no	quadro:	Se orarmos 
e agirmos com fé, o Senhor nos fortalecerá em nossas provações.)
Explique-lhes	que	depois	da	oração	de	Alma,	ele	e	seus	companheiros	demonstraram	sua	
fé	indo	trabalhar	e	confiando	no	Senhor	para	prover	seu	sustento	enquanto	O	serviam.	
Peça	aos	alunos	que	sigam	o	exemplo	de	Alma,	orando	com	fé.

Incentive os alunos 
a estabelecer metas 
para colocar em prática 
o que aprenderam
O Presidente Thomas S. 
Monson ensinou a 
importância de convidar 
os alunos a colocar em 
prática o que aprendem 
em sala de aula: “A meta 
do ensino do evange-
lho (…) não é ‘despejar 
informações’ na mente 
dos alunos. (…) Nossa 
meta é inspirar cada um 
a ponderar os prin-
cípios do evangelho, 
senti-los e começar a 
praticá-los  (…)
Ouço e esqueço;
vejo e me lembro;
faço e aprendo” (Con-
ference Report, outubro 
de 1970, pp. 107–108).
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Introdução
Depois de testemunhar a maneira apóstata de adoração 
dos zoramitas, Alma e seus companheiros começaram 
a pregar a palavra de Deus para os zoramitas. Começa-
ram a ter algum sucesso entre aqueles que eram pobres 

e que tinham sido expulsos de suas sinagogas. Ao com-
parar a palavra de Deus a uma semente, Alma ensinou 
as pessoas a receber a palavra de Deus e a aumentar 
sua fé.
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Alma 32

Sugestões Didáticas

Alma 32:1–16
Os zoramitas humildes mostram que estão preparados para ouvir a palavra de Deus
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	você	é	um	amigo	que	lhes	perguntou	como	podemos	
saber	se	o	evangelho	de	Jesus	Cristo	é	verdadeiro.	Pergunte	o	que	eles	diriam	para	ajudá-lo	
a	receber	um	testemunho.
Depois	que	os	alunos	compartilharem	seus	pensamentos,	escreva	no	quadro:	Como receber 
e fortalecer um testemunho. Diga	aos	alunos	que	durante	a	lição	você	alistará	os	princípios	e	
conceitos	que	eles	encontrarem	sobre	como	receber	e	fortalecer	um	testemunho.	
Lembre	aos	alunos	que	Alma	e	seus	irmãos	tinham	observado	a	adoração	falsa	dos	zorami-
tas,	um	grupo	apóstata	de	nefitas.	Devido	a	sua	tristeza	pela	iniquidade	do	povo,	ele	havia	
orado	pedindo	consolo	e	forças	para	conseguir	ensiná-los.	(Ver	Alma	31.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	32:1–3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	o	grupo	de	
zoramitas	que	mostrou	interesse	pela	mensagem	dos	missionários.	Peça-lhes	que	compar-
tilhem	o	que	encontraram.
•	 De	acordo	com	Alma	32:3,	de	que	maneiras	aquelas	pessoas	eram	pobres?	(“Eram	

pobres	quanto	às	coisas	do	mundo;	eram	também	humildes	de	coração.”)
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	ser	“humildes	de	coração”?
Para	ajudar	os	alunos	a	responder	a	essa	pergunta,	peça	a	vários	deles	que	se	revezem	na	
leitura	em	voz	alta	de	Alma	32:4–12.	(Os	alunos	podem	sugerir	que	ser	humilde	de	coração	
inclui	ter	humildade,	arrepender-se	e	estar	pronto	para	ouvir	a	palavra	de	Deus.)
•	 Como	a	pergunta	que	está	em	Alma	32:5	mostra	que	os	zoramitas	eram	humildes	de	

coração?
•	 Como	a	pobreza	conduziu	aquele	grupo	de	zoramitas	a	bênçãos?
•	 O	que	esses	versículos	ensinam	sobre	como	receber	e	fortalecer	um	testemunho?	(À	

medida	que	os	alunos	compartilharem	vários	princípios,	escreva-os	embaixo	do	cabeça-
lho	escrito	no	quadro.	Certifique-se	de	que	identifiquem	o	seguinte	princípio:	A humil-
dade nos prepara para recebermos a palavra de Deus.)

•	 Por	que	a	humildade	é	essencial	no	processo	de	aquisição	e	fortalecimento	do	
testemunho?

Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	32:13–16.	Peça	à	classe	
que	procure	duas	maneiras	diferentes	pelas	quais	as	pessoas	podem	tornar-se	humildes.	(As	
pessoas	podem	decidir	ser	humildes	ou	podem	ser	compelidas	a	tornarem-se	humildes.)
•	 O	que	podemos	aprender	sobre	a	humildade	nesses	versículos?	(Ajude	os	alunos	a	iden-

tificar	o	seguinte	princípio:	Somos mais abençoados quando decidimos ser humil-
des do que quando somos compelidos a ser humildes.)	Por	que	vocês	acham	que	é	
melhor	decidir	ser	humilde?
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•	 O	que	vocês	acham	que	significa	humilhar-se	“por	causa	da	palavra”?	(Alma	32:14).	
Como	isso	se	aplica	a	nossas	atitudes	na	Igreja,	no	seminário	ou	no	estudo	das	escrituras	
em	família?

Alma 32:17–43
Alma ensina aos zoramitas como aumentar sua fé
Explique-lhes	que	Alma	identificou	um	conceito	falso	que	muitas	pessoas	têm	sobre	
a	aquisição	de	um	testemunho.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	32:17–18	em	voz	alta	
enquanto	a	classe	identifica	esse	conceito	falso.
•	 Que	falso	conceito	muitas	pessoas	tinham	sobre	a	obtenção	de	um	testemunho?
•	 O	que	há	de	errado	em	exigir	um	sinal	antes	de	crer?	(Você	pode	lembrar	aos	alunos	o	

exemplo	de	Serém,	em	Jacó	7:13–16,	e	o	exemplo	de	Corior,	em	Alma	30:43–52.	Você	
pode	também	pedir	que	leiam	Doutrina	e	Convênios	63:9	para	salientar	que	os	sinais	são	
um	produto	da	fé,	e	não	algo	que	devemos	exigir	antes	de	termos	fé.)

Explique-lhes	que	Alma	ensinou	às	pessoas	o	que	era	a	fé.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	
32:21	em	silêncio,	procurando	a	definição	que	Alma	fez	da	fé.	Saliente	que	esse	versículo	
é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	essa	
passagem	e	destacá-la	para	que	consigam	localizá-la	facilmente.
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	32:22	em	silêncio,	procurando	um	conselho	sobre	como	
receber	e	fortalecer	um	testemunho.	Peça	que	compartilhem	o	que	encontraram.
Acrescente	Lembrar a misericórdia de Deus e Acreditar na palavra de Deus	à	lista	do	quadro.
•	 Por	que	essas	ações	são	importantes	no	desenvolvimento	de	nossa	fé?
Explique-lhes	que	para	ajudar	os	zoramitas	a	compreender	como	acreditar	na	palavra	de	
Deus,	Alma	sugeriu	que	eles	fizessem	uma	experiência.	
•	 Por	que	as	pessoas	realizam	experiências	científicas?	(Para	descobrir	se	uma	teoria	ou	

ideia	é	verdade.)
Peça	aos	alunos	que	descrevam	experiências	que	realizaram	em	uma	aula	de	ciências	ou	
em	outra	situação.	Ajude-os	a	ver	que	essas	experiências	exigem	ação,	não	apenas	suposi-
ções,	por	parte	do	pesquisador.	O	processo	de	aquisição	e	fortalecimento	de	um	testemu-
nho	também	exige	ação.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	32:27	em	voz	alta	e	à	classe	que	procure	a	experiência	que	
Alma	sugeriu	que	os	zoramitas	fizessem.	Acrescente	Pôr a palavra à prova	à	lista	do	quadro.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	Alma	quis	dizer	quando	aconselhou	os	zoramitas	a	colocar	suas	

palavras	à	prova?
•	 O	que	vocês	acham	que	Alma	quis	dizer	com	“despertardes	e	exercitardes	vossas	faculda-

des”?	(Você	pode	ter	que	explicar	que	a	palavra	faculdades	se	refere	a	nossa	capacidade	de	
pensar,	agir	e	realizar	coisas.	Alma	estava	convidando	as	pessoas	a	colocar	em	prática	suas	
palavras.	Você	pode	acrescentar	Despertar e exercitar suas faculdades	à	lista	do	quadro.)

•	 O	que	vocês	acham	que	significa	“exercerdes	uma	partícula	de	fé”?
Para	ajudar	os	alunos	a	descobrir	como	podem	começar	a	realizar	essa	experiência,	peça	
que	leiam	Alma	32:28	em	silêncio.
•	 Ao	que	Alma	comparou	a	palavra	de	Deus?	(Uma	semente.)
•	 Quais	são	algumas	fontes	da	palavra	de	Deus?	(As	respostas	devem	incluir	as	escrituras,	os	

ensinamentos	dos	profetas	modernos	e	a	revelação	pessoal	proveniente	do	Espírito	Santo.)
•	 O	que	Alma	disse	que	devemos	fazer	com	essa	“semente”?
Anote	as	respostas	dos	alunos	no	quadro.	Você	pode	escrevê-las	embaixo	de	Pôr a palavra à 
prova,	que	você	anotou	antes.	A	lista	pode	incluir	os	seguintes	elementos:

 1. Dar lugar para que a palavra (ou semente) seja plantada em seu coração.
 2. Não jogar fora a palavra por causa de sua descrença. 
 3. Reconhecer o crescimento da palavra dentro de você. 

Alma 32:21  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.
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Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	que	leram	sobre	a	experiência,	faça	as	seguintes	
perguntas:
•	 De	que	modo	a	palavra	de	Deus	se	assemelha	a	uma	semente	que	pode	ser	plantada	em	

nosso	coração?	(As	respostas	podem	incluir	que	ela	pode	crescer,	que	ela	pode	fortalecer-
nos	e	que	precisamos	nutri-la.)

À	medida	que	os	alunos	discutirem	a	comparação	da	palavra	de	Deus	a	uma	semente,	
peça	que	leiam	Alma	33:22–23	em	silêncio.	Antes	de	lerem,	peça	que	procurem	a	explica-
ção	dada	por	Alma	dessa	“palavra”.	Ajude-os	a	ver	que	isso	se	refere	a	Jesus	Cristo	e	Sua	
Expiação.	
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	“dar	lugar”	para	que	a	palavra	seja	plantada	em	nosso	

coração?	(Ver	Alma	32:28.	As	respostas	podem	incluir	que	precisamos	abrir	o	coração	e	
que	precisamos	dar	espaço	em	nossa	vida	para	o	estudo	das	escrituras.)

•	 O	que	vocês	acham	que	significa	sentir	a	palavra	de	Deus	“inchar”	dentro	de	nós?	Se	a	
palavra	de	Deus	estiver	inchando	dentro	de	vocês,	então	o	que	está	acontecendo	com	
seu	testemunho	e	fé?

•	 Quando	foi	que	a	palavra	de	Deus	dilatou	sua	alma	e	iluminou	seu	entendimento?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	de	Alma	32:29–34.	Peça	à	classe	que	acom-
panhe,	procurando	palavras	e	frases	que	descrevam	o	que	aprendemos	sobre	a	palavra	de	
Deus.	Depois,	peça	aos	alunos	que	leiam	as	palavras	e	frases	que	encontraram	e	expliquem	
por	que	as	escolheram.	Mostre	o	desenho	no	quadro	e	pergunte:
•	 Por	que	nossa	fé	não	seria	perfeita	depois	de	realizarmos	essa	experiência?	O	que	

mais	vocês	acham	que	precisamos	fazer	para	receber	um	testemunho	duradouro	do	
evangelho?

•	 Como	o	processo	de	ajudar	uma	árvore	a	crescer	se	assemelha	ao	processo	de	fortalecer	
um	testemunho?

Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	32:35–40.	Peça	à	classe	
que	procure	o	conselho	de	Alma	sobre	como	completar	a	experiência.
•	 De	acordo	com	Alma	32:37–40,	o	que	precisamos	fazer	para	que	nossa	fé	na	palavra	de	

Deus	continue	a	crescer?	(Acrescente	Nutrir a palavra	à	lista	do	quadro.)
•	 O	que	podemos	fazer	para	nutrir	a	palavra?	(As	respostas	podem	incluir	que	podemos	

estudar	as	escrituras	todos	os	dias,	orar	pedindo	orientação	ao	estudarmos,	procurar	
maneiras	de	aplicar	as	escrituras	e	os	ensinamentos	dos	profetas	modernos	em	nossa	
vida,	e	compartilhar	o	que	aprendemos.)

•	 O	que	acontece	quando	negligenciamos	uma	árvore	ou	deixamos	de	nutri-la?	O	que	
acontece	quando	negligenciamos	a	palavra	de	Deus	que	foi	plantada	em	nosso	coração?

Peça	aos	alunos	que	escrevam	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escrituras,	o	que	
aprenderam	em	Alma	32	sobre	como	recebemos	e	fortalecemos	um	testemunho.	Você	pode	
também	sugerir	que	anotem	esses	resumos	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	32:37–43.
Peça	aos	alunos	que	compartilhem	o	que	encontraram.	Ao	compartilharem,	certifique-se	de	
que	expressem	que	se nutrirmos diligentemente a palavra de Deus em nosso coração, 
nossa fé e nosso testemunho de Jesus Cristo e Seu evangelho vão crescer.
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	32:41–43,	procurando	a	descrição	feita	por	Alma,	da	árvore	
e	do	fruto.	
•	 Onde	mais	no	Livro	de	Mórmon	há	uma	descrição	de	uma	árvore	com	um	fruto	que	é	

“mais	doce	que	tudo	que	é	doce”?	(Você	pode	ter	de	lembrar	os	alunos	da	descrição	da	
árvore	da	vida,	em	1 Néfi	8:11–12	e	1 Néfi	11:9–24.)

•	 Na	visão	que	Leí	e	Néfi	tiveram	da	árvore	da	vida,	o	que	representam	a	árvore	e	o	fruto?	
(A	árvore	representa	o	amor	de	Deus,	expresso	por	meio	do	Salvador	e	de	Sua		Expiação,	
e	o	fruto	representa	as	bênçãos	que	podemos	receber	por	meio	da	Expiação.	Ver	a	lição 12,	
neste	livro.)

•	 Na	visão	de	Leí	e	Néfi,	como	as	pessoas	chegavam	à	árvore?	(Seguindo	a	barra	de	ferro,	
que	representa	a	palavra	de	Deus.)	Como	isso	se	assemelha	à	comparação	feita	por	
Alma,	da	palavra	de	Deus	com	uma	semente?
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Peça	a	alguns	alunos	que	contem	como	seguiram	a	prática	descrita	em	Alma	32.	Pergunte	a	
ele	como	essa	prática	influenciou	sua	vida.	Você	pode	compartilhar	suas	próprias	experiên-
cias	pessoais	de	quando	sentiu	o	poder	da	palavra	de	Deus.	

Domínio das Escrituras — Alma 32:21
Peça	aos	alunos	que	usem	Alma	32:21	para	determinar	como	as	pessoas	nas	seguintes	
situações	exercem	fé	ou	não.
	1.	Uma	moça	quer	uma	prova	física	de	que	o	Livro	de	Mórmon	é	verdadeiro	antes	de	acre-

ditar	nele.	
	2.	Um	rapaz	ouve	falar	que	todos	os	rapazes	dignos	devem	servir	uma	missão	de	tempo	

integral.	Embora	sua	família	seja	pobre,	ele	está	decidido	a	servir	e	a	preparar-se	para	isso.	
	3.	Uma	moça	quer	se	tornar	limpa	de	seus	pecados	por	meio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	

Ela	sabe	que	precisa	confessar	algumas	transgressões	a	seu	bispo	para	arrepender-se	
plenamente.	Ela	marca	uma	entrevista	com	o	bispo.	

Observação:	Você	pode	usar	essa	ideia	durante	a	lição	ao	apresentar	a	passagem	de	domínio	
das	escrituras,	ou	pode	usá-la	no	final	da	aula.
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Lição de Estudo no Lar 
Alma 25–32 (Unidade 18)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Alma 25–32 (unidade 18) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os influxos do Espírito Santo ao 
ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Alma 25–29)
Os alunos aprenderam os seguintes princípios ao estudar 
a respeito da alegria de Amon pelo sucesso que ele e seus 
irmãos tiveram ao pregar o evangelho: Quando somos 
humildes, o Senhor nos fortalece e nos usa como instru-
mentos em Suas mãos. Sentimos alegria ao servir fielmente 
ao Senhor e Seu filhos. Ao ver os lamanitas converterem-se 
ao evangelho e recusarem-se a pegar em armas, os alunos 
aprenderam que, quando estamos plenamente convertidos 
ao Senhor, guardamos os convênios que fizemos com Ele. 
Com o exemplo de Alma, os alunos reconheceram que 
teremos alegria ao ajudarmos outros a se arrepender e a 
achegar-se a Jesus Cristo. 

Dia 2 (Alma 30)
Ao ler sobre os ensinamentos de Corior, um anticristo, os 
alunos aprenderam que Satanás usa doutrinas falsas para 
induzir-nos a cometer pecado. Alma respondeu aos ensina-
mentos de Corior declarando que todas as coisas testificam 
que Deus é nosso Supremo Criador. Depois de ler que Corior 
foi pisoteado até a morte, os alunos compreenderam o prin-
cípio registrado por Mórmon: “O diabo não amparará seus 
filhos [seus seguidores] no último dia” (Alma 30:60).

Dia 3 (Alma 31)
Ao lerem sobre a intenção de Alma de resgatar os zoramitas 
da apostasia, os alunos aprenderam os seguintes princípios: Ao 
estudarmos a palavra de Deus, ela vai conduzir-nos a fazer o 
que é certo. O empenho diário de orar e de guardar os man-
damentos nos fortalece contra a tentação. Se orarmos e agir-
mos com fé, receberemos ajuda divina em nossas provações. 

Dia 4 (Alma 32)
Ao lerem sobre o sucesso que Alma teve ao pregar para 
os pobres entre os zoramitas, os alunos aprenderam que a 
humildade nos prepara para recebermos a palavra de Deus. 
Alma comparou o exercício da fé ao ato de plantar uma 
semente e nutri-la. Os alunos aprenderam que se nutrir-
mos diligentemente nossa fé na palavra de Deus em nosso 
coração, nossa fé e nosso testemunho de Jesus Cristo e Seu 
evangelho vão crescer. 

Introdução
Comece esta aula com uma atividade para ajudar os alunos a 
procurarem ser instrumentos nas mãos de Deus. A maioria da 
aula, porém, enfocará as consequências de acreditar em ideias 
falsas e colocá-las em prática, em vez de acreditar na palavra de 
Deus e colocá-la em prática, conforme ilustrado em Alma 30–32.

Sugestões Didáticas

Alma 25–29
Amon e os filhos de Mosias se gloriam no Senhor quando muitos 
lamanitas se convertem ao evangelho
Conforme registrado em Alma 26, Amon e seus irmãos se 
regozijaram com seu sucesso na obra do Senhor. Peça aos 
alunos que leiam Alma 26:1–4, 11–13 e procurem o que Amon 
e seus irmãos realizaram e como puderam realizar isso. Lembre 
aos alunos que esses versículos ensinam o seguinte princípio: 
Se formos humildes, o Senhor nos fortalecerá e nos usará 
como instrumentos em Suas mãos.

Alma 30
Corior ridiculariza a doutrina de Cristo
Mostre uma semente para a classe. Peça-lhes que alistem 
exemplos de coisas que eles apreciam e que vieram de semen-
tes. Ao contrário de alguns legumes, plantas e frutas que os 
alunos podem ter mencionado, saliente que é possível que uma 
semente venha a se tornar uma planta que produz frutos amar-
gos ou até venenosos ou que possa até matar outras plantas 
boas. 

Escreva as palavras ideia e crença no quadro e pergunte: Como 
uma ideia ou crença se assemelha a uma semente?

Explique-lhes que ao estudarem e discutirem Alma 30–32 na 
aula de hoje, os alunos contrastarão as consequências de seguir 
ideias falsas com as consequências de seguir a palavra de Deus. 

Peça aos alunos que expliquem quem era Corior. Peça-lhes que 
leiam Alma 30:12–18, 23 e identifiquem os conceitos falsos que 
Corior ensinava. Depois que tiverem tido tempo de ler, peça 
que anotem no quadro ou em uma folha de papel duas ou três 
ideias falsas pregadas por Corior que eles acham que poderiam 
ser particularmente perigosas para as crenças religiosas de uma 
pessoa. Depois, faça as seguintes perguntas:

•	 Quais	são	algumas	ações	para	as	quais	essas	ideias	podem	
conduzir as pessoas? (À medida que os alunos responderem, 
saliente que uma ideia levando a uma ação se assemelha a 
uma semente se tornando uma planta.)

•	 De	acordo	com	Alma	30:18,	o	que	os	ensinamentos	de	Corior	
levaram o povo a fazer? (À medida que os alunos respon-
derem, saliente que Satanás usa doutrinas falsas para 
induzir-nos a cometer pecado.)
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Peça a um aluno que resuma o que aconteceu a Corior. (Se os 
alunos precisarem de ajuda, peça que consultem o cabeçalho de 
Alma 30 ou que leiam Alma 30:52–53, 59–60.)

Alma 31
Alma lidera uma missão para resgatar os zoramitas apóstatas
Lembre aos alunos que os zoramitas acreditavam em ideias fal-
sas e que tinham adotado práticas falsas ou apóstatas Em Alma 
31:5 aprendemos que se estudarmos a palavra de Deus, 
seremos levados a fazer o que é certo.

Alma 32
Alma ensina aos zoramitas pobres como exercer fé
Lembre aos alunos que embora muitos zoramitas tenham se 
recusado a receber a palavra de Deus, Alma começou a ter 
sucesso entre os pobres. Ele os ensinou a exercer fé. Peça aos 
alunos que recapitulem Alma 32:21, um versículo de domínio 
das escrituras. Peça-lhes que expliquem o que esse versículo 
ensina sobre a fé. 

Lembre aos alunos que Alma usou uma semente para ensinar 
o processo de desenvolvimento da fé. Depois, faça as seguintes 
perguntas:

•	 Que	frases	de	Alma	32:28	indicam	que	uma	semente,	ou	
nesse caso a palavra de Deus, é boa?

•	 Que	efeito	a	palavra	de	Deus	tem	sobre	nós	se	permitirmos	
que ela seja plantada em nosso coração?

Diga aos alunos que Alma instou os zoramitas a colocar a 
palavra à prova, ou seja, a plantá-la em seu coração acreditando 
nela e colocando-a em prática. Peça que leiam Alma 33:22–23, 
procurando que “palavra” Alma desejava especificamente que 
o povo plantasse no coração. Você pode sugerir que os alunos 
anotem esses versículos como referências remissivas ao lado de 
Alma 32:28.

Peça aos alunos que leiam Alma 32:28–29, 31, 37, 41–43, 
procurando as recompensas que recebemos por acreditar na 
palavra de Deus e colocá-la em prática. À medida que os alunos 
responderem, certifique-se de que o seguinte princípio esteja 
claro: Se nutrirmos diligentemente a palavra de Deus em 
nosso coração, nossa fé e nosso testemunho de Jesus 
Cristo e Seu evangelho vão crescer.

Para encerrar esta aula, peça aos alunos que compartilhem suas 
respostas da lição 4, designação 4, de seu diário de estudo das 
escrituras, a respeito dos resultados que vieram em sua vida 
ao colocarem em prática a experiência descrita por Alma em 
Alma 32.

Próxima Unidade (Alma 33–38)
Qual é o perigo de procrastinarmos o arrependimento? Amu-
leque responde a essa pergunta e faz uma advertência. Além 
disso, Alma aconselha dois de seus filhos ao aproximar-se do 
fim de sua vida. Ele fornece detalhes de sua conversão, de 
como passou de alguém que lutava contra Deus para alguém 
que lutava por Deus, e de como se sentiu quando se viu livre da 
culpa e da dor decorrentes de seus pecados. 
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Introdução
Um grupo de zoramitas desejou saber como seguir o 
conselho de Alma para plantar a palavra do Senhor 
em seu coração e exercer fé. Usando as escrituras, 
Alma ensinou ao povo sobre a adoração, a oração e a 
misericórdia que podemos receber de Deus por causa 
do Salvador. Ele incentivou o povo a esperar em Jesus 
Cristo e a acreditar no poder de Sua Expiação.

Observação: A lição 94 dá uma oportunidade para que 
três alunos ensinem. Você pode selecionar três alunos e 
entregar-lhes cópias das partes designadas da lição 94 
para que eles possam se preparar. Incentive os alunos 
a estudar o material da lição em espírito de oração e a 
buscar a orientação do Espírito Santo para que saibam 
como adaptar a lição às necessidades de seus colegas.
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Alma 33

Sugestões Didáticas

Alma 33
Alma ensina os zoramitas a começarem a acreditar em Jesus Cristo
Escreva exercer no quadro.
•	 O	que	significa	exercer	algo?	(À	medida	que	os	alunos	responderem	a	essa	pergunta,	

você	pode	pedir	a	um	aluno	que	demonstre	como	exercitar	os	braços,	talvez	fazendo	
flexões	de	braço,	ou	as	pernas,	correndo	sem	sair	do	lugar.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	33:1	em	silêncio,	identificando	qual	era	o	exercício	que	
os	zoramitas	queriam	compreender.	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	
escreva	a	seguinte	pergunta	no	quadro:	Como exercemos fé?	Peça	aos	alunos	que	procurem	
pelo	menos	três	respostas	para	essa	pergunta,	ao	estudarem	e	discutirem	Alma	33.
Explique-lhes	que,	quando	Alma	começou	a	responder	à	pergunta	dos	zoramitas	sobre	
como	exercer	fé,	ele	corrigiu	um	conceito	falso	que	eles	tinham	sobre	a	adoração.	Peça	a	
um	aluno	que	leia	Alma	33:2	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	o	falso	conceito	
que os	zoramitas	tinham	sobre	a	adoração	a	Deus.	
•	 Por	que	aqueles	zoramitas	achavam	que	não	podiam	adorar	a	Deus?	(Porque	não	lhes	

era	permitido	entrar	em	suas	sinagogas.)
Peça	aos	alunos	que	resumam	o	que	aprenderam	em	Alma	31	sobre	a	forma	de	adoração	
dos	zoramitas.	(Ver	Alma	31:22–23.	Os	zoramitas	proferiam	a	mesma	oração	uma	vez	por	
semana	na	sinagoga,	e	não	falavam	mais	de	Deus	no	restante	da	semana.)
•	 Por	que	a	frequência	à	Igreja	é	uma	parte	tão	importante	de	nossa	adoração?	Quais	são	

algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	adorar	a	Deus,	além	de	frequentar	as	reuniões	
semanais	da	Igreja?

Explique-lhes	que	Alma	citou	os	ensinamentos	de	um	profeta	chamado	Zenos	para	corrigir	
o	falso	conceito	que	os	zoramitas	tinham	sobre	a	adoração	a	Deus.	Peça	aos	alunos	que	
leiam	Alma	33:3	em	silêncio,	procurando	a	palavra	que	Alma	usa	em	lugar	de	adoração. 
(A palavra	é	oração.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	33:4–10	em	silêncio,	identificando	cada	circunstância	em	
que	Zenos	disse	ter	orado.	
•	 Quando	e	onde	Zenos	orou?
•	 O	que	Alma	ensinou	sobre	a	adoração	ao	citar	as	palavras	de	Zenos?	(Ajude	os	alunos	

a	identificar	a	seguinte	verdade:	Podemos adorar a Deus continuamente por meio 
da oração.)

Mostre	a	pergunta	no	quadro:	Como exercemos fé?	Embaixo	dessa	pergunta,	escreva	Orar 
sempre.
•	 De	que	maneiras	a	oração	é	um	exercício	de	fé	no	Pai	Celestial	e	em	Jesus	Cristo?
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•	 Quando	foi	que	vocês	oraram	em	uma	situação	como	as	mencionadas	por	Zenos?	Como	
sua	oração	foi	respondida?	(Lembre	aos	alunos	de	que	não	precisam	compartilhar	expe-
riências	muito	pessoais	ou	particulares.)

Peça	aos	alunos	que	recapitulem	Alma	33:4–5,	8–9	em	silêncio.	Peça-lhes	que	pro-
curem	frases	que	mencionem	a	misericórdia	de	Deus	(como	“és	misericordioso”	e	“foste	
misericordioso”.)
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	a	relação	existente	entre	a	Expiação	de	Jesus	Cristo	e	a	misericór-
dia	do	Pai	Celestial,	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	33:11–16	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	
acompanhe,	procurando	a	expressão	que	aparece	quatro	vezes	nesses	versículos.	(A	expres-
são	é	“por	causa	de	teu	Filho”.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	essa	expressão.)
•	 O	que	vocês	acham	que	Zenos	quis	dizer	ao	declarar:	“Por	causa	de	teu	Filho,	afastaste	

de	mim	teus	julgamentos”?	(Ajude	os	alunos	a	identificar	a	seguinte	verdade:	Recebe-
mos a misericórdia do Pai Celestial, incluindo o perdão de nossos pecados, por 
causa da Expiação de Jesus Cristo.	Você	pode	pedir	aos	alunos	que	anotem	esse	princí-
pio	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	33:11–16.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	melhor	a	misericórdia	que	podemos	receber	graças	
à	Expiação	de	Jesus	Cristo,	você	pode	contar	a	seguinte	história	citada	pelo	Presidente	
Gordon B.	Hinckley:

“O	professor	disse:	‘Bom	dia,	meninos,	estou	aqui	para	dirigir	a	escola’.	Eles	
zombaram	dele,	berrando	a	plenos	pulmões.	‘Eu	quero	que	esta	seja	uma	
boa	escola,	mas	confesso	que	não	sei	como	fazê-lo	a	menos	que	me	ajudem.	
Creio	que	devemos	criar	algumas	regras.	Vocês	as	ditam,	e	eu	as	escreverei	no	
quadro-negro’.
Um	rapaz	gritou:	‘Não	roubar!’	Outro	berrou:	‘Ser	pontual’.	Por	fim,	dez	

regras	apareceram	no	quadro-negro.	
‘Agora’,	disse	o	professor,	‘uma	lei	não	tem	grande	valia	a	menos	que	haja	um	castigo	asso-
ciado	a	ela.	O	que	faremos	com	aquele	que	quebrar	as	regras?’
‘Dez	chibatadas	nas	costas,	sem	o	casaco’,	foi	a	resposta	da	classe.	
‘É	um	castigo	extremamente	rigoroso,	rapazes.	Têm	certeza	que	querem	isso?’	Outro	rapaz	
gritou:	‘Sim’.	O	professor	então	disse:	‘Está	bem,	vamos	colocá-la	em	prática!	Classe,	todos	
em	ordem!’
Alguns	dias	depois,	o	‘Big	Tom’	descobriu	que	alguém	havia	roubado	seu	lanche.	O	ladrão	
foi	identificado:	Era	um	rapazinho	faminto	de	dez	anos.	‘Encontramos	o	ladrão	e	precisa-
mos	puni-lo	de	acordo	com	suas	regras:	Dez	chibatadas	nas	costas.	Jim,	venha	até	aqui!’	
disse	o	professor.
O	rapazinho,	que	estava	vestindo	um	grande	casaco	abotoado	até	o	pescoço,	ergueu-se	
lentamente,	trêmulo,	e	suplicou:	‘Professor,	pode	bater-me	com	toda	a	força	que	quiser,	
mas,	por	favor,	não	me	faça	tirar	o	casaco!’	
‘Tire	o	casaco’,	disse	o	professor.	‘Foram	vocês	mesmos	que	criaram	as	regras!’
‘Oh,	professor,	não	me	obrigue	a	fazer	isso!’	Ele	começou	a	desabotoar	o	casaco.	E	para	sua	
surpresa,	o	professor	descobriu	que	o	menino	não	tinha	camisa,	e	seu	corpo	era	esquelético	
e	mirrado.	
‘Como	posso	castigar	essa	criança?’	pensou	ele.	‘Mas	eu	preciso	fazer	algo	se	quiser	manter	
esta	escola.’	O	silêncio	era	mortal.	
‘Por	que	você	está	sem	camisa,	Jim?’
Ele	respondeu:	‘Meu	pai	morreu	e	minha	mãe	é	muito	pobre.	Só	tenho	uma	camisa,	e	ela	
está	sendo	lavada	hoje.	Vesti	o	casaco	do	meu	irmão	para	agasalhar-me’.
O	professor,	com	a	ripa	de	madeira	na	mão,	hesitou.	Nesse	momento,	o	‘Big	Tom’	levan-
tou-se	de	um	salto	e	disse:	‘Professor,	se	o	senhor	não	se	importar,	quero	receber	as	chiba-
tadas	no	lugar	do	Jim’.
‘Muito	bem,	há	uma	lei	que	determina	que	uma	pessoa	pode	substituir	outra.	Todos	
concordam?’
Tom	tirou	o	casaco,	mas	depois	de	cinco	golpes,	a	ripa	de	madeira	quebrou-se	em	suas	cos-
tas!	O	professor	pôs	a	mão	na	cabeça	e	pensou:	‘Como	vou	terminar	esta	terrível	obrigação?’	

Identificar palavras e 
frases que se repetem
Os profetas frequen-
temente enfatizam 
verdades pela repetição. 
À medida que os alunos 
descobrirem palavras, 
frases e conceitos 
repetidos, peça-lhes 
que ponderem qual é 
a verdade que o autor 
está ensinando e por 
que é importante que a 
compreendam.
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Nesse	momento,	ele	ouviu	a	classe	soluçando	e,	para	sua	surpresa,	viu	que	o	pequeno	Jim	
tinha	se	aproximado	de	Tom	e	abraçara-o	com	força.	‘Tom,	perdoe-me	por	ter	roubado	seu	
lanche,	mas	eu	estava	morrendo	de	fome.	Tom,	vou	amá-lo	até	morrer	por	ter	recebido	as	
chibatadas	em	meu	lugar!	Sim,	vou	amá-lo	para	sempre!”	[Autor	desconhecido.]
Depois	de	citar	essa	história,	o	Presidente	Hinckley	disse:	“Usando	uma	expressão	dessa	
história	bem	simples,	Jesus,	meu	Redentor,	recebeu	‘as	chibatadas	em	lugar’	de	todos	nós”	
(“A	Maravilhosa	e	Verdadeira	História	do	Natal”,	A Liahona,	dezembro	de	2000,	p.	5).
•	 Como	esse	relato	se	relaciona	com	os	ensinamentos	de	Alma	sobre	a	Expiação	do	Salva-

dor?	(Se	necessário,	explique-lhes	que	a	disposição	de	Tom	de	“receber	as	chibatadas	no	
lugar	do	Jim”	representa	a	Expiação.	O	Salvador	recebeu	o	castigo	por	nossos	pecados	
para	que	não	tivéssemos	que	suportar	esse	castigo,	caso	nos	arrependamos.)

Explique-lhes	que,	depois	de	citar	as	palavras	de	Zenos,	Alma	citou	as	palavras	de	Zeno-
que,	outro	profeta.	Leia	Alma	33:15–16	em	voz	alta	para	os	alunos.	Saliente	o	desagrado	do	
Pai	Celestial	quando	as	pessoas	se	recusam	a	compreender	o	que	Seu	Filho	fez	por	elas.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	33:12–14	em	silêncio,	procurando	a	fonte	que	Alma	usou	
ao	compartilhar	esses	ensinamentos.	
•	 Por	que	Alma	conhecia	as	palavras	de	Zenos	e	Zenoque?	(Porque	as	palavras	estavam	

nas	escrituras.	Você	pode	salientar	que	as	palavras	de	Alma	contidas	nos	versículos	12	e	
14	sugerem	que	os	zoramitas	tinham	acesso	a	essas	escrituras.	Saliente	que	as escrituras 
prestam testemunho de Jesus Cristo.)

Embaixo	da	pergunta	escrita	no	quadro,	escreva	Estudar as escrituras e acreditar nelas.
Saliente	que	Alma	mencionou	outro	relato	das	escrituras	para	ajudar	os	zoramitas	a	
desenvolver	fé	em	Jesus	Cristo.	Mostre	a	gravura	de	Moisés	e	a	Serpente	de	Bronze	(62202;	
Livro de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº	16).	Resuma	esse	relato	explicando	que,	quando	
Moisés	conduzia	os	israelitas	no	deserto,	muitas	pessoas	começaram	a	se	rebelar	contra	ele	
e	contra	o	Senhor.	Em	resposta	à	desobediência	deles,	o	Senhor	enviou	serpentes	veneno-
sas	que	picaram	as	pessoas.	As	pessoas	procuraram	Moisés	pedindo	ajuda.	Moisés	orou	e	
foi	instruído	a	fazer	uma	serpente	sobre	um	mastro	para	que	as	pessoas	olhassem	para	ela.	
Ele	obedeceu,	fazendo	uma	serpente	de	bronze.	(Ver	Números	21:4–9.)	Peça	a	um	aluno	
que	leia	Alma	33:19–20	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	o	que	aconteceu	aos	que	
olharam	para	a	serpente	de	bronze	e	o	que	aconteceu	com	os	que	decidiram	não	olhar.
•	 De	acordo	com	Alma	33:20,	por	que	muitos	decidiram	não	olhar?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	se	decidiriam	olhar	ou	não	se	estivessem	naquela	situação.	
Mostre	a	gravura	A	Crucificação	(62505;	Livro de Gravuras do Evangelho,	nº	57).	Explique-
lhes	que	a	serpente	de	bronze	sobre	um	mastro	era	um	“símbolo”	(Alma	33:19).	Em	outras	
palavras,	simbolizava	algo	que	aconteceria	no	futuro.	Representava	Jesus	Cristo	na	cruz	
(ver	João	3:14).
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	33:21–23	em	silêncio,	procurando	como	Alma	comparou	
esse	relato	com	os	zoramitas.	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	descobriram,	volte	à	
pergunta	do	quadro:	Como podemos exercer fé?
•	 O	que	o	relato	sobre	os	israelitas	e	a	serpente	de	bronze	ensina	sobre	o	que	precisamos	

fazer	para	sermos	espiritualmente	curados?
•	 Como	Alma	33:22–23	responde	a	essa	pergunta?	(Os	alunos	devem	identificar	a	seguinte	

verdade:	Exercemos fé decidindo acreditar em Jesus Cristo e em Sua Expiação.)
Embaixo	da	pergunta	escrita	no	quadro,	escreva	Acreditar em Jesus Cristo e em Sua Expiação.
•	 Que	ações	ou	atitudes	vocês	veem	nas	pessoas	que	acreditam	na	Expiação	do	Salvador?
Para	salientar	que	a	crença	em	Jesus	Cristo	é	uma	decisão	que	tomamos,	dirija	a	atenção	
dos	alunos	para	a	seguinte	frase	em	Alma	33:23:	“E	tudo	isso	podereis	fazer,	se	assim	o	
quiserdes”.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	marcar	essa	frase.
Escreva	a	seguinte	declaração	no	quadro	e	incentive	os	alunos	a	escrevê-la	em	suas	escri-
turas.	(Esta	declaração	se	encontra	em	“Inquire	of	the	Lord”,	discurso	para	os	educadores	
religiosos	do	SEI,	2	de	fevereiro	de	2001,	p.	1,	si	.LDS	.org.)

“Cada filho de cada geração escolhe a fé ou a descrença. A fé não é uma herança, é uma escolha” 
(Presidente Henry B. Eyring).
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Peça	aos	alunos	que	respondam	a	uma	das	seguintes	perguntas	no	caderno	ou	diário	
de	estudo	das	escrituras.	(Você	pode	escrever	essas	perguntas	no	quadro	antes	da	aula,	
preparar	uma	folha	com	as	perguntas	ou	lê-las	lentamente	para	que	os	alunos	possam	
copiá-las.)
•	 Como	sua	escolha	de	acreditar	no	Salvador	influenciou	sua	vida	diária?
•	 Como	o	estudo	pessoal	das	escrituras	fortaleceu	sua	fé	no	Pai	Celestial	e	Jesus	Cristo?
•	 Como	sua	oração	e	adoração	pessoais	diárias	fortaleceram	sua	fé	no	Pai	Celestial	e	

Jesus Cristo?
•	 O	que	vocês	acham	que	o	Pai	Celestial	gostaria	que	fizessem	para	exercer	mais	fé?
Peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	suas	respostas.	Preste	testemunho	da	importância	
de	decidirmos	acreditar	no	Salvador.	
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Introdução
Depois que Alma ensinou os zoramitas a acreditar no 
Filho de Deus, Amuleque declarou seu próprio testemu-
nho de Jesus Cristo, provendo uma segunda testemu-
nha. Amuleque, companheiro de Alma, enfatizou que 
a Expiação de Jesus Cristo é necessária para a salvação 
de toda a humanidade e que as pessoas podem receber 
todas as bênçãos da Expiação ao exercer fé para o 
arrependimento. Muitos zoramitas aceitaram o convite 

ao arrependimento feito por Amuleque. Quando os 
zoramitas arrependidos foram expulsos da terra por 
seus governantes e sacerdotes ímpios, os nefitas e os 
amonitas lhes deram comida, roupas e terras para sua 
herança. Como resultado, os lamanitas e zoramitas 
impenitentes começaram a fazer preparativos para a 
guerra contra os nefitas e o povo de Amon.
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Alma 34–35

Sugestões Didáticas

Alma 34:1–14
Amuleque ensina aos zoramitas sobre a Expiação de Jesus Cristo
Escreva	as	seguintes	declarações	no	quadro	antes	do	início	da	aula.	Peça	aos	alunos	que	
escrevam	no	caderno	ou	em	folhas	de	papel	se	acham	que	cada	declaração	é	verdadeira	
ou	falsa.	

 1. Quando Jesus Cristo expiou pelos pecados da humanidade, Ele sofreu apenas pelas pessoas 
justas.

 2. Todas as pessoas precisam da Expiação para ser salvas. 
 3. Qualquer pessoa pode expiar ou pagar pelos pecados de outra. 

Depois	que	os	alunos	tiverem	tido	tempo	para	escrever	suas	respostas,	lembre-os	de	que	
Alma	ensinou	a	um	grupo	de	zoramitas	como	receber	a	palavra	de	Deus	e	exercer	fé	em	
Jesus	Cristo	(ver	Alma	32–33).	Resuma	Alma	34:1–7	explicando	que	Amuleque	seguiu	
Alma,	prestando	seu	próprio	testemunho	do	Salvador.	Peça	aos	alunos	que	examinem	
em	silêncio	os	ensinamentos	de	Amuleque	em	Alma	34:8–9,	11,	identificando	frases	que	
indiquem	se	cada	declaração	escrita	no	quadro	é	verdadeira	ou	falsa.	Depois,	analise	as	
declarações	com	a	classe.	As	respostas	corretas	são:
	1.	Falso	—	“Ele	expiará	os	pecados	do	mundo”	(Alma	34:8).
	2.	Verdadeiro	—	“Deverá	haver	uma	expiação;	do	contrário,	toda	a	humanidade	inevitavel-

mente	perecerá”	(Alma	34:9).
	3.	Falso	—	“Não	há	homem	algum	que	possa	sacrificar	o	seu	sangue	para	expiar	pecados	

de	outrem”	(Alma	34:11).
Depois	que	os	alunos	tiverem	discutido	a	resposta	para	a	declaração	3,	pergunte:
•	 Por	que	vocês	acham	que	Jesus	Cristo	é	o	único	que	podia	expiar	pelos	pecados	do	mundo?
Para	ajudar	os	alunos	a	responder	a	essa	pergunta,	peça	que	leiam	Alma	34:10,	14	em	
	silêncio.	Depois,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:

“Sua	Expiação	é	infinita	—	sem	fim.	Também	é	infinita	no	sentido	de	que	
toda	a	humanidade	seria	salva	da	morte	sem	fim.	Foi	infinita	em	termos	de	
Seu	imenso	sofrimento.	(…)	Foi	infinita	em	abrangência,	teria	que	ser	feita	
de	uma	vez	por	todos.	E	a	misericórdia	da	Expiação	estende-se	não	apenas	
a um	número	infinito	de	pessoas,	mas	também	a	um	número	infinito	de	
mundos	criados	por	Ele.	Foi	infinita	além	de	toda	escala	de	medida	humana	

ou	de	compreensão	mortal.	

Ensinar pelo Espírito 
e prestar testemunho 
de Jesus Cristo
Faça tudo o que puder 
para criar uma atmos-
fera na qual os alunos 
possam ser ensinados 
pelo Espírito Santo. Uma 
das maneiras mais sig-
nificativas de criar essa 
atmosfera é concentrar 
seus exemplos e debates 
no Salvador, prestar 
testemunho Dele com 
frequência e oferecer 
oportunidades para que 
os alunos prestem teste-
munho Dele. 
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Jesus	era	o	único	que	podia	oferecer	uma	Expiação	infinita,	uma	vez	que	Ele	nasceu	de	mãe	
mortal	e	de	Pai	imortal.	Devido	a	essa	condição	singular	de	Seu	nascimento,	Jesus	era	um	
Ser	infinito”	(“The	Atonement”,	Ensign,	novembro	de	1996,	p.	35).
“De	acordo	com	a	lei	eterna,	a	Expiação	exigia	o	sofrimento	pessoal	de	um	ser	imortal.	
Ainda	assim,	Ele	deveria	morrer	e	tomar	Seu	corpo	novamente.	O	Salvador	era	o	único	
capaz	de	realizar	tal	feito.	De	Sua	mãe,	Ele	herdou	o	poder	para	morrer.	De	Seu	Pai,	obteve	
o	poder	sobre	a	morte”	(“Constância	na	Mudança”,	A Liahona,	janeiro	de	1994,	p.	35).
•	 Como	os	ensinamentos	de	Amuleque	e	as	declarações	do	Élder	Nelson	nos	ajudam	a	

compreender	por	que	Jesus	Cristo	é	o	único	que	poderia	expiar	pelos	pecados	do	mundo?
•	 Como	vocês	resumiriam	o	que	aprenderam	até	agora	em	Alma	34	a	respeito	da	Expia-

ção	de	Jesus	Cristo?	(Os	alunos	podem	sugerir	outras	verdades,	mas	certifique-se	de	
que	compreendam	que	A infinita e eterna Expiação de Jesus Cristo torna a salvação 
possível para toda a humanidade.)

Para	ajudar	os	alunos	a	apreciar	melhor	a	necessidade	da	Expiação,	no	plano	de	salvação	
do	Pai	Celestial,	você	pode	usar	a	seguinte	atividade.	Você	pode	adaptar	essa	atividade	para	
que	atenda	às	necessidades	e	aos	interesses	de	seus	alunos.	
Escreva	a	seguinte	frase	no	quadro:	Imaginem a vida sem …
Mostre	um	objeto	que	muitos	jovens	valorizam	(como	um	celular)	e	pergunte:
•	 Como	vocês	imaginam	que	seria	a	vida	sem	este	objeto?
Em	seguida,	mostre	uma	garrafa	ou	copo	de	água	(ou	outra	coisa	que	seja	essencial	para	
suster	a	vida).
•	 Como	seria	a	vida	sem	água?
Depois	que	os	alunos	tiverem	discutido	a	necessidade	da	água,	complete	a	declaração	
escrita	no	quadro	para	que	fique	assim:	Imaginem a vida sem a Expiação de Jesus Cristo.
•	 Como	a	vida	seria	diferente	sem	a	Expiação	de	Jesus	Cristo?	(Dê	aos	alunos	um	tempo	

para	ponderar	essa	pergunta	antes	de	pedir	respostas.	Se	o	tempo	permitir,	você	pode	
convidá-los	a	escrever	respostas	para	esta	pergunta.)

Alma 34:15–41
Amuleque ensina aos zoramitas como exercer fé para o arrependimento
Saliente	que	embora	Jesus	Cristo	tenha	realizado	a	Expiação	por	todas	as	pessoas,	não	
recebemos	todas	as	bênçãos	da	Expiação	automaticamente.	Amuleque	ensinou	o	que	
precisamos	fazer	para	receber	todas	as	bênçãos	colocadas	ao	nosso	alcance	por	meio	da	
Expiação.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	34:15–17	em	silêncio	e	identifiquem	uma	frase	
que	Amuleque	disse	quatro	vezes.	(“Fé	para	o	arrependimento.”)
•	 O	que	podemos	aprender	em	Alma	34:15–17	sobre	o	que	precisamos	fazer	para	rece-

ber	as	bênçãos	plenas	da	Expiação?	(Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	
que para receber as bênçãos plenas da Expiação, precisamos exercer fé para o 
arrependimento.)

•	 O	que	vocês	acham	que	significa	exercer	fé	para	o	arrependimento?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	que	significa	exercer	fé	para	o	arrependimento,	leia	
a	seguinte	declaração	do	Presidente	Dieter F.	Uchtdorf,	da	Primeira	Presidência:
“Precisamos	de	grande	fé	em	Cristo	para	sermos	capazes	de	nos	arrepender.	(…)	A	fé	
em	Cristo	mudará	nossos	pensamentos,	crenças	e	comportamentos	que	não	estejam	em	
harmonia	com	a	vontade	de	Deus.	(…)	Arrepender-se	significa	passar	por	uma	mudança	
na	mente	e	no	coração:	parar	de	fazer	coisas	erradas	e	começar	a	fazer	coisas	certas”	
(“O Ponto	de	Retorno	Seguro”,	A Liahona,	maio	de	2007,	p.	100).
•	 Por	que	é	importante	compreender	que	o	arrependimento	exige	que	não	apenas	pare-

mos	de	fazer	o	que	é	errado,	mas	que	comecemos	a	fazer	coisas	certas?
•	 De	acordo	com	Alma	34:16,	quais	são	os	resultados	quando	exercemos	fé	para	o	

arrependimento?



337

ALmA 34 – 35

•	 O	que	acontece	se	não	exercermos	fé	para	o	arrependimento?	(Você	pode	explicar	que	ser	
“exposto	às	exigências	de	toda	a	lei	da	justiça”	significa	sofrer	as	plenas	consequências	
de	nossos	pecados	e	perder	o	direito	às	bênçãos	da	vida	eterna.)

•	 De	acordo	com	Alma	34:17,	qual	é	uma	coisa	que	podemos	fazer	para	exercer	fé	para	o	
arrependimento?

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	34:17–28	em	silêncio.	Peça	que	procurem	o	que	Amuleque	
ensinou	aos	zoramitas	sobre	a	oração,	inclusive	quando	orar	e	pelo	que	orar.
•	 O	que	Amuleque	ensinou	sobre	a	oração	que	se	relaciona	com	sua	vida?	Por	que	vocês	

acham	que	a	oração	é	uma	parte	importante	do	exercício	da	fé	para	o	arrependimento?
•	 Amuleque	disse	que	nossas	orações	de	nada	valerão,	ou	serão	inúteis,	se	não	ajudarmos	

as	pessoas	a	nosso	redor	(ver	Alma	34:28).	Por	que	vocês	acham	que	isso	acontece?
Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	outras	maneiras	pelas	quais	podemos	exercer	fé	para	o	
arrependimento,	peça	que	respondam	aos	seguintes	exemplos:
	1.	Um	rapaz	criou	o	hábito	de	usar	linguagem	imprópria.	Quais	são	algumas	das	manei-

ras	pelas	quais	ele	poderia	demonstrar	fé	para	o	arrependimento	para	libertar-se	desse	
hábito?	(As	respostas	podem	incluir	orar	pedindo	ajuda,	pedir	a	ajuda	de	familiares	e	
amigos,	e	participar	de	atividades	que	convidem	o	Espírito.)

	2.	Uma	moça	e	um	rapaz	se	envolveram	num	relacionamento	impróprio.	Sentiram	o	Espí-
rito	Santo	inspirá-los	a	terminar	imediatamente	esse	relacionamento.	Como	o	fato	de	
seguir	essa	inspiração	representa	fé	para	o	arrependimento?	Que	outros	passos	preci-
samos	dar	para	assegurar-nos	de	que	estamos	no	caminho	para	o	completo	arrependi-
mento?	(As	respostas	podem	incluir	buscar	a	orientação	do	bispo	ou	presidente	do	ramo	
e	orar	pedindo	forças	e	perdão.)

•	 O	que	significa	procrastinar?	Quais	são	alguns	motivos	pelos	quais	as	pessoas	
procrastinam?

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	34:33	em	silêncio,	procurando	algo	sobre	o	qual	Amuleque	
advertiu	os	zoramitas	para	que	não	procrastinassem.	Peça	a	alguns	alunos	que	se	reve-
zem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	34:32–35.	À	medida	que	eles	leem,	peça	à	classe	que	
procure	as	consequências	de	procrastinar	nosso	arrependimento.	À	medida	que	os	alunos	
relatarem	o	que	aprenderam,	escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Esta vida é o tempo 
para preparar-nos para encontrar-nos com Deus.
•	 Como	você	explicaria	a	alguém	essa	verdade?
•	 Imaginem	que	tenham	um	amigo	que	esteja	desobedecendo	alguns	mandamentos	mas	

planeja	arrepender-se	mais	tarde.	O	que	você	ensinaria	a	esse	amigo	com	base	no	que	
aprendeu	em	Alma	34:32–35?

Explique	aos	alunos	que	Amuleque	não	apenas	advertiu	a	respeito	das	consequências	de	
procrastinarmos	o	arrependimento.	Ele	também	ensinou	sobre	as	bênçãos	de	escolhermos	
arrepender-nos	agora.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	34:30–31	em	silêncio	e	identifi-
quem	essa	bênção.	
•	 Em	Alma	34:31,	que	certeza	foi	dada	aos	que	se	arrependem	agora?	(“Iimediatamente	

terá	efeito	para	vós	o	grande	plano	de	redenção.”)
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Não	precisam	conhecer	todas	as	coisas	para	que	o	poder	da	Expiação	aja	em	vocês.	
Tenham	fé	em	Cristo	e	ela	começará	a	agir	no	momento	em	que	pedirem!”	(“Washed	
Clean”,	Ensign,	maio	de	1997,	p.	10.)
•	 Como	o	entendimento	dessa	certeza	nos	ajuda?	De	que	maneiras	vocês	sentiram	a	

Expiação	começar	a	exercer	efeito	em	vocês	quando	começaram	a	confiar	nela?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Harold B.	Lee.	Peça	aos	alunos	que	procurem	
ouvir	o	que	Presidente	Lee	chamou	de	“o	mais	importante	de	todos	os	mandamentos”.
“Caso	tvocês	tenham	incorrido	em	erros,	comecem	hoje	mesmo	a	mudar	sua	vida.	Dis-
tanciem-se	do	que	estão	fazendo	de	errado.	O	mais	importante	de	todos	os	mandamentos	
de	Deus	é	aquele	que	[temos]	a	maior	dificuldade	para	cumprir	hoje.	Seja	um	problema	
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com	a	honestidade,	com	a	lei	da	castidade,	com	a	falsidade	ou	com	a	mentira,	hoje	é	o	dia	
de	trabalharem	para	vencer	tal	pecado,	até	conseguirem.	(…)	Resolvam	o	problema	e,	em	
seguida,	passem	para	o	próximo	que	lhes	seja	mais	difícil	sobrepujar”	(Ensinamentos dos 
Presidentes da Igreja: Harold B. Lee,	2000,	p.	30).
•	 De	acordo	com	o	Presidente	Lee,	qual	é	o	mandamento	mais	importante?	Por	quê?
Escreva	as	seguintes	declarações	incompletas	no	quadro.	Peça	aos	alunos	que	as	comple-
tem	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras.

Hoje, o mandamento mais importante para mim é …
Começarei agora a exercer fé para o arrependimento …

Alma 35
Os zoramitas arrependidos vão morar com os justos
Resuma	Alma	35	explicando	que	muitos	zoramitas	se	arrependeram	de	seus	pecados.	
Foram	expulsos	da	terra	por	seus	governantes	e	sacerdotes	iníquos,	e	foram	morar	na	terra	
de	Jérson	com	o	povo	de	Amon.	O	povo	de	Amon	lhes	deu	terras,	e	os	nefitas	enviaram	
seus	exércitos	para	protegê-los.	
Testifique	que	podemos	receber	as	bênçãos	da	Expiação	do	Salvador	assim	que	exercermos	
fé	para	o	arrependimento.	Incentive	os	alunos	a	seguir	o	exemplo	do	povo	de	Amon	e	dos	
nefitas	demonstrando	bondade	e	dando	apoio	aos	que	procuram	se	arrepender.	
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Introdução
Depois de sua missão aos zoramitas, Alma aconselhou 
cada um de seus filhos individualmente. Seu conselho 
para seu filho Helamã se encontra em Alma 36 e 37. 
Alma testificou a Helamã que Deus libertaria aqueles 
que depositassem sua confiança Nele. Para ilustrar essa 
verdade, Alma descreveu o que lhe acontecera vários 
anos antes quando ele foi libertado do sofrimento 
causado por seus pecados, graças à Expiação de Jesus 
Cristo. Também contou a respeito de seu empenho para 

levar outros a Cristo e sentir eles mesmos a alegria do 
arrependimento. 

Observação: A lição 94 dá uma oportunidade para 
que três alunos ensinem. Se ainda não tiver feito isso, 
você pode selecionar três alunos agora e entregar-lhes 
cópias das partes designadas da lição 94 para que se 
preparem. Incentive os alunos a estudar o material da 
lição em espírito de oração e procurar a orientação do 
Espírito Santo para que saibam como adaptar a aula às 
necessidades de seus colegas de classe. 
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Alma 36

Sugestões Didáticas

Alma 36:1–5
Alma ensina Helamã a respeito do poder que Deus tem para nos livrar
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	maneiras	positivas	pelas	quais	o	testemunho	ou	um	
ensinamento	específico	deixado	pelos	pais	os	influenciou.	Peça	a	um	ou	dois	alunos	que	
compartilhem	seus	pensamentos	com	a	classe.
Explique-lhes	que	os	capítulos	36–42	do	livro	de	Alma	contém	conselhos	de	Alma	para	
seus	filhos.	Os	capítulos	36–37	são	dirigidos	a	Helamã,	o	capítulo	38	é	dirigido	a	Siblon	e	
os	capítulos	39–42	são	dirigidos	a	Coriântom.	
Incentive	os	alunos	a	imaginarem-se	no	lugar	de	Helamã	ao	ouvir	o	testemunho	de	seu	
pai,	em	Alma	36:1–5.	Peça	aos	alunos	que	leiam	esses	versículos	em	silêncio,	procurando	o	
que	os	impressionou	no	testemunho	de	Alma.	
•	 Nesses	versículos,	o	que	mais	os	impressionou?	Por	quê?

Alma 36:6–22
Alma descreve sua rebelião e explica como recebeu o perdão
Explique-lhes	que,	como	um	testemunho	maior	do	poder	de	Deus	para	libertar	os	que	
depositam	sua	confiança	Nele,	Alma	contou	sua	experiência	pessoal	de	ser	libertado	das	
dores	de	seus	pecados.	Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	36:6–9	e	resumam	o	que	
aconteceu	com	Alma	quando	ele	e	os	filhos	de	Mosias	procuravam	destruir	a	Igreja.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	36:10	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	por	quanto	
tempo	Alma	sofreu	por	seus	pecados.	Explique-lhes	que	em	Alma	36:11–17	temos	um	
relato	bem	mais	detalhado	do	que	Alma	vivenciou	naqueles	três	dias	e	três	noites	em	que	
sofreu	do	que	nos	outros	relatos	de	sua	conversão	(ver	Mosias	27	e	Alma	38).	Peça	aos	
alunos	que	trabalhem	em	duplas.	Peça	às	duplas	que	estudem	Alma	36:11–17,	procurando	
expressões	de	medo	ou	dor	usadas	por	Alma.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	o	
que	descobrirem.	Peça	aos	alunos	que	relatem	as	palavras	e	frases	que	descobrirem.	(Você	
pode	escrevê-las	no	quadro.)	Você	pode	fazer	as	seguintes	perguntas	para	aprofundar	a	
compreensão	dos	alunos	das	palavras	e	frases	que	encontrarem.
•	 O	que	vocês	acham	que	essa	frase	(ou	palavra)	significa?	O	que	fez	com	que	Alma	sen-

tisse	isso?

Incentive os alunos 
a orar pedindo 
orientação quando 
cumprirem designações. 
Quando der designa-
ções aos seus alunos, 
como ensinar parte da 
aula, incentive-os a orar 
pedindo orientação ao 
cumprir suas designa-
ções. Seu incentivo vai 
aumentar a confiança 
de que eles podem ser 
iluminados pelo Espírito 
(ver D&C 6:14–15).
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Para	ajudar	os	alunos	a	compreenderem	melhor	as	palavras	torturado, atribulada e ator-
mentada,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	
Apóstolos:
“Torturado	significa	‘ser	submetido	à	tortura’.	Havia,	antigamente,	um	instrumento	de	
tortura	no	qual	a	vítima	era	atada	pelos	punhos	e	calcanhares	
a	um	eixo	que	era	então	girado,	causando	uma	dor	insuportável.	As	escrituras	fazem	fre-
quente	menção	às	almas	e	mentes	que	são	‘dilacerados’	pela	culpa.
As	torturas	usadas	no	passado	eram	tão	dolorosas	que	faziam	até	os	inocentes	confessarem	
coisas	que	não	tinham	feito	para	livrarem-se	da	dor”	(“O	Toque	da	Mão	do	Mestre”,	A 
Liahona,	julho	de	2001,	p.	25).
•	 O	que	essas	coisas	que	aconteceram	com	Alma	nos	ensinam	sobre	os	efeitos	do	pecado?	

(Ajude	os	alunos	a	identificar	a	seguinte	verdade:	O pecado resulta em grande dor, 
sofrimento e remorso.)

•	 Acaso	parece	que	Alma	sentiu	dor	e	remorso	por	seus	pecados	imediatamente	após	tê-
los	cometido?	Por	que	vocês	acham	que	é	importante	perceber	que	talvez	não	sintamos	
os	efeitos	de	nossos	pecados	imediatamente	após	tê-los	cometido?

Peça	aos	alunos	que	ponderem	experiências	pessoais	em	que	sentiram	dor	ou	remorso	por	
seus	pecados.	Depois,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Packer:
“Todos	nós	já	sentimos	pelo	menos	um	pouco	da	dor	de	consciência	que	segue	nossos	
erros. (…)
Se	vocês	estão	sobrecarregados	com	deprimentes	sentimentos	de	culpa,	decepção,	fracasso	
ou	vergonha,	existe	uma	cura	para	isso”	(“O	Toque	da	Mão	do	Mestre”,	p.	25).
Saliente	que	embora	Alma	sentisse	intensa	dor	e	remorso	por	seus	pecados,	ele	lembrou	
qual	era	a	cura	para	sua	dor.
•	 De	acordo	com	Alma	36:17,	do	que	ele	se	lembrou?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	36:18	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	o	que	Alma	fez	
para	colocar	em	prática	os	ensinamentos	de	seu	pai.	Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	
melhor	esses	versículos,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	
Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Alma	havia	sido	tocado	pelos	ensinamentos	de	seu	pai,	mas	foi	particular-
mente	importante	que	a	profecia	que	ele	lembrou	fosse	‘sobre	a	vinda	de	um	
Jesus	Cristo,	um	Filho	de	Deus,	para	expiar	os	pecados	do	mundo’.	(Alma	
36:17.)	Esse	é	o	nome	e	essa	é	a	mensagem	que	toda	pessoa	precisa	ouvir.	
(…)	Sejam	quais	forem	as	orações	que	fizermos,	sejam	quais	forem	as	outras	
necessidades	que	tenhamos,	tudo	de	alguma	forma	depende	desta	súplica:	

‘Ó	Jesus,	tu	que	és	Filho	de	Deus,	tem	misericórdia	de	mim’.	Ele	está	preparado	para	
oferecer	essa	misericórdia.	Ele	pagou	com	a	própria	vida	para	oferecer-nos	isso”	(However 
Long and Hard the Road,	1985,	p.	85).
•	 Por	que	vocês	acham	que	nos	é	importante	não	apenas	aprender	a	respeito	de	Jesus	

Cristo,	mas	também	pedir	as	bênçãos	de	Sua	Expiação?
Incentive	os	alunos	a	ponderar	em	silêncio	se	já	oraram	para	receber	as	bênçãos	da	Expia-
ção	de	Jesus	Cristo,	inclusive	a	bênção	do	perdão.	
Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	36:19–22	em	silêncio,	procurando	palavras	e	frases	
que	descrevam	como	os	sentimentos	de	Alma	mudaram	depois	que	ele	orou	pedindo	
misericórdia.	
•	 Que	palavras	ou	frases	vocês	encontraram	que	descrevem	como	os	sentimentos	de	Alma	

mudaram?
Faça	a	seguinte	pergunta	sobre	cada	uma	das	palavras	e	frases	que	os	alunos	encontraram:
•	 O	que	essa	frase	(ou	palavra)	ensina	a	você	sobre	o	poder	da	Expiação	do	Salvador?	(À	

medida	que	os	alunos	responderem,	ajude-os	a	ver	que	não	apenas	as	dores	de	Alma	
foram	eliminadas,	mas	ele	também	se	encheu	de	alegria.)
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Escreva	a	seguinte	declaração	incompleta	no	quadro:	Se exercermos fé em Jesus Cristo e em 
Sua Expiação, Ele vai …
•	 Pelo	que	aconteceu	com	Alma,	o	que	podemos	aprender	sobre	o	que	o	Senhor	faz	por	

nós	se	nos	arrependermos	sinceramente?	(Os	alunos	podem	compartilhar	princípios	
diferentes,	mas	certifique-se	de	que	expressem	que	se exercermos fé em Jesus Cristo 
e Sua Expiação, Ele nos libertará das dores de nossos pecados e nos encherá de 
alegria. Você	pode	completar	a	declaração	escrita	no	quadro.)

•	 O	que	podemos	fazer	para	exercer	fé	em	Jesus	Cristo	de	modo	que	sejamos	libertados	
dos	sentimentos	de	dor	ou	remorso	causados	por	nossos	pecados?

Leia	em	voz	alta	a	seguinte	situação	e	peça	aos	alunos	que	pensem	em	como	responderiam:
Um	amigo	que	esteve	lendo	o	Livro	de	Mórmon	expressa	preocupação	com	as	palavras	
de	Alma,	em	Alma	36:19.	Seu	amigo	pergunta:	“Se	ainda	consigo	me	lembrar	dos	meus	
pecados	e	sentir	pesar	por	eles,	isso	significa	que	ainda	não	fui	perdoado?”
Peça	aos	alunos	que	expliquem	como	o	que	aconteceu	com	Alma	se	relaciona	com	essa	
situação.	Depois	que	os	alunos	tiverem	respondido,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presi-
dente	Dieter F.	Uchtdorf,	da	Primeira	Presidência:

“Satanás	tentará	fazer-nos	acreditar	que	nossos	pecados	não	foram	perdoa-
dos	porque	nos	lembramos	deles.	Satanás	é	mentiroso;	ele	tenta	turvar	nossa	
visão	e	desviar-nos	do	caminho	do	arrependimento	e	do	perdão.	Deus	não	
nos	prometeu	que	não	nos	lembraríamos	de	nossos	pecados.	Essa	lembrança	
ajuda-nos	a	evitar	que	cometamos	os	mesmos	erros	novamente.	Mas	se	
permanecermos	firmes	e	fiéis,	a	lembrança	de	nossos	pecados	será	suavizada	

com	o	tempo.	Isso	faz	parte	do	processo	necessário	de	cura	e	santificação.	Alma	testificou	
que,	depois	de	ter	clamado	a	Jesus	por	misericórdia,	continuou	a	lembrar-se	de	seus	
pecados,	mas	essa	lembrança	não	lhe	causava	mais	sofrimento	nem	o	torturava	mais,	
porque	ele	sabia	que	fora	perdoado	(ver	Alma	36:17–19).
É	nossa	responsabilidade	evitar	qualquer	coisa	que	traga	à	tona	as	lembranças	de	pecados	
antigos.	Se	continuarmos	a	ter	um	‘coração	quebrantado	e	um	espírito	contrito’	(3 Néfi	
12:19),	podemos	ter	a	certeza	de	que	Deus	‘não	mais	se	lembrará	de	[nossos]	pecados’”	
(“O	Ponto	de	Retorno	Seguro”,	A Liahona,	maio	de	2007,	p.	101).
•	 Com	base	na	declaração	do	Presidente	Uchtdorf,	como	vocês	explicariam	o	que	significa	

“já	não	fui	atormentado	pela	lembrança	de	meus	pecados”?	(Alma	36:19).
Testifique	que	se	exercermos	fé	em	Jesus	Cristo	e	em	Sua	Expiação,	Ele	nos	libertará	da	dor	
de	nossos	pecados	e	nos	encherá	de	alegria.	Incentive	os	alunos	a	pensar	em	como	podem	
aplicar	o	que	aprenderam	com	o	que	aconteceu	com	Alma.	Se	o	tempo	permitir,	faça	com	
que	a	classe	cante	“Onde	Encontrar	a	Paz?”	(Hinos,	n°	73).

Alma 36:23–30
Alma explica por que trabalha continuamente para levar outros ao arrependimento
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	por	que	Alma	trabalhou	arduamente	para	levar	as	
pessoas	ao	arrependimento,	você	pode	usar	a	seguinte	atividade.	(Se	não	for	possível	pro-
videnciar	doces	para	sua	classe,	você	pode	descrever	a	atividade.)
Mostre	um	doce	(um	biscoito	ou	chocolate)	e	pergunte	se	alguém	da	classe	gosta	desse	
tipo	de	doce.	Dê	uma	mordida	e	diga	como	ele	é	delicioso.	Diga	aos	alunos	que	o	doce	
é	tão	bom	que	vocês	gostariam	de	compartilhá-lo	com	toda	a	classe.	Mostre	mais	doces	
iguais	e	pergunte	se	alguém	mais	gostaria	de	prová-los.	Dê	um	doce	a	todos	os	que	quise-
rem	ganhá-lo.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	36:23–24	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	pro-
curando	como	a	atividade	de	provar	o	doce	se	relaciona	com	o	que	aconteceu	com	Alma	
depois	de	sua	conversão.	
•	 Como	as	ações	de	Alma	se	assemelham	à	atividade	de	provar	um	doce?	O	que	Alma	

quis	que	as	outras	pessoas	provassem?
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Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	36:25–26	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	como	o	
empenho	de	Alma	em	ensinar	o	evangelho	influenciou	a	vida	dele	e	a	de	outros.
•	 Como	os	ensinamentos	de	Alma	influenciaram	a	ele	mesmo	e	a	outros?
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esses	versículos?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	

diferentes,	mas	certifique-se	de	que	expressem	que	podemos sentir grande alegria ao 
procurarmos levar outros para Cristo.)

Resuma	Alma	36:27–30	explicando	que	Alma	testificou	novamente	a	Helamã	que	o	Senhor	
libertaria	aqueles	que	depositassem	sua	confiança	Nele.	Preste	testemunho	da	alegria	que	
podemos	sentir	ao	exercer	fé	em	Jesus	Cristo	e	ao	incentivar	outros	a	fazer	o	mesmo.	Para	
ajudar	os	alunos	a	aplicar	o	que	aprenderam	em	Alma	36,	peça-lhes	que	façam	uma	das	
atividades	abaixo.	(Você	pode	escrevê-las	no	quadro.)
	1.	Ponderem	se	já	sentiram	o	Salvador	libertá-los	do	pecado	e	enchê-los	de	alegria.	Em	seu	

diário	de	estudo	das	escrituras,	expliquem	o	que	farão	para	que	possam	receber	essas	
bênçãos.	

	2.	Pensem	em	alguém	(um	amigo,	irmão	ou	membro	da	ala)	que	poderia	beneficiar-se	
com	seu	testemunho	do	Salvador.	Escrevam	uma	carta	para	essa	pessoa	e	incluam	seu	
testemunho	de	como	Jesus	Cristo	é	capaz	de	libertar-nos	da	dor	do	pecado	e	encher-nos	
de	alegria.	
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Introdução
Alma continuou seu conselho a seu filho Helamã e deu-
lhe o encargo dos registros sagrados. Lembrou Helamã 
que as escrituras já tinham sido o meio de levar milha-
res de lamanitas ao Senhor, e profetizou que o Senhor 
tinha grandes propósitos para os registros no futuro. 
Alma ensinou a seu filho o que ensinar às pessoas. Com-
parando as palavras de Cristo à Liahona, ele procurou 

fazer com que Helamã entendesse a importância de 
buscar orientação nelas.

Observação: Esta lição dá a três alunos a oportunidade 
de ensinar a classe. Para ajudar a preparar esses alunos, 
entregue a cada aluno uma cópia da seção que ele irá 
ensinar, com um ou dois dias de antecedência. Ou você 
pode decidir ensinar essas seções você mesmo. 
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Alma 37

Sugestões Didáticas

Alma 37
Alma confia os registros a Helamã, aconselha-o a guardar os mandamentos e 
lembra-o de que a Liahona funcionava pela fé
Copie	o	seguinte	desenho	no	quadro.

Peça	aos	alunos	que	alistem	no	quadro	algumas	coisas	pequenas	e	simples	que	tiveram	um	
grande	impacto	para	o	bem	na	vida	deles.	Você	pode	pedir	que	expliquem	suas	respostas.	
Explique-lhes	que	Alma	37	contém	o	conselho	de	Alma	para	ajudar	seu	filho	Helamã	a	
preparar-se	para	ser	o	próximo	guardador	dos	registros	sagrados.	Alma	ensinou-lhe	o	
papel	das	coisas	pequenas	e	simples	na	obra	do	Senhor.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	
37:6–7	em	voz	alta.
O	que	aprendemos	nesses	versículos	sobre	o	valor	das	“coisas	pequenas	e	simples”?	(Os	alu-
nos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	devem	expressar	a	verdade	de	que	o Senhor traba-
lha por meio de coisas pequenas e simples para levar a efeito Seus propósitos eternos.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	37:1–5	em	silêncio,	procurando	um	exemplo	de	uma	coisa	
pequena	e	simples	que	pode	ter	um	grande	impacto	na	vida	das	pessoas	(os	registros	
sagrados	ou	as	escrituras).	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	escreva	a	
palavra	Escrituras	no	quadro	embaixo	de	Coisas pequenas e simples.
Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	37:8–10	procurando	maneiras	pelas	quais	as	escritu-
ras	influenciaram	o	povo	do	Livro	de	Mórmon.	À	medida	que	os	alunos	relatarem	o	que	
encontraram,	você	pode	anotar	as	respostas	deles	embaixo	de	GRANDE IMPACTO.
•	 De	que	maneiras	as	escrituras	tiveram	um	impacto	em	sua	vida?
Resuma	Alma	37:11–32	explicando	que	Alma	ensinou	a	Helamã	que	o	Senhor	mostraria	
Seu	poder	no	surgimento	do	Livro	de	Mórmon.	Ele	encarregou	Helamã	de	seguir	os	man-
damentos	do	Senhor	e	de	guardar	cuidadosamente	os	registros.	Também	instruiu	Helamã	
a	usar	os	registros	para	ensinar	o	povo	e	não	revelar	todos	os	detalhes	da	iniquidade	dos	
jareditas	que	resultou	em	sua	destruição.	
Peça	aos	alunos	que	examinem	Alma	37:13–16	em	silêncio,	procurando	princípios	que	
Alma	ensinou	a	Helamã	ao	encarregá-lo	dos	registros.	(Os	alunos	podem	compartilhar	
vários	princípios,	mas	certifique-se	de	que	suas	respostas	mostrem	que	se obedecermos 
aos mandamentos do Senhor, Ele nos ajudará a cumprir nossos deveres.	Você	pode	
perguntar	como	esse	princípio	se	relaciona	com	a	ideia	de	que	as	coisas	pequenas	e	sim-
ples	podem	ter	um	grande	impacto.)

Coisas Pequenas e simples GRANDe ImPACTO
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O	restante	da	aula	é	para	ser	ensinado	por	três	alunos.	Se	a	classe	for	grande,	peça	aos	
alunos	professores	que	se	dirijam	a	três	lugares	diferentes	da	sala.	Divida	a	classe	em	
três	grupos.	Peça	a	cada	grupo	que	pegue	suas	escrituras,	cadernos	ou	diários	de	estudo	
das	escrituras	e	lápis	ou	caneta	e	se	reúna	com	um	dos	alunos	professores.	Depois	que	
os	alunos	professores	tiverem	terminado	sua	aula,	os	grupos	se	alternam.	Se	a	classe	for	
pequena,	os	alunos	professores	podem	se	revezar	ensinando	a	classe	inteira.	Em	qualquer	
caso,	os	alunos	professores	devem	levar	por	volta	de	sete	minutos	para	apresentar	sua	aula	
e	conduzir	um	debate.	

Professor Aluno 1—Alma 37:33–34
Peça	aos	seus	colegas	que	pensem	em	um	líder	local	ou	uma	Autoridade	Geral	da	Igreja	
que	lhes	ensinou	algo	que	fez	diferença	na	vida	deles.	Peça	a	alguns	alunos	que	comparti-
lhem	o	que	esse	líder	ensinou	e	como	isso	os	influenciou.	Você	pode	contar	um	exemplo	de	
sua	vida.	
Peça	a	dois	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	37:33–34.	Peça	ao	res-
tante	da	classe	que	acompanhe,	procurando	o	que	Alma	aconselhou	Helamã	a	ensinar	ao	
povo.	Você	pode	sugerir	que	eles	marquem	as	frases	“prega-lhes”	e	“ensina-os”	enquanto	
leem.	No	quadro	ou	em	uma	folha	de	papel,	escreva	Ensinamentos dos líderes da Igreja. 
Quando	os	alunos	tiverem	terminado	de	ler	os	versículos,	peça-lhes	que	relatem	o	que	
encontraram.	Escreva	as	respostas	deles	embaixo	de	Ensinamentos dos líderes da Igreja. 
Faça as	seguintes	perguntas:
•	 Como	esses	ensinamentos	podem	ser	especificamente	úteis	para	nós	hoje	em	dia?	Por	quê?
Peça	aos	seus	colegas	que	leiam	a	última	frase	de	Alma	37:34	para	ver	que	bênçãos	recebe-
mos	por	seguir	os	ensinamentos	dos	líderes	da	Igreja.	Escreva	o	seguinte	princípio	no	qua-
dro:	Se seguirmos os ensinamentos dos líderes da Igreja, teremos descanso para nossa 
alma.	Pergunte	o	que	eles	acham	que	significa	“acharão	descanso	para	sua	alma”.	(As	
respostas	podem	incluir	estar	livres	das	consequências	do	pecado,	receber	paz	do	Espírito	
e ser	abençoados	com	força	para	suportar	e	vencer	desafios.)
Preste	seu	testemunho	de	como	esse	princípio	foi	verdadeiro	em	sua	vida.	Se	tiver	tempo,	
peça	a	outros	que	prestem	seu	testemunho	desse	princípio.	

Professor Aluno 2—Alma 37:35–37
Explique	aos	seus	colegas	que	é	comum	àqueles	que	plantam	árvores	amarrar	a	muda	a	
uma	estaca	e	depois	remover	o	suporte	quando	a	planta	estiver	crescida.	Pergunte	por	que	
eles	acham	que	isso	é	feito.	Depois,	leia	a	seguinte	história	de	uma	árvore	que	o	Presidente	
Gordon B.	Hinckley	plantou	em	seu	quintal:

O	Presidente	Gordon B.	Hinckley	plantou	uma	muda	de	árvore	junto	à	sua	
casa	assim	que	se	casou.	Ele	não	prestou	muita	atenção	nela	com	o	passar	
dos	anos.	Certo	dia,	notou	que	a	árvore	estava	torta	e	inclinada	para	o	oeste.	
Tentou	endireitá-la,	mas	o	tronco	era	muito	grosso.	Tentou	usar	uma	corda	
e polias	para	endireitá-la,	mas	ela	não	cedia.	Por	fim,	pegou	um	serrote	e	
cortou	o	pesado	galho	do	lado	oeste,	deixando	uma	feia	cicatriz.	Mais	tarde,	

ele	disse	o	seguinte	a	respeito	da	árvore:
“Mais	de	meio	século	se	passou	desde	que	plantei	aquela	árvore.	(…)	Recentemente	olhei	
aquela	árvore	de	novo.	Está	grande.	Seu	formato	está	melhor.	Dá	grande	valor	a	casa.	Mas	
quão	sério	foi	o	trauma	de	sua	juventude	e	quão	brutal	foi	o	tratamento	que	usei	para	
endireitá-la!	
Quando	foi	plantada,	um	pedaço	de	barbante	teria	sido	suficiente	para	mantê-la	no	lugar	
contra	a	força	do	vento.	Eu	poderia	e	deveria	ter	colocado	esse	barbante	sem	nenhum	
esforço,	mas	não	o	fiz,	e	a	árvore	cedeu	às	forças	que	se	abateram	contra	ela”	(“Educai	a	
Criança	no	Caminho	Que	Ela	Deve	Seguir”,	A Liahona,	janeiro	de	1994,	p.	62).
Peça	aos	alunos	que	leiam	o	conselho	de	Alma	a	Helamã	em	Alma	37:35.	Peça-lhes	que	
pensem	em	como	esse	versículo	se	relaciona	ao	que	aconteceu	com	a	árvore	do	Presidente	
Hinckley.	
Peça	aos	alunos	que	resumam	Alma	37:35	com	suas	próprias	palavras.	(Suas	respostas	
devem	expressar	que	devemos aprender em nossa juventude a guardar os manda-
mentos de Deus.)	Também	peça	que	anotem	suas	respostas	para	as	seguintes	perguntas.	

Alma 37:35  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Você pode ajudar os 
alunos com seu domínio 
dessa passagem pedindo 
que completem a 
designação do fim da 
lição de hoje. 
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(Você	pode	anotar	as	perguntas	no	quadro	ou	lê-las	lentamente	para	que	os	alunos	possam	
copiá-las.)
•	 Que	diferença	vocês	acham	que	faz	na	vida	de	uma	pessoa	aprender	a	guardar	os	man-

damentos	de	Deus	enquanto	jovem?
•	 Podem	lembrar-se	de	alguém	que	foi	abençoado	por	toda	a	vida	porque	aprendeu	a	

obedecer	aos	mandamentos	na	juventude?	Escrevam	como	essa	pessoa	foi	abençoada.	
Peça	a	alguns	alunos	que	relatem	o	que	escreveram.	Depois,	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	
37:36–37	em	voz	alta.	Peça	ao	restante	da	classe	que	acompanhe,	procurando	um	conselho	
específico	que	poderia	ajudá-los	a	guardar	os	mandamentos	enquanto	jovens.
•	 De	que	modo	o	fato	de	seguirmos	esse	conselho	diariamente	nos	ajuda	a	guardar	os	

mandamentos?
•	 De	que	maneiras	vocês	procuram	colocar	o	Senhor	em	primeiro	lugar	em	seus	pensa-

mentos,	suas	palavras,	ações	e	seus	afetos?	(Incentive	os	alunos	a	ponderar	como	eles	
podem	melhorar.)

Compartilhe	seus	testemunhos	de	como	o	fato	de	aconselhar-se	com	o	Senhor	o	ajudou	
a	guardar	os	mandamentos.	Incentive	seus	colegas	a	aconselharem-se	com	o	Senhor	em	
tudo	o	que	fizerem.	

Professor Aluno 3—Alma 37:38–45
Mostre	a	gravura	A	Liahona	(62041;	Livro de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº	68).	Lembre	
a	seus	colegas	a	bússola	que	o	Senhor	usou	para	ajudar	a	família	de	Leí	a	viajar	até	a	terra	
da	promissão.	Em	Alma	37:38,	aprendemos	que	essa	bússola	se	chamava	Liahona.	Expli-
que-lhes	que	Alma	falou	da	Liahona	para	ensinar	a	Helamã	um	importante	princípio	sobre	
como	o	Senhor	guia	Seus	filhos.	
Explique	a	seus	colegas	que	você	vai	fazer-lhes	perguntas	e	depois	pedir	que	se	revezem	
lendo	alguns	versículos	em	voz	alta	enquanto	todos	procuram	as	respostas.	Peça	que	res-
pondam	a	cada	pergunta	depois	que	a	correspondente	passagem	das	escrituras	for	lida.	
•	 Como	a	Liahona	funcionava?	(Ver	Alma	37:38–40.)
•	 Por	que	a	Liahona,	às	vezes,	deixava	de	funcionar?	(Ver	Alma	37:41–42.)
•	 Como	podemos	comparar	a	Liahona	com	as	palavras	de	Cristo?	(Ver	Alma	37:43–45.)
Você	pode	precisar	explicar	que	nesses	versículos,	a	palavra	simbolismo	se	refere	a	“uma	
pessoa,	um	acontecimento	ou	ritual	que	se	assemelha	a	outra	pessoa,	outro	acontecimento	
ou	ritual	de	maior	importância	que	ocorrerá	mais	tarde.	(…)	Os	simbolismos	verdadeiros	
têm	pontos	de	semelhança	perceptíveis,	mostram	evidências	de	terem	sido	designados	por	
Deus	e	são	proféticos	de	acontecimentos	futuros”	(Joseph	Fielding	McConkie,	Gospel Sym-
bolism,	1985,	p.	274).	A	decisão	de	seguir	ou	não	as	orientações	da	Liahona	é	como	nossa	
decisão	de	como	vamos	reagir	à	orientação	que	recebemos	das	palavras	de	Cristo.	
•	 Onde	podemos	encontrar	as	palavras	de	Cristo?	(As	respostas	podem	incluir	as	escritu-

ras,	as	palavras	dos	profetas	modernos,	a	bênção	patriarcal	e	os	sussurros	do	Espírito.)
Peça	aos	seus	colegas	alunos	que	resumam	as	palavras	de	Alma	que	se	encontram	em	
Alma	37:38–45,	especialmente	nos	versículos	44–45.	Esse	debate	deve	incluir	a	seguinte	
verdade:	Se seguirmos as palavras de Jesus Cristo, elas nos dirigirão para que receba-
mos a vida eterna.
Conte	como	as	palavras	de	Cristo	o	influenciaram	espiritualmente	e	como	elas	podem	
ajudar	seu	progresso	rumo	à	vida	eterna.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	pensem	na	pos-
sibilidade	de	receber	uma	bênção	patriarcal,	ou	caso	já	tenham	recebido,	que	a	leiam	com	
frequência	e	em	espírito	de	oração.	

Observação para o professor:	Depois	que	os	alunos	terminarem	de	ensinar	sua	parte	da	
lição,	agradeça	a	eles	e,	se	o	tempo	permitir,	peça	a	alguns	alunos	que	prestem	testemunho	
dos	princípios	que	aprenderam	hoje.	Você	pode	também	prestar	seu	testemunho	desses	
princípios.	Encerre	pedindo	à	classe	que	acompanhe	enquanto	você	lê	Alma	37:46–47	em	
voz	alta.
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Domínio das Escrituras — Alma 37:35
Observação:	A	seguinte	atividade	para	casa	vai	preparar	os	alunos	para	o	início	da	lição	
seguinte	(Alma	38).	Reserve	um	tempo	da	aula	para	explicar	a	designação	aos	alunos	e	
informá-los	de	seu	plano	de	acompanhar	o	que	eles	vivenciaram,	quando	se	reunirem	
novamente.
Saliente	que	Alma	37:35	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	incentivar	
os	alunos	a	marcar	essa	passagem	e	destacá-la	para	que	consigam	localizá-la	facilmente.	
Peça	que	decorem	essa	passagem	em	casa	hoje	à	noite	e	que	a	recitem	de	cor	para	um	dos	
pais	ou	para	outro	adulto	de	confiança.	(Ou	eles	podem	ler	o	versículo	com	um	adulto.)	
Incentive	os	alunos	a	fazer	ao	adulto	as	seguintes	perguntas.	(Você	pode	pedir	aos	alunos	
que	anotem	as	perguntas	em	uma	folha	de	papel	para	levarem	para	casa.)
Como	a	obediência	aos	mandamentos	de	Deus	ajudou	você?
Que	conselho	tem	para	mim	que	poderia	ajudar-me	a	ser	mais	sábio	em	minha	juventude?
Informe	aos	alunos	que	você	pedirá	que	eles	relatem	na	próxima	aula	o	que	aconteceu.	
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Introdução
Siblon e seu pai, Alma, serviram como missionários 
entre os zoramitas (ver Alma 31:7). Depois dessa missão, 
Alma expressou alegria na firmeza e fidelidade que 
Siblon havia demonstrado ao sofrer perseguição. Alma 

também prestou testemunho a Siblon do poder de 
libertação do Salvador e aconselhou Siblon a continuar 
seu trabalho de pregação do evangelho.
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Alma 38

Sugestões Didáticas

Alma 38:1–3
Alma expressa alegria pela fidelidade de Siblon.
Se	você	pediu	aos	alunos	que	fizessem	a	atividade	de	aplicação	em	casa	no	final	da	aula	
anterior,	lembre	a	eles	as	duas	perguntas	que	pediu	que	fizessem	aos	pais	ou	a	outro	adulto	
de	confiança:
•	 Como	a	obediência	aos	mandamentos	de	Deus	ajudou	você?
•	 Que	conselho	tem	para	mim	que	poderia	ajudar-me	a	ser	mais	sábio	em	minha	juventude?
Peça	aos	alunos	que	relatem	suas	experiências	pessoais	com	a	atividade.	Depois	que	os	
alunos	tiverem	relatado,	pergunte:
•	 Como	essa	experiência	pessoal	influenciou	seu	desejo	de	guardar	os	mandamentos	do	

Senhor?
Explique-lhes	que	Alma	38	registra	o	conselho	que	Alma	deu	a	seu	filho	Siblon.	Peça	a	um	
aluno	que	leia	Alma	38:1–3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	procurando	frases	
que	descrevam	como	Alma	se	sentiu	a	respeito	de	Siblon	e	por	que	motivo	sentiu	isso.	Peça	
aos	alunos	que	relatem	o	que	encontraram.	
•	 O	que	podemos	aprender	em	Alma	38:2–3	sobre	o	efeito	que	filhos	justos	têm	nos	pais?	

(Os	alunos	podem	dar	várias	respostas.	Certifique-se	de	que	identifiquem	a	verdade	de	
que quando os jovens são firmes e fiéis no cumprimento dos mandamentos, eles 
dão grande alegria aos pais.)

•	 Quando	foi	que	seus	pais	sentiram	alegria	por	uma	boa	decisão	que	você	tomou	ou	por	
seu	empenho	em	viver	o	evangelho?

•	 Como	seu	empenho	de	guardar	os	mandamentos	influencia	seu	relacionamento	com	
seus	pais?

Você	pode	compartilhar	um	exemplo	de	como	sua	família	foi	influenciada	pelas	escolhas	
justas	dos	filhos	da	família.	

Alma 38:4–9
Alma presta testemunho do poder de libertação oferecido pelo Salvador
Explique-lhes	que	Alma	lembrou	a	Siblon	que	ambos	sentiram	o	poder	de	libertação	ofere-
cido	pelo	Salvador.	Prepare	a	seguinte	tabela	em	folhas	separadas	para	entregar	aos	alunos	
ou	mostre-a	no	quadro	e	peça	aos	alunos	que	a	copiem	no	diário	de	estudo	das	escrituras.

Fazer um 
acompanhamento 
depois de dar 
designações
Quando você faz com 
os alunos um acompa-
nhamento das desig-
nações anteriores de 
aplicação de princípios 
do evangelho, você lhes 
dá oportunidades de 
prestar testemunho das 
bênçãos que recebemos 
quando vivemos o evan-
gelho. Quando os alunos 
relatam o que aconteceu 
com eles ao aplicarem 
as verdades do evange-
lho, eles fortalecem seu 
próprio testemunho e 
ajudam a fortalecer o 
testemunho dos outros. 
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siblon (Alma 38:4–5) Alma (Alma 38:6–8)

Do que ele foi libertado?

Por que ele recebeu a bênção 
da libertação?

O que podemos aprender  
com isso?

Complete	a	tabela	em	classe	ou	designe	os	alunos	a	completá-la	em	duplas.	Peça	aos	
alunos	que	consultem	as	passagens	de	escritura	relacionadas	na	tabela	ao	responderem	
às	perguntas.	Incentive	os	alunos	a	incorporarem	o	que	já	sabem	sobre	como	o	Senhor	
libertou	Siblon	(ver	Alma	38:2–3)	e	Alma	(ver	Mosias	27;	Alma	36).	Depois	que	os	alunos	
completarem	a	tabela,	faça	as	seguintes	perguntas	para	ajudá-los	a	discutir	os	princípios	
que	aprenderam.
•	 O	que	podemos	aprender	com	o	que	aconteceu	com	Siblon?	(Os	alunos	podem	iden-

tificar	princípios	diferentes.	Certifique-se	de	que	identifiquem	a	seguinte	verdade:	Se 
suportarmos todas as coisas com paciência e confiança em Deus, Ele nos libertará 
de provações, problemas e aflições e nos elevará no último dia.)

•	 O	que	podemos	aprender	com	o	que	aconteceu	com	Alma?	(Embora	os	alunos	possam	
responder	de	modo	diferente,	certifique-se	de	que	expressem	que	para receber a remis-
são de nossos pecados e ter paz na alma, precisamos exercer fé em Jesus Cristo e 
buscar Sua misericórdia.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	38:9	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	procurando	
o	que	Alma	queria	que	seu	filho	aprendesse	a	respeito	do	Salvador.	
•	 Por	que	é	importante	que	saibamos	que	Jesus	Cristo	é	o	único	“caminho	ou	meio	pelo	

qual	[podemos	ser	salvos]”?
•	 De	que	maneiras	vocês	vivenciaram	uma	libertação	por	meio	do	Salvador?	(Você	pode	

dar	tempo	aos	alunos	para	que	ponderem	essa	pergunta	antes	de	pedir	que	respondam.)	
O	que	vocês	fizeram	para	buscar	essa	libertação?

Dê	algum	tempo	para	que	os	alunos	ponderem	como	podem	buscar	a	ajuda	do	Senhor	em	
relação	a	um	problema	pessoal.	

Alma 38:10–15
Alma aconselha Siblon a continuar a ensinar o evangelho e a desenvolver 
atributos justos
Explique-lhes	que	Alma	incentivou	Siblon	a	desenvolver	qualidades	que	o	ajudariam	ao	
continuar	a	ensinar	o	evangelho	e	a	servir	as	pessoas.	O	conselho	dado	por	Alma	a	Siblon	
pode	aplicar-se	a	qualquer	pessoa	que	queira	servir,	ensinar	as	pessoas	ou	influenciá-las	
para	o	bem.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	38:10–15	em	silêncio,	procurando	um	conse-
lho	que	seria	especialmente	útil	para	eles.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	o	que	
encontrarem.	
Dê	aos	alunos	uma	cópia	do	guia	de	estudo	que	está	no	final	desta	lição.	Explique-lhes	que	
ao	usarem	o	guia,	verão	como	nosso empenho em desenvolver atributos justos nos 
prepara para ensinar e servir as pessoas.	Peça	que	escolham	uma	parte	do	conselho	de	
Alma	na	coluna	da	esquerda	do	guia	e	completem	a	atividade	didática	correspondente	na	
coluna	da	direita.	(Se	não	puder	fazer	cópias	do	guia	de	estudo,	adapte	a	atividade	reali-
zando	um	debate	em	aula	e	usando	as	informações	do	guia	de	estudo	como	recurso.)
Depois	que	os	alunos	tiverem	tempo	suficiente	para	completar	uma	das	atividades	de	
aprendizado	do	guia	de	estudo,	você	pode	pedir	que	vários	deles	compartilhem	o	que	
aprenderam	com	essa	atividade	e	como	planejam	aplicá-la.	Se	tiver	dado	cópias	do	guia	
de	estudo	para	os	alunos,	incentive-os	a	levarem-na	para	casa	e	aprender	mais	sobre	o	
conselho	dado	por	Alma	a	Siblon.	

Adaptar atividades 
de aprendizado
Os métodos de ensino 
apresentados neste 
manual são sugestões. 
Use de sabedoria para 
adaptá-los de acordo 
com suas circunstâncias e 
de acordo com as neces-
sidades individuais dos 
alunos e da classe como 
um todo. Em espírito de 
oração, busque a orien-
tação do Espírito Santo. 
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ALmA 38

Guia de Estudo para Alma 38:10–12
Examine	as	diferentes	partes	do	conselho	de	Alma	alistadas	abaixo	e	escolha	uma	na	qual	
gostaria	de	melhorar.	Complete	a	atividade	de	aprendizado	correspondente	para	ajudá-lo	a	
aplicar	o	conselho	em	sua	vida.	

Conselho de Alma Atividades de Aprendizado

“[ser] diligente e 
moderado em todas as 
coisas” (Alma 38:10).

Diligência é um empenho constante, cuidadoso e consciencioso. ser 
moderado significa “usar de moderação em todas as coisas ou exercer 
autocontrole” (Kent D. Watson, “moderação em Todas as Coisas”, A 
Liahona, novembro de 2009, p. 38). em seu diário de estudo das escritu-
ras, escrevam por que essas características são necessárias quando uma 
pessoa ensina o evangelho e presta serviço a outras. Também escreva a 
respeito de qualquer área de sua vida em que você poderia ser mais dili-
gente ou moderado e como o fato de melhorar nessas áreas vai ajudá-lo a 
ensinar e a servir as pessoas de modo mais eficaz. 

“Procura não ser orgu-
lhoso; sim, procura 
não te vangloriares” 
(Alma 38:11).

Um aspecto do orgulho é confiar mais em si mesmo do que em Deus. O 
orgulho também fica evidente quando a pessoa acha que é superior ou 
mais importantes que os outros. escreva em seu diário de estudo das 
escrituras o que pode acontecer se um membro da Igreja ficar orgulhoso 
de seu chamado. O Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Após-
tolos, ensinou: “Os verdadeiros discípulos falam com calma confiança, 
não com orgulho e arrogância” (“Coragem Cristã: O Preço de seguir a 
Jesus”, A Liahona, novembro de 2008, p. 72). Pensem em alguém que 
vocês conhecem que ensina o evangelho “com calma confiança”. em seu 
diário de estudo das escrituras, escrevam sobre essa pessoa e o efeito que 
seus ensinamentos tiveram sobre vocês. Também escrevam uma ou duas 
maneiras pelas quais procurarão evitar o orgulho. 

“Usa de ousadia, mas 
não de despotismo” 
(Alma 38:12).

Leia as palavras do Apóstolo Paulo em Filipenses 1:14 (no Novo Testa-
mento) para ver como os servos de Deus podem mostrar essa ousadia. 
O Presidente James e. Faust, da Primeira Presidência, ensinou como pode-
mos ser despóticos: “Não creio que precisamos ser (…) espalhafatosos, 
insistentes nem insensíveis em nossa abordagem [do trabalho missioná-
rio]” (James P. Bell, In the Strength of the Lord: The Life and Teachings of 
James E. Faust [Na Força do senhor: A Vida e os ensinamentos de James 
e. Faust], 1999, p. 373). em seu diário de estudo das escrituras, escrevam 
como uma pessoa pode ser ousada sem ser despótica. Anote uma maneira 
específica pela qual você aplicará o conselho de ser ousado, mas não des-
pótico. Também escreva como esse conselho pode ajudá-lo a ter sucesso 
ao ensinar e servir as pessoas. 

“Faze também com 
que todas as tuas pai-
xões sejam domina-
das” (Alma 38:12).

Dominar as paixões significa restringi-las, guiá-las ou controlá-las. Uma 
paixão é uma emoção forte. Ponderem as seguintes perguntas e escrevam 
suas respostas em seu diário de estudo das escrituras: Por que vocês 
acham que é importante que dominemos nossas paixões? Como vocês 
acham que o domínio de nossas paixões nos ajudam a encher-nos de 
amor? O que vocês farão para seguir o conselho de Alma de dominar 
todas as nossas paixões?

“Fugir da ociosidade” 
(Alma 38:12).

Recapitule as passagens das escrituras alistadas no índice a combina-
ção tríplice, em “Ociosidade, Ocioso”. Procurem conselhos sobre o que 
significa ser ocioso e sobre o oposto da ociosidade. escolha dois versículos 
alistados nesse verbete e estude-os escreva em seu diário de estudo das 
escrituras o que aprendeu nos versículos que escolheu. escreva como o 
conselho de fugir da ociosidade vai ajudá-lo a ensinar e servir as pessoas 
de modo mais eficaz. Por fim, escreva uma maneira específica pela qual 
você vai fugir da ociosidade. 
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Lição de Estudo no Lar 
Alma 33–38 (Unidade 19)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Alma 33–38 (unidade 19) não é 
para ser ensinado como parte de uma lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Espírito Santo ao 
ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Alma 33–35)
Alma ensinou os zoramitas que podemos adorar a Deus 
continuamente por meio da oração. Alma então ensinou 
que recebemos a misericórdia do Pai Celestial, inclusive 
o perdão de nossos pecados, graças à Expiação de Jesus 
Cristo. Amuleque ensinou aos zoramitas que a infinita e 
eterna Expiação de Jesus Cristo provê a salvação para toda 
a humanidade. Os alunos também aprenderam que para 
receber as bênçãos plenas da Expiação, precisamos exercer 
fé para o arrependimento.

Dia 2 (Alma 36)
No relato que Alma fez de sua conversão, os alunos 
aprenderam que o pecado pode resultar em grande dor 
e remorso. Além disso, aprenderam que se exercermos fé 
na Expiação de Jesus Cristo, Ele nos liberta da dor causada 
por nossos pecados e nos enche de alegria. Tal como Alma, 
podemos sentir grande alegria ao levar outros a Cristo. 

Dia 3 (Alma 37)
Alma deu a seu filho Helamã o encargo de guardar e preservar 
os registros sagrados. Ao estudar as palavras de Alma, os alu-
nos aprenderam que, para levar a efeito Seus propósitos eter-
nos, o Senhor trabalha por meio de coisas pequenas e simples. 
Também aprenderam que se obedecermos aos mandamentos 
do Senhor, prosperaremos. Alma ensinou a seu filho que deve-
mos aprender em nossa juventude a guardar os mandamentos 
de Deus e que se dermos ouvidos às palavras de Jesus Cristo, 
elas nos guiarão para que recebamos a vida eterna. 

Dia 4 (Alma 38)
Ao estudarem o conselho dado por Alma a Siblon, os alunos 
aprenderam que se eles começarem na juventude a ser 
firmes e fiéis no cumprimento dos mandamentos, darão 
grande alegria a seus pais. Alma testificou aos seus filhos que 
Deus liberta as pessoas das provações, dos problemas e das 
aflições, quando suportamos todas as coisas com paciência e 
confiança Nele. Alma também testificou que, para receber-
mos a remissão de nossos pecados e paz para nossa alma, 
precisamos clamar ao Senhor pedindo misericórdia. Por fim, 
os alunos aprenderam que o desenvolvimento de atributos 
justos nos preparar para ensinar e servir as pessoas. 

Introdução
Amuleque ensinou aos zoramitas que a Expiação é “infinita e 
eterna” (Alma 34:10). Os alunos aprenderam essa verdade em 
seu estudo semanal, e esta lição lhes dará uma nova oportuni-
dade de compreender e valorizar a Expiação de Jesus Cristo. 

Sugestões Didáticas

Alma 33–35
Alma e Amuleque ensinam aos zoramitas a Expiação  
de Jesus Cristo 
Pergunte: Por que Jesus Cristo era o único que podia expiar 
pelos pecados do mundo.

Lembre aos alunos que, como parte de suas designações sema-
nais, eles leram Alma 34:10–14 e marcaram frases que incluem 
as palavras infinito e eterno. Peça aos alunos que leiam esses 
versículos em voz alta e depois peça aos alunos que comparti-
lhem as frases que identificaram. 

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder 
 Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, para ajudá-
los a compreender como a Expiação de Jesus Cristo é infinita e 
eterna. 

“A Expiação Dele é infinita — não tem um fim. Foi também infi-
nita no sentido de que toda a humanidade seria salva da morte 
sem fim. Foi infinita em termos de Seu imenso sofrimento. (…) 
Foi infinita em abrangência, era para ser realizada de uma vez só 
por todos. E a misericórdia da Expiação estende-se não apenas a 
um número infinito de pessoas, mas também a um número infi-
nito de mundos criados por Ele. Foi infinita além de toda escala 
de medida humana ou de compreensão mortal. 

Jesus era o único que podia oferecer uma Expiação infinita, 
uma vez que Ele nasceu de mãe mortal e de Pai imortal. Devido 
a essa condição singular de Seu nascimento, Jesus era um Ser 
infinito” (“A Expiação”, A Liahona, janeiro de 1997, p. 35).

Pergunte: De que modo os ensinamentos de Amuleque e esta 
explicação do Élder Nelson nos ajudam a compreender por que 
Jesus Cristo era o único que podia expiar os pecados do mundo?

Peça aos alunos que resumam o que aprenderam até aqui em 
Alma 34 sobre a Expiação de Jesus Cristo. Explique-lhes que um 
princípio importante que podemos aprender nessa seção é o 
de que a infinita e eterna Expiação de Jesus Cristo torna a 
salvação possível para toda a humanidade.

Escreva a seguinte frase no quadro ou numa folha de papel: 
Imaginem a vida sem …

Mostre um objeto que muitos jovens valorizam (como um celular). 
Pergunte: Como seria a vida sem isso?

Em seguida, mostre uma garrafa ou um copo de água (ou outra 
coisa essencial para suster a vida). Pergunte: Como seria a vida 
sem água?
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Depois que os alunos tiverem respondido a essas perguntas, 
complete a declaração do quadro: Imaginem como seria a vida 
sem a Expiação de Jesus Cristo.

Faça as seguintes perguntas:

•	 Como	vocês	acham	que	as	pessoas	encarariam	a	vida	se	não	
tivessem conhecimento de Jesus Cristo ou se não acreditas-
sem que existe um Deus?

•	 Como	vocês	imaginam	que	a	vida	seria	para	vocês	sem	a	
Expiação de Jesus Cristo? (Dê um tempo para os alunos pon-
derarem essa pergunta antes de pedir que respondam a ela.)

Explique-lhes que Amuleque ensinou aos zoramitas que eles 
precisam se arrepender para receber as bênçãos da Expiação 
em sua vida (ver Alma 34:15–17). Pergunte aos alunos se eles 
já adiaram o arrependimento por terem medo de confessar seus 
pecados ou por terem medo de não serem fortes o suficiente 
para mudar. Depois pergunte: Por que é perigoso adiar o 
arrependimento?

Peça aos alunos que se revezem na leitura em voz alta de Alma 
34:30–35, procurando o que Amuleque ensinou sobre o motivo 
pelo qual não devemos adiar o arrependimento. Debata esses 
versículos fazendo as seguintes perguntas:

•	 Ver	Alma	34:32.	Por	que	devemos	nos	arrepender	hoje?	(À	
medida que os alunos responderem, ajude-os a compreender 
este princípio: Esta vida é o tempo para preparar-nos para 
encontrar Deus.)

•	 Veja	Alma	34:33.	Qual	é	o	propósito	desta	vida?	O	que	acon-
tecerá com os que procrastinarem o arrependimento?

•	 Veja	Alma	34:31.	Que	promessa	é	feita	aos	que	se	arrepende-
rem agora?

Leia a seguinte declaração do Presidente Boyd K. Packer, do 
Quórum dos Doze Apóstolos:

“Não precisam conhecer todas as coisas para que o poder da 
Expiação aja em vocês. Tenham fé em Cristo e ela começará a 
agir no momento em que pedirem!” (“Purificados”, A Liahona, 
julho de 1997, p. 8.)

Pergunte: O que essa declaração do Presidente Packer ensina a 
vocês? Por que isso é útil para vocês?

Alma 36
Alma aconselha seu filho Helamã
Seus alunos estudaram o conselho de Alma a seu filho Helamã, 
que está registrado em Alma 36, e aprenderam sobre a alegria 
que Alma sentiu quando se arrependeu sinceramente de seus 
pecados. Foi pedido aos alunos que lessem Alma 36:19–22 e 
depois escrevessem no diário de estudo das escrituras o que 
esses versículos ensinam sobre o poder da Expiação (dia 2, 
designação 3). Peça a alguns alunos que compartilhem o que 
aprenderam. Encerre com seu testemunho da Expiação de Jesus 
Cristo e da alegria proveniente do arrependimento. 

Próxima Unidade (Alma 39–44)
Peça aos alunos que pensem sobre como uma mãe ou um pai 
carinhoso e preocupado poderia corrigir um filho ou uma filha 
que tivesse cometido uma grave transgressão sexual. Alma se 
deparou com essa situação e ensinou importantes verdades a 
seu filho Coriânton, que pecou enquanto servia missão. 
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Introdução
Alma repreendeu seu filho rebelde Coriânton, que 
havia abandonado o ministério e cometido pecado 
sexual. Alma ensinou-lhe a gravidade de suas ações e 
expressou desapontamento por Coriânton ser culpado 

de um pecado grave. Alma ordenou a seu filho que dei-
xasse de seguir a concupiscência de seus olhos e que se 
arrependesse. (O conselho de Alma a Coriânton sobre 
outros assuntos prossegue nos capítulos 40–42.)

LIÇÃO 96

Alma 39

Sugestões Didáticas

Alma 39:1–8
Alma explica a seu filho Coriânton a seriedade do pecado sexual
Escreva	a	seguinte	pergunta	no	quadro:	Por que alguns pecados são mais graves do que outros?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	em	silêncio	as	respostas	para	essa	pergunta.	Sugira	que	o	
conselho	de	Alma	registrado	em	Alma	39	pode	ajudar-nos	a	compreender	a	gravidade	de	
certos	pecados.	
Peça	aos	alunos	que	vejam	a	observação	logo	acima	do	cabeçalho	do	capítulo	39.	Peça	
que	identifiquem	quem	está	falando	nesse	capítulo	e	para	quem	ele	está	falando	(Alma	
está	falando	para	seu	filho	Coriânton).	Explique-lhes	que	Coriânton	tinha	acompanhado	
seu	irmão	Siblon	e	Alma	para	pregar	o	evangelho	entre	os	zoramitas,	mas	havia	cometido	
pecado.	Saliente	que	a	compreensão	do	que	Coriânton	fez	de	errado	vai	ajudar	os	alunos	
a	entender	melhor	o	conselho	de	Alma	para	ele,	que	se	encontra	neste	capítulo	e	nos	três	
capítulos	seguintes.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	39:1–5	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	o	que		Coriânton	
fez	de	errado.	(Você	pode	ter	que	explicar	que	a	palavra	meretriz	no	versículo	3	se	refere	a	
uma	mulher	imoral	ou	a	uma	prostituta.)
•	 O	que	Coriânton	fez	de	errado?	Qual	de	seus	pecados	era	o	mais	grave?	(A	imoralidade	

sexual.)
•	 Entre	os	zoramitas,	Coriânton	havia-se	vangloriado	de	sua	própria	força	e	sabedoria	(ver	

Alma	39:2).	De	que	maneiras	uma	atitude	orgulhosa	pode	levar	a	pecados	graves	como	
a	imoralidade	sexual?	Quais	são	alguns	exemplos	modernos	de	atitudes	orgulhosas	que	
levam	as	pessoas	a	cometer	um	pecado	sexual?	(À	medida	que	os	alunos	discutirem	
essas	perguntas,	saliente	que,	quando	as	pessoas	se	vangloriam,	geralmente	superesti-
mam	sua	própria	força,	inclusive	sua	capacidade	de	resistir	à	tentação.	Alguns	exemplos	
modernos	disso	são	namorar	muito	cedo	ou	sair	sempre	com	a	mesma	pessoa.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	39:5	em	silêncio,	procurando	como	Alma	explicou	a	gra-
vidade	do	pecado	sexual.	(Pode	ser	útil	explicar	que	a	palavra	abominação	se	refere	a	algo	
pecaminoso,	iníquo	ou	horrível.)
•	 Como	o	Senhor	Se	sente	em	relação	ao	pecado	sexual?	(À	medida	que	os	alunos	respon-

derem	ajude-os	a	identificar	a	verdade	de	que	o pecado sexual é uma abominação à 
vista do Senhor.)

•	 Por	que	vocês	acham	que	a	fornicação	e	o	adultério	vêm	logo	após	o	assassinato	em	
gravidade?

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	os	padrões	e	as	promessas	do	Senhor	associadas	à	
pureza	sexual,	peça	que	leiam	em	silêncio	os	dois	primeiros	parágrafos	da	seção	intitu-
lada	“Pureza	Sexual”	em	Para o Vigor da Juventude.	Peça	que	procurem	respostas	para	a	
seguinte	pergunta	ao	lerem.	(Você	pode	escrever	a	pergunta	no	quadro.	Você	pode	também	
sugerir	que	os	alunos	marquem	no	livreto	as	respostas	que	encontrarem.)
•	 Quais	são	os	benefícios	de	nos	mantermos	sexualmente	puros?
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ALmA 39

Depois	que	os	alunos	tiverem	tido	tempo	para	ler	e	relatar	as	respostas	que	encontraram,	
peça	que	leiam	o	restante	da	seção	“Pureza	Sexual”	em	silêncio,	procurando	respostas	para	
a	seguinte	pergunta:
•	 Que	padrões	o	Senhor	estabeleceu	para	que	permaneçamos	sexualmente	puros?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	que	mensagem	eles	acham	que	o	Senhor	gostaria	que	
eles	aprendessem	com	o	que	acabaram	de	ler.	Preste	testemunho	da	gravidade	do	pecado	
sexual	e	das	bênçãos	que	recebemos	por	ser	sexualmente	puros.	
Saliente	que	ao	aconselhar	seu	filho	sobre	uma	questão	delicada,	Alma	estava	cumprindo	
seu	dever	de	pai.	Peça	aos	alunos	que	ponderem	como	eles	podem	reagir	ao	conselho	de	
seus	pais	ou	dos	líderes	da	Igreja	referente	à	pureza	sexual.	Peça	que	leiam	Alma	39:7–8	em	
silêncio,	procurando	o	propósito	de	Alma	ao	ensinar	a	Coriânton	a	gravidade	do	pecado	
sexual.	
•	 Qual	foi	o	motivo	que	levou	Alma	a	ensinar	a	Coriânton	a	gravidade	de	seu	pecado?	

(Para	ajudar	Coriânton	a	arrepender-se,	de	modo	que	não	tivesse	que	se	apresentar	
perante	Deus	estando	culpado.)

•	 Como	devemos	reagir	quando	alguém	nos	convidar	a	nos	arrepender?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	por	que	os	pais,	como	Alma,	devem	convidar	seus	filhos	
a	se	arrepender,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	D. Todd	Christofferson,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:

“O	convite	ao	arrependimento	é	uma	expressão	de	amor.	(…)	Se	não	
convidarmos	as	pessoas	a	mudar	ou	se	não	exigirmos	o	arrependimento	de	
nós	mesmos,	deixaremos	de	cumprir	um	dever	fundamental	que	temos	uns	
para	com	os	outros	e	com	nós	mesmos.	Uma	mãe	ou	um	pai	permissivo,	um	
amigo	indulgente	ou	um	líder	da	Igreja	medroso	estão,	na	realidade,	mais	
preocupados	consigo	mesmos	do	que	com	o	bem-estar	e	a	felicidade	

daqueles	a	quem	poderiam	ajudar.	Sim,	o	chamado	ao	arrependimento	é	por	vezes	
considerado	algo	intolerante	ou	ofensivo,	chegando	até	a	gerar	ressentimento,	mas	guiado	
pelo	Espírito	é	na	realidade	um	ato	genuíno	de	zelo”	(“A	Divina	Dádiva	do	Arrependi-
mento”,	A Liahona,	novembro	de	2011,	p.	38).

Alma 39:9–19
Alma incentiva Coriânton a se arrepender
Para	apresentar	o	conselho	que	Alma	deu	a	seu	filho	sobre	como	se	arrepender	e	se	voltar	
para	o	Senhor,	escreva	o	seguinte	no	quadro:	O arrependimento inclui …
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	39:9–13.	Faça	uma	
pausa	entre	cada	versículo	para	fazer	as	seguintes	perguntas	aos	alunos:

Alma 39:9
•	 O	que	significa	“abandonar	teus	pecados”?	(Parar	de	cometê-los.)
•	 O	que	as	frases	“que	não	mais	sucumbisses	à	concupiscência	dos	teus	olhos”	e	“que	

abandonasses	todas	essas	coisas”	têm	a	ver	com	o	abandono	do	pecado?	(Pode	ser	útil	
explicar	que	em	nossos	dias	a	expressão	“concupiscência	dos	teus	olhos”	pode	referir-se	
a	imagens	e	entretenimentos	que	sejam	pornográficos	em	qualquer	aspecto.	Para	salien-
tar	o	perigo	da	pornografia,	você	pode	pedir	aos	alunos	que	leiam	o	conselho	sobre	esse	
assunto	na	página 17	de	Para o Vigor da Juventude.	Você	pode	também	explicar	que	a	
expressão	“abandonar	todas	essas	coisas”	significa	exercer	autocontrole	ou	autodomínio,	
ver	nota	de	rodapé	9b.)

•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	os	jovens	santos	dos	últimos	dias	podem	exer-
cer	autocontrole	no	tocante	à	pureza	sexual	e	não	seguir	a	concupiscência	de	seus	olhos?	
(Para	ajudar	os	alunos	a	discutir	essa	questão	mais	detalhadamente,	você	pode	descrever	
algumas	situações	que	sejam	relevantes	para	a	cultura	e	as	circunstâncias	de	seus	alunos.	
Por	exemplo,	você	pode	dizer	algo	assim:	Uma	jovem	da	Igreja	decidiu	exercer	auto-
domínio,	mas	então	um	rapaz	que	ela	admirava	a	convidou	para	uma	festa	imprópria.	
Como	ela	deve	reagir?)

Alma 39:9 é uma 
passagem de domínio 
das escrituras. Consulte 
as sugestões didáticas no 
final da lição para ajudar 
os alunos a compreender 
essa passagem.
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Saliente	que	Alma	39:9	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	sugerir	
que	os	alunos	marquem	essa	passagem	em	suas	escrituras	para	que	possam	localizá-la	
facilmente.	

Alma 39:10
•	 De	que	maneiras	o	fato	de	procurarmos	nutrir-nos	espiritualmente	—	talvez	com	os	pais,	

líderes	da	Igreja,	irmãos	ou	amigos	de	confiança	—	nos	ajuda	a	nos	arrepender?

Alma 39:11
•	 O	que	significa	“não	te	deixes	levar”?		
•	 Quais	são	algumas	coisas	“vãs	ou	insensatas”	pelas	quais	as	pessoas	se	deixam	levar	

hoje	em	dia?

Alma 39:12
•	 O	que	significa	abster-se	da	iniquidade?	(Evitar	o	pecado.)

Alma 39:13
Explique-lhes	que	arrependimento	significa	uma	“mudança	de	mente	e	coração	que	
gera	uma	nova	atitude	para	com	Deus”	(ver	Guia para Estudo das Escrituras,	“Arrepen-
der-se,	Arrependimento”).	Nas	escrituras,	a	frase	“voltar-se	ao	Senhor”	geralmente	indica	
arrependimento.
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	“[voltar]	para	o	Senhor	com	toda	a	tua	mente,	poder	e	

força”?
Lembre	aos	alunos	que	durante	a	missão	aos	zoramitas,	a	conduta	de	Coriânton	fez	com	
que	algumas	pessoas	não	acreditassem	nas	palavras	de	Alma	Alma	39:11).
•	 Quando	nossos	pecados	influenciam	outras	pessoas,	o	que	precisamos	fazer	como	parte	

do	arrependimento?	(Reconhecer	ou	confessar	nossas	faltas	aos	que	magoamos	e	pro-
curar	reparar	o	dano.)

Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	O arrependimento inclui reconhecer e abandonar 
nossos pecados e voltar-nos ao Senhor com toda a mente, poder e força. Você	pode	
pedir	aos	alunos	que	anotem	esse	princípio	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	39:13.	Peça	
aos	alunos	que	escrevam	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	o	que	eles	acham	
que	o	Senhor	deseja	que	façam	para	voltar	seu	coração	e	sua	vontade	para	Ele	de	modo	
mais	pleno.
Para	salientar	o	papel	do	Salvador	no	processo	do	arrependimento,	peça	a	um	aluno	que	
leia	Alma	39:15–16,	19	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	uma	expressão	que	é	repetida	
três	vezes	nesses	versículos.	(A	expressão	é	“boas	novas”,	que	você	talvez	precise	explicar	
que	significa	“boas	notícias”.)
•	 Quais	foram	as	“boas	novas”	que	Alma	ensinou	a	seu	filho?	(Entre	as	respostas	que	os	

alunos	podem	dar	deve	estar	a	verdade	de	que	Jesus Cristo veio para tirar os pecados 
do mundo.	Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)

•	 Por	que	a	vinda	de	Jesus	Cristo	era	uma	boa	notícia	para	Coriânton?	[À	medida	que	os	
alunos	responderem	a	essa	pergunta,	você	pode	dizer-lhes	que	Coriânton	se	arrependeu	
mais	tarde	e	voltou	a	ser	missionário	(ver	Alma	49:30.)]

Você	pode	contar	à	classe	como	a	mensagem	da	Expiação	de	Jesus	Cristo	foram	“boas	
novas”‘	para	você	ou	para	alguém	conhecido.	Acrescente	seu	testemunho	dos	princípios	
que	a	classe	discutiu	em	Alma	39.	Incentive	os	alunos	a	seguir	a	inspiração	que	venham	a	
receber	durante	a	aula	para	salvaguardar	sua	pureza	e	voltar-se	para	o	Senhor	por	meio	do	
arrependimento.
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Domínio das Escrituras — Alma 39:9
Divida	a	classe	em	grupos	de	quatro	ou	cinco.	Entregue	a	cada	grupo	um	dado	de	seis	
lados	e	um	lápis.	(Se	não	houver	dados	disponíveis,	você	pode	adaptar	a	atividade	colo-
cando	em	um	envelope	ou	recipiente	seis	pedacinhos	de	papel,	cada	qual	com	um	número	
de	1	a	6	escrito	nele.)	Cada	aluno	também	precisará	de	uma	folha	de	papel	em	branco.	Peça	
a	cada	grupo	de	alunos	que	se	sente	ao	redor	de	uma	mesa	ou	em	círculo.	Peça	que	abram	
as	escrituras	em	Alma	39:9.
Explique-lhes	que	o	objetivo	da	atividade	é	ser	o	primeiro	do	grupo	a	escrever	Alma	39:9	
na	íntegra.	No	entanto,	como	há	apenas	um	lápis	por	grupo,	somente	uma	pessoa	do	
grupo	pode	escrever	de	cada	vez.	Uma	pessoa	ganha	o	direito	de	usar	o	lápis	tirando	o	
número	1	no	dado.	
Peça	aos	membros	de	cada	grupo	que	se	revezem	jogando	o	dado	(ou	tirando	um	pedaci-
nho	de	papel	do	envelope	e	depois	o	devolvendo).	Quando	uma	pessoa	tirar	um	1,	ela	pega	
o	lápis	e	começa	a	escrever,	dizendo	em	voz	alta	as	palavras	enquanto	as	escreve.	Enquanto	
isso,	os	outros	do	grupo	jogam	o	dado	cada	um	por	vez	para	ganhar	o	direito	de	usar	o	lápis.	
Quando	outro	aluno	do	grupo	tirar	um	1,	aquela	pessoa	pega	o	lápis	da	pessoa	que	estava	
escrevendo	e	começa	a	escrever	o	versículo	em	sua	própria	folha	de	papel,	enquanto	diz	
as	palavras.	O	aluno	que	estava	escrevendo	se	une	ao	restante	do	grupo	para	jogar	o	dado.	
Quando	os	alunos	ganham	o	direito	de	usar	o	lápis	e	já	escreveram	uma	parte	do	versículo	
em	sua	folha,	eles	precisam	ler	em	voz	alta	a	parte	que	já	escreveram	antes	de	continuar	a	
escrever	o	versículo.	(Isso	garante	a	repetição	que	vai	ajudar	os	alunos	a	decorar	o	versículo.)	
A	atividade	chega	ao	fim	quando	um	aluno	de	cada	grupo	escrever	Alma	39:9	na	íntegra.
Peça	à	classe	que	repita	o	versículo	em	uníssono	depois	da	atividade.
Observação: Devido	à	natureza	e	ao	tamanho	da	lição	de	hoje,	você	pode	usar	essa	ativi-
dade	em	outro	dia,	quando	tiver	mais	tempo.



356

Introdução
Ao advertir seu filho Coriânton sobre as consequências 
do pecado, Alma também ensinou sobre a vida após 
a morte. Explicou que, por meio da Expiação de Jesus 
Cristo, toda a humanidade será ressuscitada. Ensinou 
sobre o mundo espiritual, onde os mortos, dependendo 
de suas escolhas na mortalidade, aguardam a ressurrei-
ção no paraíso ou na prisão.

Observação: Nesta lição, os alunos terão a oportuni-
dade de ensinar uns aos outros. Antes da aula, prepare 
folhas com instruções para entregar às duplas. Fami-
liarize-se com cada conjunto de instruções, de maneira 
que você possa ajudar os alunos ao se prepararem para 
ensinar.

LIÇÃO 97

Alma 40

Sugestões Didáticas

Alma 40
Alma ensina Coriânton a respeito do mundo espiritual e da ressurreição
Escreva	as	seguintes	perguntas	no	quadro	antes	do	início	da	aula:

 1. O que possibilita que vivamos depois de morrermos? Quem será ressuscitado?
 2. Para onde vamos quando morremos? Como é esse lugar?
 3. O que é a ressurreição? Como nosso corpo ressuscitado diferirá de nosso corpo mortal? O que 

faremos depois de sermos ressuscitados?
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	eles	são	missionários	e	que	têm	um	compromisso	
marcado	com	alguém	que	busca	respostas	para	as	perguntas	anotadas	no	quadro.	Expli-
que-lhes	que	Alma	40	é	uma	continuação	dos	ensinamentos	de	Alma	a	seu	filho	Coriânton	
e	contém	respostas	para	essas	perguntas.
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	40:1	em	silêncio.	Peça	aos	alunos	que	identifiquem	por	
que	Alma	conversou	sobre	a	ressurreição	com	o	filho.	
•	 Por	que	Alma	ensinou	a	Coriânton	a	respeito	da	ressurreição?
•	 Ao	relembrar	as	escolhas	feitas	por	Coriânton,	por	que	ele	deve	ter-se	preocupado	com	a	

ressurreição?
Divida	a	classe	em	duplas.	Designe	a	cada	dupla	um	número:	1,	2	ou	3.	Peça	a	cada	dupla	
que	trabalhe	como	se	fosse	uma	dupla	de	missionários,	preparando-se	para	ensinar	uma	
breve	lição	para	responder	à	pergunta	do	quadro	que	corresponde	a	seu	número	desig-
nado.	Para	ajudá-los	a	se	preparar,	entregue	a	eles	uma	cópia	das	instruções	corresponden-
tes	ao	número	deles	(ver	abaixo).	À	medida	que	os	alunos	trabalharem,	você	pode	andar 
pela	sala	para	ouvir	e	ajudar	quando	necessário.

Dupla 1—Alma 40:1–5
Perguntas:	O que nos possibilita viver depois que morrermos? Quem será ressuscitado?
Preparem-se	para	usar	Alma	40:1–5	para	responder	a	essas	perguntas.	Ao	prepararem-se,	
decidam	quais	partes	da	lição	cada	um	da	dupla	vai	ensinar.	Estejam	prontos	para	fazer	o	
seguinte:
Expliquem	o	contexto	da	passagem	que	lhes	foi	designada.	(Quando	ensinarem	usando	
as	escrituras,	expliquem	quem	está	falando,	com	quem	ele	está	falando	e	quaisquer	outras	
circunstâncias	que	possam	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	passagem.)
Leiam	os	versículos	que	respondem	às	perguntas.	Expliquem	como	as	verdades	contidas	
nesses	versículos	ajudam	a	responder	às	perguntas.	Ao	fazer	isso,	certifiquem-se	de	que	
todos	compreendam	que	graças a Jesus Cristo, toda a humanidade será ressuscitada. 
Vocês	podem	sugerir	aos	alunos	que	anotem	essa	verdade	em	suas	escrituras	ao	lado	de	
Alma	40:1–5.

Ajudar os alunos 
divididos em duplas 
ou grupos
Quando os alunos 
trabalham em duplas 
ou grupos, você pode 
andar pela sala e ouvir 
às discussões deles. Isso 
pode ajudá-lo a saber de 
quanto tempo precisam 
para completar suas 
tarefas. Também permite 
que você ouça os alunos 
compartilhar pontos 
de vista que você pode 
mencionar mais tarde 
na aula. Observe que 
os alunos geralmente 
se sentem mais confor-
táveis em deixar que 
você ouça as discussões 
deles se você elogiar o 
empenho e os pontos de 
vista deles. 
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Digam	por	que	a	promessa	de	ressurreição	é	importante	para	vocês.	Vocês	podem	também	
pedir	aos	alunos	que	digam	por	que	eles	valorizam	a	promessa	da	ressurreição.	
Prestem	testemunho	das	verdades	que	vocês	ensinaram.

Dupla 2—Alma 40:6–14
Perguntas:	Para onde iremos quando morrermos? Como é esse lugar?
Preparem-se	para	usar	Alma	40:6–7,	11–14	para	responder	a	essas	perguntas.	Ao	prepara-
rem-se,	decidam	quais	partes	da	lição	cada	um	da	dupla	vai	ensinar.	Estejam	prontos	para	
fazer	o	seguinte:
Expliquem	o	contexto	da	passagem	que	lhes	foi	designada.	(Quando	ensinarem	usando	
as	escrituras,	expliquem	quem	está	falando,	com	quem	ele	está	falando	e	quaisquer	outras	
circunstâncias	que	possam	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	passagem.)
Leiam	os	versículos	que	respondem	às	perguntas.	Expliquem	como	as	verdades	contidas	
nesses	versículos	ajudam	a	responder	às	perguntas.	(Pode	ser	útil	explicar	que,	quando	
Alma	usou	a	expressão	“trevas	exteriores”,	ele	não	se	referiu	ao	estado	final	de	Satanás	
e	daqueles	que	serão	condenados.	Ele	se	referia	ao	estado	dos	iníquos	entre	a	morte	e	a	
ressurreição.	Hoje,	geralmente	chamamos	esse	estado	de	prisão	espiritual.)	Ao	lerem	esses	
versículos,	certifiquem-se	de	que	todos	compreendam	que	entre a morte e a ressurreição, 
os espíritos justos habitam no paraíso e os espíritos iníquos habitam na prisão. Vocês	
podem	sugerir	que	eles	anotem	essa	verdade	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	40:11–14.
Digam	por	que	sua	compreensão	dessa	verdade	influencia	as	escolhas	que	fazem	nesta	
vida.	Vocês	podem	também	pedir	aos	outros	alunos	que	digam	como	sua	compreensão	da	
vida	após	a	morte	os	ajudou.	
Prestem	testemunho	das	verdades	que	vocês	ensinaram.

Dupla 3—Alma 40:21–26
Perguntas:	O que é ressurreição? Como nosso corpo ressuscitado diferirá de nosso corpo mortal? 
O que faremos depois de sermos ressuscitados?
Preparem-se	para	usar	Alma	40:21–26	para	responder	a	essas	perguntas.	Ao	prepararem-se,	
decidam	quais	partes	da	lição	cada	um	da	dupla	vai	ensinar.	Estejam	prontos	para	fazer	o	
seguinte:
Expliquem	o	contexto	da	passagem	que	lhes	foi	designada.	(Quando	ensinarem	usando	
as	escrituras,	expliquem	quem	está	falando,	com	quem	ele	está	falando	e	quaisquer	outras	
circunstâncias	que	possam	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	passagem.)
Leiam	os	versículos	que	respondem	às	perguntas.	Expliquem	como	as	verdades	contidas	
nesses	versículos	ajudam	a	responder	às	perguntas.	(Ao	prepararem-se	para	ensinar,	pode	
ser	útil	entender	que	a	palavra	alma	nesses	versículos	se	refere	ao	espírito	de	uma	pessoa.)	
Certifiquem-se	de	que	todos	compreendam	que	a ressurreição é a reunião do espírito 
com o corpo, com todas as coisas restauradas à sua devida e perfeita forma. Vocês	
podem	sugerir	aos	alunos	que	eles	anotem	essa	verdade	nas	escrituras	deles	ao	lado	de	
Alma	40:21–23.
Digam	por	que	são	gratos	por	saber	que	seu	corpo	e	seu	espírito	serão	um	dia	reunidos	
a	sua	devida	e	perfeita	forma.	Vocês	podem	também	descrever	como	suas	escolhas	são	
influenciadas	por	seu	conhecimento	de	que	um	dia	se	colocarão	diante	de	Deus	e	serão	
julgados.	Peçam	aos	alunos	que	compartilhem	seus	sentimentos	sobre	as	doutrinas	da	
ressurreição	e	do	julgamento	final.	
Prestem	testemunho	das	verdades	que	vocês	ensinaram.
Depois	que	os	alunos	estiverem	preparados	para	responder	a	suas	perguntas	designadas,	
organize-os	em	pequenos	grupos	para	que	possam	ensinar	uns	aos	outros,	numa	drama-
tização	missionária.	Cada	grupo	deve	ser	formado	em	três	duplas,	cada	dupla	deve	ter-se	
preparado	para	responder	a	um	conjunto	diferente	de	perguntas.	(Se	a	classe	for	pequena,	
peça	a	cada	grupo	que	ensine	a	classe	inteira.)	Incentive	os	alunos	a	serem	eles	mesmos	ao	
ensinar	e	ao	aprender	dos	outros	durante	a	dramatização.	Assegure-os	de	que	o	Espírito	
Santo	pode	inspirar	a	eles	e	aos	que	eles	ensinam,	se	forem	sinceros	em	seu	ensino	e	em	
suas	respostas.	Ouça	enquanto	eles	ensinam	uns	aos	outros,	e	ofereça	pontos	de	vista	ao	
sentir-se	inspirado	a	fazê-lo.	
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Depois	que	os	alunos	tiverem	tido	tempo	para	ensinar	uns	aos	outros	nos	grupos,	você	
pode	fazer	algumas	das	seguintes	perguntas	à	classe:
•	 O	que	vocês	aprenderam	ao	prepararem	respostas	para	suas	perguntas	designadas?	

O que	aprenderam	ao	ser	ensinados	por	outras	duplas?
•	 Sabendo	que	Coriânton	teve	dificuldades	para	obedecer	à	lei	da	castidade,	como	vocês	

acham	que	a	compreensão	da	natureza	da	vida	após	a	morte	pode	tê-lo	ajudado	a	resis-
tir	a	tentações	futuras?

•	 Por	que	as	verdades	que	discutimos	hoje	são	importantes	para	vocês?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	40:25–26	em	silêncio,	procurando	as	diferenças	entre	o	
estado	final	dos	justos	e	o	estado	final	dos	iníquos.	Depois	que	descreverem	o	que	encon-
traram,	peça	que	contem	como	essa	passagem	influencia	seu	comprometimento	de	viver	o	
evangelho.	Você	pode	compartilhar	sua	resposta	para	a	mesma	pergunta.	Preste	testemu-
nho	do	papel	de	Jesus	Cristo	em	colocar	as	bênçãos	da	ressurreição	a	nosso	alcance.

Revisão do Domínio das Escrituras
A	compreensão	que	os	alunos	têm	das	passagens	das	escrituras	aumenta	quando	eles	
criam	suas	próprias	perguntas	a	respeito	dos	versículos.	Peça	aos	alunos	que	trabalhem	
juntos,	como	classe	ou	em	pequenos	grupos,	escrevendo	pistas	que	apontem	para	passa-
gens	específicas	de	domínio	das	escrituras.	(Você	pode	selecionar	uma	série	de	escrituras	
que	gostaria	que	os	alunos	aprendessem	ou	recapitulassem.)	Depois,	peça	que	leiam	as	
pistas	para	você.	Você	ganhará	pontos	se	adivinhar	corretamente	uma	passagem	de	domí-
nio	das	escrituras.	A	classe	ganhará	pontos	se	você	não	conseguir	adivinhar	corretamente.	
Observação:	A	duração	dessa	lição	talvez	deixe	tempo	suficiente	para	essa	atividade	de	revi-
são	de	domínio	das	escrituras.	Contudo,	para	garantir	que	eles	tenham	tempo	suficiente	
para	preparar-se	para	participar	da	aula,	você	pode	usar	essa	atividade	no	final	da	aula,	se	
o	tempo	permitir.	Se	não	tiver	tempo	para	usar	esta	atividade	como	parte	desta	lição,	pode	
usá-la	em	outro	dia.	Para	outras	atividades	de	revisão,	ver	o	apêndice	no	fim	deste	manual.

Comentários e Informações Históricas
Alma 40:11. “Levado de volta para aquele Deus 
que lhes deu vida”

O Presidente Joseph Fielding Smith explicou que as 
palavras contidas em Alma 40:11 não ensinam que sere-
mos levados à presença de Deus imediatamente após 
morrermos:

“Essas palavras de Alma [Alma 40:11–14], da maneira 
como as compreendo, não visam transmitir a ideia de 
que todos os espíritos voltam à presença de Deus para 
ser designados a um lugar de paz ou a um lugar de 
punição e para receber Dele suas sentenças individuais. 
‘Levado de volta para Deus’ [comparar com Eclesiastes 
12:7] significa simplesmente que sua existência mortal 
chegou ao fim e que eles voltaram para o mundo dos 
espíritos, onde são designados a um lugar, de acordo 
com suas obras, seja com os justos ou com os injustos, 
para ali esperar a ressurreição. ‘De volta a Deus’ é uma 

expressão que tem equivalentes em muitas outras con-
dições bem conhecidas. Por exemplo: um homem passa 
determinado tempo em um campo missionário no exte-
rior. Quando for desobrigado e voltar para os Estados 
Unidos, ele pode dizer: ‘É maravilhoso estar de volta 
ao lar’; mas seu lar pode ficar em qualquer lugar de 
Utah ou Idaho ou em outra parte do Oeste” [Answers 
to  Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols. (1957–1966), volume 2, p. 85].

Alma 40:11–15. Onde fica o mundo espiritual?

O Presidente Brigham Young ensinou:

“Onde fica o mundo espiritual? É aqui mesmo. (…) Será 
que eles [os espíritos dos que morreram] vão para além 
dos limites da Terra organizada? Não, eles não vão. Eles 
são trazidos para esta Terra” (Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe, 1954, p. 376).
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Introdução
Prosseguindo seu conselho a seu filho Coriânton, Alma 
ensinou que o plano de restauração inclui não apenas 
a ressurreição física, mas também uma restauração 

espiritual na qual o nosso estado eterno reflete nossas 
ações e nossos desejos na mortalidade. Alma salientou 
que a iniquidade nunca pode levar à felicidade.

LIÇÃO 98

Alma 41

Sugestões Didáticas

Alma 41
Alma ensina a Coriânton sobre o plano de restauração
Peça	à	classe	que	pondere	como	as	ações	de	uma	pessoa	poderiam	ser	influenciadas	se	ela	
acreditasse	nas	seguintes	declarações	(faça	uma	pausa	depois	de	cada	item	para	permitir	
que	os	alunos	respondam):
Não	há	vida	após	a	morte.	
Depois	que	morremos,	seremos	aperfeiçoados	independentemente	de	nossas	obras	na	Terra.	
No	Julgamento	Final,	seremos	recompensados	por	nossas	boas	ações	e	punidos	por	nossas	
más	ações.	
•	 Por	que	é	importante	ter	um	entendimento	correto	do	que	acontecerá	conosco	depois	

que	morrermos?
Lembre	aos	alunos	que	em	Alma	40	eles	aprenderam	sobre	os	ensinamentos	de	Alma	
a	Coriânton	sobre	o	mundo	espiritual,	ressurreição	e	julgamento.	Explique-lhes	que	em	
Alma	41	aprendemos	que	Coriânton	estava	confuso	com	o	que	algumas	pessoas	estavam	
ensinando	sobre	a	ressurreição.	Saliente	a	frase	“se	desencaminharam”,	em	Alma	41:1,	e	
peça	aos	alunos	que	leiam	esse	versículo	procurando	o	que	estava	fazendo	com	que	algu-
mas	pessoas	se	desencaminhassem.
•	 Por	que	algumas	pessoas	se	afastam?	(Você	pode	explicar	que	desvirtuar	as	escrituras	

significa	torcer,	distorcer	ou	alterar	o	seu	significado.)
•	 O	que	Alma	disse	que	iria	explicar	a	Coriânton?
Assim	que	os	alunos	identificarem	a	palavra	restauração,	você	pode	escrevê-la	no	quadro.	
Explique-lhes	que	restauração	significa	trazer	de	volta	um	estado	anterior.
Explique-lhes	que	Alma	queria	que	Coriânton	entendesse	que	há	um	aspecto	físico	e	um	
aspecto	espiritual	do	que	ele	chamou	de	“plano	de	restauração”	(Alma	41:2).	Peça	aos	
alunos	que	examinem	Alma	41:2–5	em	silêncio,	procurando	as	coisas	que	nos	serão	fisica-
mente	restauradas	depois	da	morte	e	as	coisas	que	serão	espiritualmente	restauradas.	Você	
pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	o	que	encontrarem.	Antes	de	os	alunos	lerem,	pode	
ser	útil	você	explicar	que	imprescindível	significa	exigido	ou	necessário.
•	 Qual	é	o	aspecto	físico	do	plano	de	restauração	mencionado	em	Alma	41:2?	(Na	ressur-

reição,	o	espírito	será	restaurado	ao	corpo,	e	todas	as	partes	do	corpo	serão	restauradas.)
•	 Qual	é	o	aspecto	espiritual	do	plano	de	restauração	descrito	em	Alma	41:3–5?	(À	medida	

que	os	alunos	responderem,	escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Seremos restaurados 
para a felicidade ou para a miséria de acordo com nossas obras e nossos desejos da 
mortalidade.)

Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	estão	ensinando	esses	versículos	a	uma	classe	da	
Primária.
•	 Como	vocês	explicariam	a	doutrina	da	restauração	espiritual,	de	modo	que	as	crianças	

pudessem	entender?
Lembre	aos	alunos	que	Coriânton	tinha	quebrado	a	lei	da	castidade	e	abandonado	suas	
responsabilidades	missionárias	(ver	Alma	39:2–4).
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•	 Como	a	compreensão	correta	da	doutrina	da	restauração	espiritual	ajudou	Coriânton	a	
fazer	melhores	escolhas?	Como	a	compreensão	dessa	doutrina	influencia	nossas	ações	e	
nossos	desejos?

Preste	testemunho	da	veracidade	dessa	doutrina	e	compartilhe	seus	pensamentos	a	res-
peito	da	justiça	de	Deus	em	restaurar	a	cada	um	de	nós	o	bem	ou	o	mal,	de	acordo	com	
nossos	desejos	e	nossas	ações.	
Escreva	a	seguinte	pergunta	no	quadro:	E se eu tiver cometido pecado?
•	 De	acordo	com	o	plano	de	restauração,	o	que	recebemos	se	tivermos	pecado?
•	 Existe	alguma	maneira	de	ser-nos	restauradas	a	virtude	e	a	felicidade	quando	pecamos?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	41:6–9	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	o	que	pode-
mos	fazer	para	que	a	virtude	e	a	felicidade	nos	sejam	restauradas,	mesmo	quando	peca-
mos.	(Devemos	nos	arrepender	e	desejar	a	retidão	por	toda	a	nossa	vida.)
•	 Que	palavras	ou	frases	de	Alma	41:6–7	sugerem	que	somos	responsáveis	pelo	que	rece-

bemos	na	ressurreição?	Em	que	sentido	somos	nossos	próprios	juízes?	(Nossas	escolhas	
na	mortalidade	determinam	o	tipo	de	julgamento	que	vamos	receber	quando	estivermos	
diante	de	Deus.)

Saliente	que	algumas	pessoas	acham	que	podem	voltar	a	viver	com	Deus,	sem	assumir	a	
responsabilidade	pessoal	por	suas	ações.	Costumam	dizer	que	suas	escolhas	pecaminosas	
são	divertidas.	Às	vezes,	aqueles	que	se	envolvem	no	pecado	podem	até	parecer	felizes.	
Peça	aos	alunos	que	fiquem	de	pé	e	leiam	Alma	41:10	em	voz	alta	em	uníssono.	Saliente	
que	Alma	41:10	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras.	Você	pode	sugerir	aos	alunos	
que	marquem	essa	passagem	de	modo	distinto	para	que	consigam	localizá-la	facilmente.	
(Como	esta	é	uma	passagem	de	domínio	das	escrituras,	você	pode	pedir	que	a	repitam	jun-
tos	mais	de	uma	vez.	Você	pode	perguntar	se	alguém	da	classe	consegue	repeti-la	de	cor.)	
Quando	tiverem	terminado,	peça	à	classe	que	se	sentem.	No	quadro,	escreva	”Iniquidade 
nunca foi felicidade”.
•	 Por	que	é	verdade	que	“iniquidade	nunca	foi	felicidade”?
•	 Qual	seria	um	exemplo	de	como	Satanás	quer	que	quebremos	um	mandamento	e	acre-

ditemos	que	ainda	podemos	sentir	felicidade?
Para	ajudar	os	alunos	a	apreciar	a	diferença	entre	os	fugazes	prazeres	mundanos	e	a	feli-
cidade	que	o	Senhor	nos	oferece,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Glenn L.	Pace,	dos	
Setenta:
“Atividades	que	sempre	foram	proibidas	pelo	Senhor	e	que	por	muitos	anos	foram	repro-
vadas	pela	sociedade	são	agora	aceitas	e	promovidas	por	essa	mesma	sociedade.	A	mídia	
tira	proveito	disso,	fazendo-as	parecer	muito	desejáveis. (…)
(…) Não	confundam	o	prazer	teleste	com	a	felicidade	e	a	alegria	celestiais.	Não	confundam	
falta	de	autocontrole	com	liberdade.	A	liberdade	total,	sem	nenhuma	restrição,	torna-nos	
escravos	de	nossos	apetites.	Não	invejem	uma	vida	inferior	e	menor. (…)
Os	mandamentos	que	vocês	guardam	não	foram	dados	por	um	Deus	sem	amor	para	
impedir	que	se	divirtam,	mas	por	um	Pai	Celestial	amoroso	que	deseja	que	vocês	sejam	
felizes	enquanto	viverem	nesta	Terra	e	também	no	mundo	vindouro”	(“They’re	Not	Really	
Happy”,	Ensign,	novembro	de	1987,	p.	40).	
Escreva	a	seguinte	declaração	no	quadro:	Você	pode	sugerir	que	eles	anotem	isso	em	suas	
escrituras	ao	lado	de	Alma	41:10.	(A	declaração	encontra-se	em	“To	‘the	Rising	Genera-
tion’”,	New Era,	junho	de	1986,	p.	5.)

“Não podemos nos sentir bem fazendo coisas erradas. É impossível!” (Presidente Ezra Taft 
Benson)

Diga	aos	alunos	que	Alma	41:11	explica	por	que	é	impossível	ser	verdadeiramente	feliz	
ao	fazer	escolhas	erradas.	Copie	a	seguinte	tabela	no	quadro	(você	pode	fazer	isso	antes	
do	início	da	aula)	ou	entregue	uma	cópia	para	cada	aluno.	Organize	os	alunos	em	duplas	
e	instrua-os	a	combinar	cada	frase	de	Alma	41:11	com	seu	significado.	Peça	também	que	
discutam	as	perguntas	correspondentes.	

Ler em uníssono
A leitura em uníssono 
pode dar ênfase a uma 
passagem das escrituras 
e contribuir para a união 
da classe. É também uma 
forma de acrescentar 
variedade a uma aula. 
Use essa ideia quando 
você perceber que os 
estudantes precisam de 
uma mudança de ritmo. 
Incentive os alunos dizer 
as palavras de modo 
bem decidido e em con-
junto ao lerem. 

Alma 41:10  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.



361

ALmA 41

Frases de Alma 41:11 que 
 descrevem o “estado natural”

significado

 1. “Num estado carnal”  a. Limitados e sobrecarregados por nossos pecados

 2. “No fel da amargura e nos laços 
da iniquidade”

 b. sem as bênçãos e a orientação de Deus; perda da 
companhia do espírito santo

 3. “sem Deus no mundo”  c. Regidos pela vontade da carne

Nesse versículo, vemos que “a natureza de Deus” é “a natureza da felicidade”. O que isso nos 
ensina sobre a razão pela qual o pecado é contrário à natureza da felicidade?
Quais são alguns exemplos específicos de por que as pessoas podem se encontrar num estado de 
infelicidade?

(Respostas: 1-c, 2-a, 3-b)
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	como	a	persistência	em	manter-nos	no	“estado	natural”	se	
relaciona	com	a	doutrina	da	restauração,	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	41:12.	Depois	
que	o	versículo	tiver	sido	lido,	peça	aos	alunos	que	respondam	à	pergunta	feita	por	Alma.	
Depois,	peça	aos	alunos	que	leiam	a	resposta	dada	por	Alma	à	sua	própria	pergunta,	em	
Alma	41:13.	(Você	pode	sugerir	que	eles	marquem	o	que	Alma	disse	que	nos	será	devolvido	
como	parte	do	plano	de	restauração.)
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	têm	um	amigo	que	está	decidindo	agir	de	modo	
contrário	aos	mandamentos	do	Senhor,	mas	quer	ser	restaurado	para	a	retidão.	Peça	aos	
alunos	que	expliquem	a	doutrina	da	restauração	a	um	colega,	como	se	ele	fosse	o	amigo,	
usando	Alma	41:12–13.	(Os	alunos	podem	usar	suas	próprias	palavras	ou	a	declaração	do	
quadro:	“Seremos restaurados para a felicidade ou para a miséria de acordo com nossas obras e 
desejos da mortalidade ”.)
Mostre	aos	alunos	um	bumerangue	ou	faça	um	desenho	desse	objeto	no	quadro.
Pergunte	aos	alunos	o	que	um	bumerangue	destrói	se	for	lançado	corretamente.	(Ele	volta	
para	o	lugar	de	onde	foi	arremessado.)	Peça-lhes	que	leiam	Alma	41:14–15	em	silêncio,	
procurando	maneiras	pelas	quais	um	bumerangue	poderia	representar	as	verdades	ensina-
das	nesses	versículos.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essas	palavras.)	Peça	aos	
alunos	que	expliquem	o	que	encontraram.	
•	 Quais	são	algumas	coisas	que	vocês	esperam	receber	de	outros	e	do	Senhor	nesta	vida	

e	na	próxima?	(As	respostas	podem	incluir	bondade,	misericórdia	e	amor.	Você	pode	
escrever	as	respostas	dos	alunos	no	quadro.)

•	 Quando	foi	que	vocês	ofereceram	bondade,	misericórdia	ou	amor	a	outros	e	mais	tarde	
receberam	o	mesmo	de	volta?

Incentive	os	alunos	a	estabelecer	a	meta	de	agir	e	desenvolver	atitudes	de	modo	a	refletir	o	
que	eles	esperam	que	lhes	seja	restaurado	nesta	vida	e	na	vindoura.	Preste	testemunho	da	
felicidade	que	temos	quando	agimos	com	retidão.	

Domínio das Escrituras — Alma 41:10
Observação:	Devido	à	natureza	e	a	extensão	desta	lição,	seria	melhor	usar	a	atividade	a	
seguir	em	outro	dia,	quando	você	tiver	mais	tempo.	
Escreva	o	seguinte	no	quadro:	… é felicidade.
Peça	aos	alunos	que	criem	uma	declaração	oposta	à	doutrina	ensinada	em	Alma	41:10.	
(Uma	resposta	possível	é	“Retidão	é	felicidade”.)	Depois,	peça	aos	alunos	que	alistem	atos	
de	retidão	específicos	que	eles	acham	que	se	enquadrariam	no	espaço	em	branco.	(Por	
exemplo:	“O	serviço	ao	próximo	é	felicidade”.)	Pergunte	aos	alunos	se	eles	podem	testificar	
que	qualquer	um	desses	atos	justos	conduz	à	felicidade.	Depois	que	alguns	alunos	compar-
tilharem	suas	experiências	pessoais	e	seus	testemunhos,	convide	a	classe	a	escrever	em	um	
cartão	ou	uma	folha	de	papel	um	ou	dois	atos	de	retidão	que	eles	podem	fazer	durante	a	
semana	para	aumentar	a	felicidade.	Incentive	cada	aluno	a	levar	o	cartão	sempre	consigo	
como	lembrete	e	a	relatar	o	que	fez	nos	próximos	dias.

Pedir aos alunos que 
expliquem doutrinas 
e princípios
Dê aos alunos a oportu-
nidade de explicar aos 
outros as doutrinas e 
os princípios que estão 
aprendendo em classe. 
Ao se prepararem para 
explicar as verdades 
do evangelho, eles vão 
aprender a ponderar as 
passagens das escrituras 
mais profundamente e 
organizar seus pensa-
mentos. Ao explicarem 
essas verdades aos 
outros, o Espírito Santo 
vai ajudá-los a aprofun-
dar sua compreensão 
e seu testemunho das 
verdades que estão 
ensinando.



362

Introdução
Alma conclui seu conselho a seu filho Coriânton, expli-
cando que o Pai Celestial havia providenciado um meio 
para que os pecadores obtivessem a misericórdia. Ensi-
nou que a justiça de Deus exige que os pecadores sejam 

afastados da presença de Deus. Em seguida, prestou 
testemunho que Jesus Cristo “[satisfez] os requisitos da 
justiça” (Alma 42:15) sofrendo por todos os que peca-
ram e oferecendo misericórdia aos que se arrependem. 
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Alma 42

Sugestões Didáticas

Alma 42:1–14
Alma ensina Coriânton sobre a justiça de Deus
Antes	da	aula,	faça	no	quadro	um	desenho	simples	de	uma	balança	de	pratos,	conforme	
mostrado	na	página	seguinte.	(Não	acrescente	palavras	ao	desenho	até	ser	instruído	a	
fazê-lo,	durante	a	aula.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	copiar	esse	desenho	no	caderno	
ou	no	diário	de	estudo	das	escrituras.	)
Em	cima	da	balança,	escreva	a	seguinte	declaração:	Quero que o Julgamento Final seja justo.
Peça	aos	alunos	que	ergam	a	mão	se	concordam	com	a	declaração	do	quadro.
•	 Por	que	vocês	querem	que	o	Julgamento	Final	seja	justo?
•	 O	que	a	palavra	justo	significa?
Sugira	que	justo	pode	significar	receber	o	que	merecemos.	A	ideia	de	um	julgamento	justo	
se	relaciona	com	o	termo	que	é	encontrado	nas	escrituras:	justiça.	Escreva	a	palavra	Justiça 
no	quadro,	embaixo	da	balança.
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	conceito	de	justiça,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	
seguinte	explicação	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Justiça	tem	muitos	significados.	Um	deles	é	equilíbrio.	Um	símbolo	conhecido	da	justiça	é	
uma	balança	de	pratos.	Portanto,	quando	as	leis	dos	homens	são	violadas,	a	justiça	geral-
mente	exige	que	um	castigo	seja	imposto,	uma	penalidade	que	vai	restaurar	o	equilíbrio	
[dos	pratos	da	balança]. (…)
[As]	leis	de	Deus	igualmente	se	preocupam	com	a	justiça.	O	conceito	de	justiça	em	termos	
daquilo	que	a	pessoa	merece	é	a	premissa	fundamental	de	todas	as	escrituras	que	falam	
que	o	homem	será	julgado	de	acordo	com	suas	obras”	(“Sins,	Crimes,	and	Atonement”,	
discurso	para	os	educadores	religiosos	do	SEI,	7	de	fevereiro	de	1992,	p.	1,	si	.LDS	.org).
Explique-lhes	que	Coriânton,	o	filho	de	Alma,	estava	preocupado	com	a	justiça	do	Julga-
mento	Final.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	42:1	em	voz	alta	enquanto	a	classe	procura	o	
que	Coriânton	achava	que	seria	injusto	no	Julgamento	Final.	
•	 O	que	Coriânton	achou	que	seria	injusto?	(Que	os	pecadores	seriam	entregues	a	um	

estado	de	miséria.)
•	 Por	que	Coriânton	quis	acreditar	que	era	injusto	que	os	pecadores	fossem	castigados?	

(Se	os	alunos	precisarem	ser	lembrados	que	Coriânton	se	debatia	com	vários	pecados,	
peça	que	leiam	Alma	39:2–3.)

•	 Se	justiça	significa	recebermos	o	que	merecemos	e	sermos	castigados	por	nossos	peca-
dos,	como	isso	poderia	ser	preocupante	para	nós?	(Todos	pecamos	e	estamos	sujeitos	às	
exigências	da	justiça.)

Resuma	Alma	42:2–11	explicando	que	Alma	abordou	a	preocupação	de	Coriânton.	Ele	
ensinou	que	a	Queda	de	Adão	levou	a	humanidade	a	um	estado	decaído,	no	qual	precisa-
mos	passar	pela	morte	física	e	pela	morte	espiritual	(ver	Alma	42:9).	Ele	também	explicou	
que	sem	um	modo	de	sermos	resgatados	desse	estado	decaído,	a	alma	de	todos	os	homens	
seria	miserável,	sendo	expulsa	da	presença	de	Deus	para	sempre	(ver	Alma	42:11).
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Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	42:12	em	voz	alta.	Explique-lhes	que	esse	versículo	salienta	
que	a	Queda	e	suas	consequências,	inclusive	nosso	afastamento	da	presença	de	Deus,	
foram	resultado	da	desobediência	de	Adão	aos	mandamentos	de	Deus.	Ajude	os	alunos	a	
compreender	que	quando	desobedecemos	aos	mandamentos	de	Deus	—	quando	pecamos	
—	distanciamo-nos	ainda	mais	de	Deus	e	nos	sujeitamos	às	exigências	da	justiça.	(Você	
pode	pedir	a	um	aluno	que	leia	Regras	de	Fé	1:2	em	voz	alta.)	Peça	aos	alunos	que	leiam	
Alma	42:14	em	silêncio,	procurando	a	consequência	que	a	justiça	exige	pela	desobediência.	
•	 O	que	significa	ser	“afastado”	da	presença	de	Deus?	(Sermos	separados	de	Deus	e	não	

podermos	voltar	a	habitar	em	Sua	presença.	Você	pode	também	mencionar	que,	quando	
pecamos,	afastamo-nos	da	companhia	do	Espírito	Santo,	que	é	um	membro	da	Trindade.)

No	quadro,	acrescente	ao	desenho	as	palavras	Desobediência ou pecado e Afastados da pre-
sença de Deus,	conforme	mostrado	abaixo.

Pelo	que	aprenderam	em	Alma	42:1–14,	como	vocês	resumiriam	numa	única	frase	o	que	
a	lei	da	justiça	exige	quando	uma	pessoa	é	desobediente?	(Escreva	a	seguinte	verdade	no	
quadro,	embaixo	da	balança:	Devido a nossa desobediência, a lei da justiça exige que 
sejamos afastados da presença de Deus.	Você	pode	pedir	aos	alunos	que	anotem	esse	
princípio	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	42:1–14.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	42:18	em	silêncio,	procurando	outra	consequência	do	pecado.	
•	 O	que	significa	ter	remorso	de	consciência?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	uma	ocasião	em	que	sentiram	remorso	ou	tristeza	ou	a	
ausência	do	Espírito	Santo	por	terem	pecado.	Peça-lhes	que	imaginem	esse	sentimento	
multiplicado	por	tudo	o	que	fizeram	de	errado.	Depois,	peça	que	imaginem	esse	senti-
mento	permanecendo	com	eles	para	sempre.	
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	e	sentir	a	necessidade	de	misericórdia,	você	pode	
fazer	a	seguinte	pergunta:
•	 Com	base	no	que	aprenderam	em	Alma	42:1–14,	vocês	querem	que	o	Julgamento	Final	

se	baseie	apenas	na	justiça?

Alma 42:15–31
Alma ensina a Coriânton sobre o plano de misericórdia
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	que	as	exigências	da	justiça	precisam	ser	satisfeitas,	
aponte	para	o	lado	do	castigo	na	balança	do	quadro.	Você	pode	pegar	um	apagador	como	
se	fosse	apagar	as	exigências	da	justiça.	Pergunte:
•	 Há	um	meio	para	que	as	exigências	da	justiça	sejam	apagadas	ou	rejeitadas?	(Não.	

Quando	as	leis	de	Deus	são	quebradas,	a	justiça	exige	um	castigo.	As	exigências	da	jus-
tiça	precisam	ser	satisfeitas	de	alguma	forma.)

Ajude	os	alunos	a	compreender	que	seria	injusto	apagar	as	consequências	exigidas	pela	
justiça.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	42:25	em	voz	alta.
•	 De	acordo	com	Alma,	o	que	aconteceria	se	as	consequências	do	pecado	fossem	removi-

das	e	a	justiça	não	fosse	satisfeita?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	a	seguinte	pergunta	antes	de	dar-lhes	as	referências	das	
escrituras	para	que	encontrem	a	resposta:

Desobediência 
ou pecado

Afastados  
da presença  

de Deus

Justiça

Pedir aos alunos 
que ponderem 
uma pergunta
Fazer uma pergunta 
que exija que os alunos 
pensem antes de respon-
der é algo que estimula 
seu desejo de saber a 
resposta e os faz analisar 
mais profundamente as 
escrituras ou suas expe-
riências pessoais para 
obter entendimento. Dê 
tempo aos alunos para 
que pensem na pergunta 
antes de mostrar as 
escrituras que lhes darão 
as respostas. 
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•	 Se	as	exigências	da	justiça	não	podem	ser	apagadas,	então	como	é	que	aqueles	que	
pecaram	(todos	nós)	teremos	paz	de	consciência	e	seremos	restaurados	à	presença	de	
Deus?	(Depois	de	dar	um	tempo	para	que	os	alunos	ponderem	a	pergunta,	peça	a	um	
aluno	que	leia	Alma	42:15.	Pode	ser	útil	explicar	que	a	frase	“satisfazer	os	requisitos	da	
justiça”	significa	pagar	o	preço	ou	sofrer	o	castigo	exigido	pela	justiça.)

•	 De	acordo	com	Alma	42:15,	como	é	possível	recebermos	misericórdia?
Com	base	nas	respostas	dos	alunos,	apague	no	quadro	a	frase	“Afastados	da	presença	
de	Deus”	e	escreva	Expiação de Jesus Cristo e Misericórdia.	Embaixo	da	balança,	escreva	a	
seguinte	verdade:	A Expiação de Jesus Cristo satisfaz as exigências da justiça para que 
possamos receber misericórdia.

•	 O	que	significa	para	vocês	saber	que	o	Salvador	Se	dispôs	a	sofrer	em	seu	lugar	para	que	
vocês	pudessem	receber	misericórdia?

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	42:22–24	e	procurem	o	que	é	exigido	para	que	nos	seja	
concedida	a	misericórdia.	
•	 O	que	é	exigido	de	nós	para	obtermos	misericórdia	e	evitarmos	as	plenas	exigências	

da	justiça?	(Quando	os	alunos	identificarem	o	arrependimento	como	o	meio	pelo	
qual	podemos	obter	misericórdia,	escreva	o	seguinte	princípio	no	quadro,	embaixo	da	
balança:	Se nos arrependermos, receberemos misericórdia por meio da Expiação do 
Salvador. Você	pode	pedir	aos	alunos	que	anotem	esse	princípio	em	suas	escrituras	ao	
lado	de	Alma	42:22–24.)

•	 O	que	vocês	acham	que	significa	a	expressão	“verdadeiro	penitente”?	(Sinceramente	
arrependido.)

•	 Por	que	é	importante	que	compreendamos	que	o	Salvador	sofreu	o	castigo	por	nossos	
pecados	em	nosso	lugar?

Explique-lhes	que	Jesus	Cristo	é	nosso	Mediador.	Um	mediador	é	alguém	que	se	coloca	
entre	duas	partes	para	resolver	um	conflito.	Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	
seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	Peça	
à	classe	que	procure	motivos	pelos	quais	uma	terceira	pessoa	é	necessária	para	que	seja	
concedida	misericórdia	ao	pecador.
“De	acordo	com	a	lei	eterna,	a	misericórdia	não	pode	ser	concedida,	a	menos	que	haja	
alguém	que	esteja	disposto	e	seja	apto	a	assumir	nossa	dívida,	pagá-la	e	estabelecer	os	
termos	de	nossa	redenção.
A	menos	que	haja	um	mediador,	que	tenhamos	um	amigo,	teremos	que	arcar	com	o	peso	
da	justiça	implacável.	Será	exigido	que	paguemos	por	todas	as	nossas	transgressões	até	o	
último	ceitil,	por	menores	ou	por	mais	profundas	que	sejam.
Mas	saibam	disto:	A	verdade,	a	gloriosa	verdade	proclama	que	existe	um	Mediador. (…)
Por	meio	Dele,	a	misericórdia	pode	ser	plenamente	concedida	a	cada	um	de	nós,	sem	ofen-
der	a	lei	eterna	da	justiça. (…)
A	misericórdia	não	será	concedida	imediatamente,	mas	por	meio	de	um	convênio	com	Ele.	
Será	nos	termos	Dele,	Seus	generosos	termos”	(“O	Mediador”,	A Liahona,	outubro	de	1977,	
pp.	55–56).

Desobediência 
ou pecado

expiação de Jesus Cristo
misericórdia

Justiça
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Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	42:29–31	em	silêncio,	procurando	o	que	Alma	desejava	
para	Coriânton.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	o	que	encontrarem.)
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	deixar	que	a	justiça	e	a	misericórdia	e	o	sofrimento	do	

Senhor	“governem	plenamente	teu	coração”?
Peça	aos	alunos	que	escrevam	um	breve	plano	de	aula	que	mostre	como	eles	poderiam	
ensinar	os	conceitos	de	justiça	e	misericórdia	para	outras	pessoas.	Incentive	os	alunos	a	
ensinar	a	seus	familiares	o	que	aprenderam	hoje.	
Lembre	aos	alunos	a	preocupação	que	Coriânton	tinha	em	relação	à	natureza	justa	da	
justiça	de	Deus.	Você	pode	testificar	que	o	Julgamento	Final	será	justo	e	que	no	final	rece-
beremos	o	que	merecemos,	de	acordo	com	a	justiça	e	a	misericórdia	de	Deus.	Você	pode	
também	salientar	que	Coriânton	se	arrependeu	de	seus	pecados	e	teve	uma	influência	
positiva	no	crescimento	da	Igreja	(ver	Alma	49:30).	Peça	aos	alunos	que	ponderem	como	
eles	podem	precisar	dar	continuidade	a	seu	processo	de	arrependimento.	
Peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	sua	gratidão	e	seu	testemunho	da	disposição	que	o	
Salvador	teve	de	expiar	nossos	pecados	e	satisfazer	as	exigências	da	justiça	em	nosso	favor.	
Preste	seu	testemunho	da	misericórdia	e	da	redenção	que	estão	ao	nosso	alcance	graças	ao	
sacrifício	expiatório	do	Salvador.	
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Introdução
Enquanto Alma e seus filhos continuavam a pregar 
o evangelho, os zoramitas se juntaram aos exércitos 
lamanitas a atacaram os nefitas. O capitão Morôni 
demonstrou fé e sabedoria ao liderar os nefitas para 
se defenderem do exército lamanita. Mesmo estando 

em menor número, a preparação dos soldados nefitas e 
sua fé em Jesus Cristo os fizeram prevalecer na batalha. 
Quando viram que certamente seriam derrotados, os 
lamanitas fizeram um convênio de paz e partiram da 
terra por algum tempo.

LIÇÃO 100

Alma 43–44

Sugestões Didáticas

Alma 43
Os preparativos e as estratégias do capitão Morôni ajudam a frustrar os planos 
do exército lamanita
Peça	aos	alunos	que	escrevam	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	uma	lista	de	
plano,	metas	e	desejos	para	o	futuro	deles.	Ao	escreverem,	lembre-os	de	pensarem	em	
metas	e	desejos	espirituais	como	o	de	servir	missão,	casar	no	templo	e	criar	uma	família.	
Antes	da	aula,	você	pode	escrever	essa	lista	de	metas	e	desejos	para	seu	próprio	futuro.	
Você	pode	compartilhar	alguns	de	seus	planos	e	desejos	como	exemplos	para	ajudar	os	
alunos	a	fazer	a	lista	deles.	
Depois	que	os	alunos	fizerem	a	lista,	peça	que	identifiquem	as	metas	e	os	desejos	que	eles	
acham	que	Satanás	não	gostaria	que	eles	realizassem.	Peça	a	alguns	alunos	que	compar-
tilhem	as	metas	que	eles	identificaram.	Peça	que	expliquem	por	que	Satanás	não	quer	
que	eles	alcancem	essas	metas.	Você	pode	também	perguntar	por	que	eles	têm	um	forte	
sentimento	de	que	precisam	cumprir	essas	metas.	Sugira	que	um	estudo	de	Alma	43–44	
pode	ajudá-los	a	ver	como	podemos	cumprir	nossas	metas	justas	a	despeito	dos	esforços	
destrutivos	do	adversário.	
Resuma	Alma	43:1–4	explicando	que	apesar	do	empenho	de	Alma	em	trazer	os	zorami-
tas	de	volta	à	Igreja,	muitos	deles	se	uniram	aos	lamanitas	e	se	prepararam	para	atacar	os	
nefitas.	A	eles	também	se	uniram	os	amalequitas	que,	tal	como	os	zoramitas,	tinham	sido	
nefitas	no	passado,	mas	se	afastaram	da	verdade.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	43:5–8	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	pro-
curando	os	planos,	ou	“desígnios”	do	líder	lamanita,	Zeraemna.
Explique-lhes	que	ao	estudarmos	os	relatos	das	batalhas	físicas	do	Livro	de	Mórmon,	
podemos	compará-las	às	batalhas	espirituais	que	enfrentamos.	
•	 Como	os	desígnios	de	Zeraemna	contra	os	nefitas	se	assemelham	aos	desígnios	de	Sata-

nás	contra	nós?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	43:9–12	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	os	desíg-
nios	dos	nefitas.	
•	 Quais	eram	os	desígnios	dos	nefitas?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	43:16–19	em	silêncio.	Peça	que	procurem	o	que	Morôni,	o	
capitão	supremo	dos	nefitas,	fez	para	preparar	o	povo	para	defender	sua	terra	e	suas	famílias.
•	 Que	coisas	específicas	os	nefitas	fizeram	para	preparar-se	para	o	ataque	dos	lamanitas?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	43:20–22	em	voz	alta,	e	peça	à	classe	que	procure	a	reação	
dos	lamanitas	aos	preparativos	feitos	pelos	nefitas.	
•	 Por	que	os	lamanitas	recuaram	de	seu	ataque	embora	fossem	mais	numerosos	que	os	

nefitas?
•	 O	que	podemos	aprender	com	esse	fato	no	tocante	à	nossa	defesa	contra	os	desígnios	

de Satanás?
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Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	43:23–24	em	silêncio	para	descobrir	o	que	Morôni	fez	
quando	não	tinha	certeza	de	como	seu	inimigo	planejava	atacar	em	seguida.	
•	 Por	que	Morôni	enviou	mensageiros	para	falar	com	Alma?
•	 O	que	o	exemplo	de	Morôni	nos	ensina	sobre	como	podemos	preparar-nos	espiritual-

mente	contra	o	adversário?	(Ajude	os	alunos	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Se bus-
carmos e seguirmos o conselho profético, seremos mais capazes de defender-nos 
do adversário.)

Resuma	brevemente	Alma	43:25–43	contando	que	Morôni	agiu	de	acordo	com	o	conhe-
cimento	que	recebeu	do	profeta.	Ele	dividiu	seu	exército	em	duas	partes.	Alguns	soldados	
permaneceram	na	cidade	de	Jérson	para	proteger	o	povo	de	Amon.	O	restante	do	exército	
marchou	para	a	terra	de	Mânti.	Morôni	enviou	espiões	para	descobrir	onde	estavam	os	
lamanitas	e	fez	com	que	os	outros	soldados	se	escondessem	ao	longo	do	caminho	que	os	
lamanitas	tomariam.	Quando	os	lamanitas	se	aproximaram,	os	soldados	nefitas	os	cer-
caram.	Quando	os	lamanitas	viram	que	estavam	cercados,	lutaram	ferozmente.	Muitos	
nefitas	morreram,	mas	os	lamanitas	sofreram	mais	baixas.	
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	Alma	43:43–54.	Peça	à	classe	que	
procure	a	diferença	entre	a	motivação	e	a	fonte	de	força	dos	lamanitas	e	a	motivação	e	a	
fonte	de	força	dos	nefitas.	
•	 O	que	vocês	notaram	em	relação	aos	motivos	pelos	quais	os	lamanitas	lutavam?	O	que	

vocês	perceberam	em	relação	aos	motivos	pelos	quais	os	nefitas	lutavam?	Como	a	fonte	
de	força	dos	nefitas	diferia	da	fonte	de	força	dos	lamanitas?	[Se	necessário,	saliente	que,	
enquanto	os	lamanitas	lutavam	por	ódio	ou	raiva,	os	nefitas	eram	inspirados	por	uma	
causa	melhor	(ver	Alma	43:45–47).	Eles	clamaram	ao	Senhor	pedindo	ajuda,	e	Ele	os	
fortaleceu	(ver	Alma	43:49–50).]

•	 O	que	podemos	aprender	com	o	exemplo	de	Morôni	e	seu	exército	para	ajudar-nos	em	
nossas	batalhas	contra	o	adversário?

Peça	aos	alunos	que	escrevam	suas	respostas	para	essa	pergunta.	Depois,	peça	que	com-
partilhem	o	que	escreveram.	Eles	podem	mencionar	alguns	dos	seguintes	princípios:
Quando oramos pedindo ajuda para realizar nossos planos e desejos justos, Deus 
nos ajuda a cumpri-los.
Somos inspirados por uma causa melhor do que aqueles que se opõem à verdade.
O Senhor vai ajudar-nos a cumprir nosso dever de defender nossas famílias, nossa 
liberdade e nossa religião.
Peça	aos	alunos	que	relatem	ocasiões	em	que	sentiram	a	ajuda	do	Senhor	para	cumprir	
metas	justas.	Você	pode	compartilhar	suas	próprias	experiências	pessoais.	Preste	testemu-
nho	da	capacidade	que	o	Senhor	tem	de	nos	ajudar	a	cumprir	objetivos	justos.	Peça	aos	
alunos	que	façam	das	metas	justas	uma	parte	contínua	de	suas	orações.

Alma 44
O capitão Morôni ordena que os lamanitas façam um convênio de paz
Peça	a	um	rapaz	que	esteja	disposto	a	ler	em	voz	alta	que	vá	para	frente	da	classe	com	as	
escrituras.	Lembre	à	classe	que,	quando	o	capitão	Morôni	viu	o	terror	dos	lamanitas,	ele	
ordenou	a	seus	homens	que	parassem	de	lutar	(ver	Alma	43:54).	Peça	ao	rapaz	que	leia	as	
palavras	de	Morôni,	em	Alma	44:1–6.	Peça	à	classe	que	procure	ouvir	a	explicação	da	vitória	
dos	nefitas	dada	por	Morôni.
•	 O	que	Morôni	queria	que	Zeraemna	compreendesse	sobre	a	fonte	de	força	dos	nefitas	

na	batalha?	O	que	ele	ofereceu	aos	lamanitas?	(Ele	disse	que	os	nefitas	não	os	feririam	
mais,	se	eles	entregassem	suas	armas	e	fizessem	um	convênio	de	paz.)

•	 Que	verdades	podemos	aprender	em	Alma	44:4–6	que	podem	ajudar-nos	em	nossas	
batalhas	espirituais?	(Os	alunos	podem	compartilhar	vários	princípios,	alguns	dos	quais	
já	foram	abordados	nesta	aula.	Certifique-se	de	que	eles	incluam	a	seguinte	verdade:	
O Senhor vai fortalecer-nos e preservar-nos de acordo com nossa fé Nele.	Você	pode	
sugerir	que	os	alunos	marquem	as	palavras	desses	versículos	que	ensinam	essa	verdade.)
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Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	o	seguinte	conselho	para	os	jovens	da	Igreja,	do	
Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Você	pode	fornecer	uma	cópia	
para	cada	aluno.	

“Os	jovens	de	hoje	estão	sendo	criados	em	território	inimigo,	onde	o	padrão	
de	moralidade	está	decaindo.	Mas,	como	servo	do	Senhor,	prometo	que	
serão	protegidos	e	defendidos	dos	ataques	do	adversário,	se	derem	ouvidos	
aos	sussurros	que	vêm	do	Santo	Espírito.
Vistam-se	com	recato,	falem	com	reverência,	ouçam	música	inspiradora.	
Abstenham-se	da	imoralidade	e	de	práticas	pessoalmente	degradantes.	

Assumam	o	controle	de	sua	vida	e	ordenem	a	si	mesmos	que	sejam	valentes.	Como	con-
fiamos	muito	em	vocês,	vocês	serão	extraordinariamente	abençoados.	Nunca	estarão	longe	
da	vista	de	nosso	amoroso	Pai	Celestial”	(“Conselho	para	os	Jovens”,	A Liahona,	novembro	
de	2011,	p.	16).
•	 Nas	palavras	do	Presidente	Packer,	o	que	se	destacou	para	vocês?	Por	quê?
Resuma	Alma	44:7–10	explicando	que	Zeraemna	declarou	que	ele	e	seu	povo	não	acredi-
tavam	que	os	nefitas	tinham	sido	fortalecidos	por	Deus.	Ele	concordou	em	fazer	com	que	
os	lamanitas	entregassem	suas	armas,	mas	recusou-se	a	fazer	um	convênio	de	paz.	Peça	ao	
aluno	que	leu	Alma	44:1–6	que	leia	em	voz	alta	a	resposta	de	Morôni	a	Zeraemna,	que	se	
encontra	em	Alma	44:11.	Pergunte	à	classe:
•	 Por	que	vocês	acham	que	era	tão	importante	para	Morôni	que	os	lamanitas	fizessem	um	

convênio	de	paz?
Resuma	Alma	44:12–20	explicando	que	embora	muitos	lamanitas	tenham	feito	um	con-
vênio	de	paz,	Zeraemna	reuniu	o	restante	de	seus	homens	para	lutar	contra	o	exército	de	
Morôni.	Quando	os	nefitas	começaram	a	matá-los,	Zeraemna	viu	sua	destruição	iminente	
e	prometeu	fazer	um	convênio	de	paz.	
Preste	testemunho	da	mão	protetora	do	Senhor	na	vida	dos	que	são	fiéis	a	Ele.	Incentive	
os	alunos	a	lutar	valorosamente	por	suas	metas	e	por	seus	desejos	justos	e	a	confiar	na	
promessa	de	“que	Deus	nos	manterá	e	conservará	e	preservará	enquanto	formos	fiéis	a	
ele”	(Alma	44:4).

Comentários e Informações Históricas
Alma 43:3. A guerra que estamos travando 
começou na vida pré-mortal

O Presidente Gordon B. Hinckley falou da realidade da 
guerra em que estamos engajados desde antes de o 
mundo existir:

“Existe [uma] guerra sendo travada desde antes da cria-
ção do mundo e que provavelmente continuará ainda 
por muito tempo. (…)

Essa guerra (…) é a guerra entre a verdade e o erro, 
entre o arbítrio e a compulsão, entre os seguidores de 
Cristo e aqueles que O negaram. Seus inimigos usaram 
todos os estratagemas possíveis nesse conflito. (…)

É agora como foi no início. (…) As vítimas que caem são 
tão preciosas quanto as que caíram no passado. É uma 
batalha sem fim. (…)

A guerra continua. (…) É travada em nossa vida, dia 
após dia, em nossos lares, no trabalho, na escola; 

é empreendida por questões de amor e respeito, de 
lealdade e fidelidade, de obediência e integridade. Nós 
todos estamos envolvidos nela. (…) Estamos vencendo, 
e o futuro nunca pareceu mais esplendoroso” (“A 
Guerra Que Estamos Vencendo”, A Liahona, janeiro 
de 1987, pp. 42, 44–45).

Alma 43:9, 45. Proteger e fortalecer a família

A irmã Virginia U. Jensen, da presidência geral da Socie-
dade de Socorro, referiu-se a uma advertência contida 
na proclamação sobre a família de que “a desintegra-
ção da família fará recair sobre pessoas, comunidades e 
nações as calamidades preditas pelos profetas antigos 
e modernos” (“A Família: Proclamação ao Mundo”, A 
Liahona, novembro de 2010, última contracapa). A irmã 
Jensen observou: “Irmãos e irmãs, estamos testemu-
nhando essa realidade neste exato momento. É dever 
de todos nós proteger e fortalecer a família” (“Vinde 
ao Profeta Escutar”, A Liahona, janeiro de 1999, p. 13).

w



369

Lição de Estudo no Lar 
Alma 39–44 (Unidade 20)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Alma 39–44 (unidade 20) não é 
para ser ensinado como parte de uma lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Espírito Santo ao 
ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Alma 39)
Enquanto estudavam as palavras de Alma a seu filho desobe-
diente Coriânton, os alunos aprenderam que o pecado sexual 
é uma abominação à vista do Senhor. Alma também ensinou 
a seu filho que o arrependimento inclui reconhecer e aban-
donar nossos pecados e voltar-nos para o Senhor com toda a 
mente, poder e força. Os alunos leram o testemunho de Alma 
de que Jesus Cristo veio para tirar os pecados do mundo. 

Dia 2 (Alma 40–41)
Coriânton estava preocupado com a ressurreição e o Julga-
mento Final. Com a resposta de Alma a essas preocupações, 
os alunos aprenderam várias doutrinas relacionadas com a 
ressurreição, inclusive a verdade de que seremos restaurados 
para a felicidade ou a miséria de acordo com nossas obras e 
nossos desejos na mortalidade. Alma também salientou que 
“iniquidade nunca foi felicidade” (Alma 41:10).

Dia 3 (Alma 42)
Alma ajudou Coriânton a ver que a desobediência faz com 
que as pessoas sejam afastadas da presença de Deus. Por 
sua vez, os alunos aprenderam como o plano de redenção 
permite que as pessoas sobrepujem seu estado decaído. Os 
ensinamentos de Alma confirmam que o sofrimento de Jesus 
Cristo satisfez as exigências da justiça para que a misericór-
dia pudesse ser concedida aos que se arrependerem. 

Dia 4 (Alma 43–44)
Os alunos aprenderam sobre uma guerra entre os lamanitas 
e os nefitas. Uma lição que aprenderam em Alma 43–44 é 
a de que se buscarmos e seguirmos o conselho profético, 
seremos mais capazes de defender-nos contra o adversário. 
Além disso, os alunos descobriram que quando oramos 
para o Senhor em relação a nossos planos e desejos, Ele nos 
ajuda a realizá-los. 

Introdução
Conforme registrado em Alma 39–42, Alma ajudou seu filho 
Coriânton a compreender a gravidade do pecado sexual, as 
doutrinas relacionadas à ressurreição e ao Julgamento Final, e as 
eternas consequências das leis da justiça e da misericórdia. Esta 
aula dará aos alunos oportunidades de ensinar e explicar essas 
doutrinas uns aos outros. 

Sugestões Didáticas
Antes da aula, prepare folhetos contendo as instruções desta 
lição. Familiarize-se com as instruções para poder ajudar os alu-
nos a ter sucesso em seu empenho de ensinar uns aos outros. 

Alma 39–41
Alma ensina que o arrependimento traz felicidade
Comece a aula pedindo aos alunos que recitem juntos Alma 
39:9, uma passagem de domínio das escrituras que eles foram 
incentivados a decorar como parte de seu estudo desta semana. 
Pergunte se alguém pode lembrar à classe por que nesse versí-
culo Alma aconselhou seu filho Coriânton a se arrepender e a 
abandonar seus pecados.

Lembre aos alunos que em Alma 40–41, Alma também abordou 
as preocupações que Coriânton tinha em relação à ressurrei-
ção dos mortos e ao Julgamento Final. Para ajudar os alunos a 
explicar o que aprenderam e a compartilhar seus sentimentos e 
testemunho das verdades encontradas Alma 39–41, escreva as 
seguintes perguntas e referências das escrituras antes do início 
da aula:

 1. Por que é importante guardar a lei da castidade? (Ver Alma 
39:1–9.)

 2. O que é a Ressurreição? Qual é a diferença entre o corpo 
mortal e o corpo ressuscitado? O que acontece depois que 
formos ressuscitados? (Ver Alma 40:21–26.)

 3. Como seremos julgados no Julgamento Final? (Ver Alma 
41:1–7.)

 4. Parece que algumas pessoas que quebram os mandamen-
tos são felizes. Isso é verdade? (Ver Alma 41:10–15.)

Peça aos alunos que imaginem que eles são missionários e 
que têm um compromisso marcado com alguém que procura 
respostas para essas perguntas. Informe-os que eles terão tempo 
para se preparar e depois terão a oportunidade de responder a 
algumas dessas perguntas usando o que aprenderam em Alma 
39–41.
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Se o tamanho de sua classe permitir, divida a classe em duplas 
que representem duplas de missionários. Designe a cada dupla 
uma das perguntas do quadro. (Se o tamanho de sua classe for 
menor, você pode designar as perguntas individualmente aos 
alunos.) Dê a cada dupla uma cópia das instruções abaixo e peça 
que usem os versículos citados no fim de sua pergunta desig-
nada para responder às dúvidas de seu pesquisador. Dê tempo 
para que os alunos estudem os versículos e preparem uma breve 
lição para seu pesquisador. Incentive as duplas a decidir que 
parte das instruções cada um deles se encarregará de ensinar. 

À medida que os alunos se prepararem, você pode mover-se 
entre os alunos para poder ouvir o que dizem e oferecer ajuda 
quando necessário. Se for preciso, ajude os alunos a identificar 
doutrinas em Alma 39–41 que os ajudem a responder às per-
guntas que lhes foram designadas. Use as seguintes doutrinas 
como guia:

Os pecados sexuais são abomináveis aos olhos do Senhor 
(ver Alma 39:1–9).

A ressurreição é a reunião do espírito com o corpo, com 
todas as coisas restauradas à sua devida e perfeita forma 
(ver Alma 40:21–26).

Seremos restaurados para a felicidade ou para a miséria 
de acordo com nossas obras e nossos desejos na mortali-
dade (ver Alma 41:1–7).

Iniquidade nunca foi felicidade (ver Alma 41:10). 

Instruções
Esteja pronto para fazer o seguinte ao ensinar:
 1. Forneça algumas informações de contexto sobre os versículos 

(como explicar quem está falando, para quem está falando e 
por que motivo).

 2. Leia as partes fornecidas da passagem das escrituras para 
ajudá-lo a responder à pergunta que lhe foi designada. 

 3. Escreva uma doutrina ou um princípio ensinado nos versículos 
que você estudou e que se apliquem à pergunta que lhe foi 
designada. 

 4. Explique como a doutrina ou o princípio que você escreveu 
responde à pergunta que lhe foi designada. Você pode sugerir 
às pessoas que você ensinar que escrevam essa doutrina ou 
esse princípio em suas escrituras. 

 5. Diga por que essa doutrina ou esse princípio é importante 
para você e preste testemunho das verdades que ensinou. 

Depois que os alunos tiverem preparado para responder às suas 
perguntas designadas, disponha-os em pequenos grupos para 
que ensinem uns aos outros. (Se sua classe for pequena, cada 
aluno ou dupla pode ensinar a classe inteira.) Depois que os 
alunos tiverem terminado de ensinar uns aos outros, faça as 
seguintes perguntas à classe:

•	 Ao	ponderar	os	pecados	de	Coriânton,	por	que	vocês	acham	
que a compreensão dessas doutrinas seria útil para ele?

•	 Por	que	seria	importante	sermos	capazes	de	explicar	essas	
verdades para as pessoas de nosso convívio na vida?

•	 Por	que	é	importante	que	compreendamos	essas	verdades	e	
vivamos de acordo com elas?

Alma 42
Alma ensina Coriânton sobre a justiça e a misericórdia
Desenhe uma balança de pratos simples no quadro. Peça a 
um aluno que ensine os conceitos de justiça e misericórdia 
para classe usando a ilustração e o que ele aprendeu com as 
instruções de Alma a Coriânton, em Alma 42. Peça aos alunos 
que abram em Alma 42 nas suas escrituras e procurem as frases 
e declarações sobre justiça e misericórdia que eles marcaram ou 
sublinharam.

Para ajudar os alunos a compreender as condições pelas quais a 
misericórdia está disponível, faça as seguintes perguntas:

•	 O	que	Jesus	Cristo	teve	de	fazer	para	que	a	misericórdia	esti-
vesse ao nosso alcance?

•	 O	que	precisamos	fazer	para	receber	misericórdia?

Peça a alguns alunos que digam por que são gratos pela Expia-
ção de Jesus Cristo.

Alma 43–44
O fato de darmos ouvidos aos conselhos dos profetas nos pro-
tege do adversário
Se houver tempo, você pode pedir aos alunos que recapitulem o 
que aprenderam em Alma 43–44 compartilhando o que escre-
veram em seu diário de estudo das escrituras sobre travar suas 
batalhas espirituais (dia 4, designações 3 e 4). Preste testemunho 
de Jesus Cristo e de Seu poder de conceder misericórdia se nos 
arrependermos e nos protegermos, achegando-nos a Ele.

Próxima Unidade (Alma 45–63)
Por que os nefitas foram tão bem-sucedidos contra seus inimi-
gos? Como foram capazes de lutar com a força do Senhor? As 
respostas podem ser encontradas estudando os exemplos do 
capitão Morôni e de Helamã e seus jovens guerreiros. 
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Introdução
Depois de dar as instruções finais a seu filho Helamã, 
Alma partiu de entre o povo de Néfi e nunca mais foi 
visto. Helamã se tornou um importante líder espiritual, 
e o capitão Morôni se tornou um importante líder 
militar num momento difícil para os nefitas. Amali-
quias, o líder de um grupo de dissidentes nefitas, pôs 

em andamento um plano ardiloso para ganhar poder 
sobre os nefitas. O capitão Morôni ajudou os nefitas 
a fortificar-se contra os ataques de seus inimigos para 
que pudessem manter-se livres e preservar sua liber-
dade de adoração.

LIÇÃO 101

Alma 45–48

Sugestões Didáticas

Alma 45
Helamã acredita nas palavras de Alma e começa seu ministério
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	uma	entrevista	que	tiveram	com	um	dos	pais	ou	com	um	
líder	do	sacerdócio.
•	 Que	tipo	de	perguntas	os	pais	e	líderes	do	sacerdócio	geralmente	fazem	nas	entrevistas?
Depois	de	um	breve	debate,	explique-lhes	que	antes	de	Alma	encarregar	seu	filho	Helamã	
dos	registros	sagrados	e	partir	da	terra	(ver	Alma	45:18–19),	ele	fez	uma	série	de	perguntas	
a	Helamã.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	45:2–8	em	silêncio,	procurando	as	perguntas	
que	Alma	fez	e	as	respostas	dadas	por	Helamã.	
•	 Os	nefitas	estavam	em	guerra	com	os	lamanitas	quando	Alma	e	Helamã	tiveram	essa	

conversa.	Como	vocês	acham	que	a	fé	que	Helamã	tinha	pode	tê-lo	ajudado	durante	a	
guerra	e	ao	longo	de	seu	ministério?

•	 Quando	foi	que	vocês	receberam	forças	por	causa	de	sua	fé	em	Jesus	Cristo	e	nas	pala-
vras	dos	profetas	e	de	seu	comprometimento	de	guardar	os	mandamentos?

Resuma	Alma	45:9–19	contando	aos	alunos	que	depois	que	Alma	profetizou	a	destruição	
final	da	nação	nefita,	ele	partiu	da	terra	e	nunca	foi	visto	novamente.	Antes	de	partir,	ele	fez	
uma	última	profecia.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	45:16	em	voz	alta.
•	 Que	verdades	podemos	aprender	com	essa	profecia?	(Os	alunos	podem	declarar	vários	

princípios,	mas	certifique-se	de	que	compreendam	que	o Senhor não pode encarar o 
pecado com o mínimo grau de tolerância.)

Explique-lhes	que	Helamã	começou	seu	ministério	designando	sacerdotes	e	mestres	para	
a	Igreja	por	toda	a	terra.	Peça	aos	alunos	que	pesquisem	em	Alma	45:23–24,	procurando	
como	o	povo	agiu	em	relação	àqueles	líderes	da	Igreja.	
•	 Como	as	pessoas	agiram	em	relação	a	seus	líderes	da	Igreja?	Por	que	algumas	pessoas	se	

recusaram	a	ouvir	os	líderes	da	Igreja?

Alma 46
O capitão Morôni reúne os justos para defender seus direitos e sua religião
Resuma	Alma	46:1–3	explicando	que	aqueles	que	não	deram	ouvidos	aos	líderes	da	Igreja	
foram	liderados	por	um	homem	chamado	Amaliquias.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	
46:4–5	em	silêncio,	procurando	o	que	desejavam	Amaliquias	e	seus	seguidores.	Peça	aos	
alunos	que	expliquem	o	que	descobriram.
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Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	46:6–7	em	silêncio,	procurando	os	resultados	da	influência	
de	Amaliquias	sobre	aqueles	que	o	seguiram.	
•	 O	que	aconteceu	como	resultado	da	influência	de	Amaliquias?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	46:8–10	em	silêncio,	procurando	as	lições	que	Mórmon	
queria	que	aprendêssemos	com	as	ações	de	Amaliquias.	Você	pode	salientar	que	várias	
dessas	lições	começam	com	as	palavras	“vemos	assim”	ou	“vemos”.	(Você	pode	sugerir	
que	os	alunos	marquem	essas	lições	nas	escrituras	deles.)	Os	alunos	podem	encontrar	as	
seguintes	lições:
Muitas	pessoas	são	rápidas	em	esquecer	o	Senhor	e	cometer	iniquidade.
Um	homem	iníquo	pode	causar	muita	iniquidade.	
Para	contrastar	Amaliquias	com	o	capitão	Morôni,	peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	46:11–
18	e	Alma	48:11–13,	17	em	silêncio.	Peça	à	metade	da	classe	que	procure	o	que	Morôni	
desejava.	Peça	à	outra	metade	da	classe	que	procure	palavras	e	frases	que	descrevam	como	
era	Morôni.	(Ajude	os	alunos	a	ver	a	diferença	entre	os	motivos	justos	de	Morôni	e	os	
motivos	iníquos	de	Amaliquias.	Morôni	apoiou	a	causa	da	liberdade	e	da	retidão,	ao	passo	
que	Amaliquias	tinha	sede	de	poder	e	procurou	levar	os	nefitas	ao	cativeiro.)
•	 Com	base	no	que	leram,	como	descreveriam	o	capitão	Morôni?	Que	princípios	podemos	

aprender	com	esses	versículos?	(Os	alunos	podem	sugerir	vários	princípios	diferentes,	
incluindo	a	verdade	de	que	um homem justo pode fazer acontecer muita retidão.)

•	 De	acordo	com	Alma	46:11–18,	pelo	que	Morôni	orou?	(Para	que	as	bênçãos	da	liberdade	
permanecessem	com	os	nefitas	e	para	que	a	“causa	dos	cristãos”	fosse	favorecida	por	Deus.)

Morôni	orou	pela	“causa	dos	cristãos”.	De	acordo	com	Alma	46:12,	quais	ideais	Morôni	
achou	que	os	cristãos	deveriam	defender	e	apoiar?	(Ajude	os	alunos	a	ver	que	é nosso dever 
defender as famílias, nossa religião e nossa liberdade.	Ver	também	Alma	43:45–48.)
•	 Que	desafios	existem	contra	as	famílias,	os	cristãos	e	a	liberdade	nos	dias	atuais?	Quais	

são	alguns	meios	adequados	pelos	quais	podemos	defender	nossas	famílias,	nossa	reli-
gião	e	nossas	liberdades?

Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	46:18–22	em	silêncio,	procurando	o	que	Morôni	pediu	
que	seu	povo	fizesse.	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	palavra	convênio nesses 
versículos.)
•	 O	que	as	pessoas	se	comprometeram	a	fazer	sob	convênio?	(Manter	seus	direitos	e	sua	

religião;	não	abandonar	o	Senhor;	não	transgredir	os	mandamentos	de	Deus;	e	não	se	
envergonhar	de	tomar	sobre	si	o	nome	de	Cristo.)

•	 De	acordo	com	Alma	46:22,	o	que	as	pessoas	fizeram	como	sinal	do	convênio	que	assu-
miram?	(Rasgaram	as	roupas	e	lançaram	os	pedaços	aos	pés	de	Morôni.)

Erga	um	pedaço	de	pano	e	rasgue-o	ao	meio.	Você	pode	explicar	que	ao	rasgar	suas	roupas,	
as	pessoas	demonstraram	seu	comprometimento	com	o	convênio	que	tinham	feito.	
•	 De	acordo	com	Alma	46:21–22,	o	que	as	pessoas	disseram	que	aconteceria	se	quebras-

sem	seu	convênio?
•	 Como	isso	os	ajuda	a	compreender	a	seriedade	dos	convênios	que	fazemos	com	Deus?
Lembre	aos	alunos	que	Morôni	e	seu	povo	enfrentavam	inimigos	que	queriam	destruí-los.
•	 De	acordo	com	Alma	46:18,	o	que	Morôni	disse	que	poderia	levar	seu	povo	à	destruição?
Escreva	o	seguinte	no	quadro:	Se guardarmos nossos convênios, Deus vai …
Peça	aos	alunos	que	digam	como	poderiam	completar	a	declaração,	com	base	no	que	
aprenderam	em	Alma	46:18–22.	Também	peça	que	deem	um	exemplo	de	como	sabem	
que	a	declaração	é	verdadeira.	As	respostas	podem	variar.	Resuma	as	respostas	comple-
tando	a	frase	no	quadro	da	seguinte	maneira:	Se guardarmos nossos convênios, Deus 
nos abençoará. Incentive	os	alunos	a	procurar	evidências	que	confirmem	esse	princípio	ao	
estudarem	os	capítulos	restantes	de	Alma.	Você	pode	relatar	uma	ocasião	em	que	o	Senhor	
o	abençoou	por	honrar	seus	convênios.	
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Resuma	Alma	46:29–41.	Explique-lhes	que	Amaliquias	e	seus	seguidores	se	deram	conta	
de	que	estavam	em	menor	número,	por	isso	foram	para	a	terra	de	Néfi,	no	intuito	de	
unir-se	aos	lamanitas.	O	exército	de	Morôni	impediu	que	a	maior	parte	do	grupo	de	Amali-
quias	chegasse	à	terra	de	Néfi.	Muitos	dos	seguidores	de	Amaliquias	fizeram	o	convênio	de	
apoiar	a	liberdade.	Os	poucos	que	não	quiseram	fazer	o	convênio	foram	mortos.	Amali-
quias	e	um	pequeno	grupo	de	homens	escaparam	e	se	uniram	aos	lamanitas.	

Alma 47
Por meio de fraude, Amaliquias se torna rei dos lamanitas
Pergunte	aos	alunos	como	se	sentiriam	se	estivessem	em	um	jogo	competitivo	ou	em	
outra	competição	e	tivessem	em	mãos	um	livro	contendo	uma	lista	do	que	seu	oponente	
pretendia	fazer	para	vencer	a	competição.	Diga	aos	alunos	que	ao	comparar	Alma	47	a	nós	
mesmos,	podemos	aprender	algumas	lições	importantes	sobre	as	táticas	que	Satanás	usa	
para	tentar	nos	derrotar.	
Resuma	Alma	47:1–6	contando	aos	alunos	que	Amaliquias	não	desistiu	de	seu	objetivo	de	
obter	poder	sobre	os	nefitas.	Ele	elaborou	um	plano	astuto	para	destronar	o	rei	dos	lamani-
tas	e	torna-se	o	rei	deles,	para	que,	por	fim,	conseguisse	liderar	os	lamanitas	numa	batalha	
contra	os	nefitas.	Quando	Amaliquias	se	uniu	aos	lamanitas,	conquistou	o	favor	do	rei,	que	
lhe	deu	o	comando	de	uma	parte	do	exército	lamanita.	O	rei	ordenou	que	Amaliquias	e	
seu	exército	perseguissem	uma	facção	desobediente	do	exército	lamanita	liderada	por	um	
homem	chamado	Leônti.	Amaliquias	recebeu	a	ordem	de	obrigar	o	exército	de	Leônti	a	
pegar	em	armas	contra	os	nefitas,	mas	Amaliquias	tinha	um	plano	diferente	em	mente.	
Peça	aos	alunos	que	estudem	Alma	47:7–19	como	se	eles	fossem	Leônti	e	como	se	Ama-
liquias	fosse	Satanás.	Peça-lhes	que	leiam	Alma	47:7–10	em	silêncio,	procurando	onde	
Leônti	foi	para	defender	seu	exército	e	o	que	Amaliquias	tentou	convencer	Leônti	a	fazer.	
•	 Onde	Leônti	reuniu	seu	exército	em	preparação	para	a	batalha?	Que	vantagens	tem	um	

exército	que	está	em	um	terreno	mais	elevado	do	que	o	de	seu	inimigo?
•	 O	que	Amaliquias	queria	que	Leônti	fizesse?	Quais	são	algumas	das	táticas	que	Satanás	

usa	para	conseguir	fazer	com	que	desçamos	do	terreno	elevado?	(As	possíveis	respostas	
incluem	tentar-nos	a	rebaixar	nossos	padrões	e	convencer-nos	a	ir	a	lugares	onde	não	
estaremos	espiritualmente	seguros.)

Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	47:11–19.	Peça	à	classe	
que	acompanhe,	ponderando	como	as	táticas	de	Amaliquias	poderiam	ser	comparadas	às	
que	Satanás	usa	para	destruir-nos.	
•	 De	que	maneiras	as	táticas	de	Amaliquias	se	assemelhavam	às	táticas	que	Satanás	usa	

para	destruir-nos?	(As	possíveis	respostas	incluem	que	Satanás	é	persistente,	enganador,	
ardiloso	e	sem	escrúpulos.)

•	 Quais	são	alguns	exemplos	das	maneiras	usadas	por	Satanás	para	procurar	envenenar-
nos	“aos	poucos”?

Resuma	Alma	47:20–36	explicando	que	Amaliquias	continuou	a	enganar	e	a	assassinar	até	
se	tornar	rei	dos	lamanitas.	Saliente	que	as	intenções	e	táticas	de	Amaliquias	em	muito	se	
assemelhavam	às	de	Satanás	contra	nós.	Escreva	o	seguinte	princípio	no	quadro:	Satanás 
procura destruir-nos e nos incentiva a gradualmente rebaixarmos nossos padrões.

Alma 48
O capitão Morôni inspira os nefitas a estarem preparados e a serem fiéis
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	48:7–10	em	silêncio,	procurando	o	que	Morôni	fazia	
enquanto	Amaliquias	buscava	poder	entre	os	lamanitas.	
•	 O	que	Morôni	fazia	enquanto	Amaliquias	buscava	poder	entre	os	lamanitas?
•	 O	que	Morôni	fez	para	fortalecer	seu	povo	e	suas	cidades	contra	futuros	ataques?	A	que	

locais	específicos	Morôni	deu	especial	atenção?



374

LIÇÃO 101

Dê	aos	alunos	tempo	para	ponderar	áreas	de	fraqueza	em	sua	vida	e	o	que	podem	fazer	
para	serem	fortalecidos	nessas	áreas.	Peça-lhes	que	escrevam	seus	pensamentos.
•	 De	acordo	com	Alma	48:10,	por	que	Morôni	trabalhou	tão	arduamente	para	fortalecer	

seu	povo	contra	os	ataques	de	seus	inimigos?	(Saliente	que	Morôni	queria	ajudar	a	pre-
servar	a	liberdade	dos	nefitas	para	praticar	sua	religião.)

•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	coisas	que	os	líderes	da	Igreja	ensinam	nos	dias	de	hoje	
para	nos	fortalecer	em	nossas	áreas	de	fraqueza	espiritual?

•	 Por	que	os	líderes	da	Igreja	trabalham	tão	arduamente	para	fortalecer-nos	
espiritualmente?

Assegure	aos	alunos	que	quando seguimos o conselho dos servos do Senhor somos 
fortalecidos contra as tentações.
Incentive	os	alunos	a	observar	cuidadosamente	nos	capítulos	restantes	de	Alma	os	princí-
pios	a	respeito	da	importância	de	guardar	os	convênios	e	de	fortalecer-nos	para	resistir	à	
Satanás.
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Introdução
Os preparativos defensivos de Morôni foram vitais 
para proteger os nefitas contra seus inimigos. Os 
nefitas foram bem-sucedidos em defender-se contra os 
lamanitas até que a rebelião e a iniquidade em meio a 

seu próprio povo começaram a enfraquecê-los. Moriân-
ton e os realistas procuraram dividir o povo e suscitar 
discórdia entre as pessoas. Morôni procurou eliminar a 
divisão e a discórdia e estabelecer a paz.

LIÇÃO 102

Alma 49–51

Sugestões Didáticas

Alma 49; 50:1–24
Os nefitas edificaram fortificações, prosperaram e preservaram suas liberdades
Leia	a	seguinte	situação	para	sua	classe	e	faça	as	perguntas	correspondentes	(ou	crie	sua	
própria	situação	e	série	de	perguntas):
Um	rapaz	estava	se	sentindo	cansado,	mas	não	queria	dormir,	por	isso	começou	a	navegar	
pela	Internet.	Viu-se	tentado	a	visitar	sites	que	continham	imagens	pornográficas.	
•	 Que	preparativos	aquele	rapaz	poderia	ter	feito	para	evitar	aquela	tentação?
•	 O	que	ele	poderia	fazer	para	evitar	a	tentação	no	futuro?
Explique	aos	alunos	que	ao	estudarem	Alma	49–51,	eles	podem	procurar	como	os	prepara-
tivos	que	o	capitão	Morôni	fez	contra	os	lamanitas	podem	ser	comparados	aos	preparativos	
que	devemos	fazer	contra	as	tentações	de	Satanás	nos	dias	de	hoje.
Explique-lhes	que,	enquanto	Amaliquias	instigava	o	exército	lamanita	a	entrar	em	guerra,	o	
capitão	Morôni	fortalecia	as	cidades	dos	nefitas.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	49:1,	6–7	
em	silêncio.	Peça-lhes	que	ponderem	como	os	preparativos	do	capitão	Morôni	para	resistir	
aos	lamanitas	podem	ser	comparados	à	nossa	necessidade	de	preparar-nos	contra	os	
ataques	de	Satanás	contra	nós.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	49:2–4;	50:1–6	em	silêncio,	
procurando	como	os	nefitas	se	prepararam	contra	os	futuros	ataques	dos	lamanitas.	
•	 Se	vocês	fossem	um	soldado	lamanita,	como	teriam	se	sentido	ao	ver	aquelas	fortifica-

ções	pela	primeira	vez?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	49:8–12.	Peça	à	classe	que	
acompanhe,	procurando	como	os	lamanitas	reagiram	aos	preparativos	feitos	pelos	nefitas.
•	 O	que	os	lamanitas	fizeram	quando	viram	que	Amonia	tinha	sido	fortificada?	

(Recuaram.)
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Presidente	James E.	Faust,	
da	Primeira	Presidência:
“Satanás	é	nosso	maior	inimigo	e	trabalha	noite	e	dia	para	nos	destruir.	Mas,	não	preci-
samos	ficar	paralizados	por	medo	do	poder	de	Satanás.	Não	podemos	ter	nenhum	poder	
superior	a	nós,	a	menos	que	o	permitamos.	Na	realidade	ele	é	um	covarde,	e	se	ficarmos	
firmes	ele	vai	bater	em	retirada”	(“Não	Temais”,	A Liahona,	outubro	de	2002,	p.	3).
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	49:18–20,	23.	Peça	à	
classe	que	acompanhe	e	pondere	como	poderíamos	usar	os	preparativos	feitos	pelos	nefi-
tas	para	a	batalha	como	um	padrão	para	ajudar-nos	a	preparar-nos	para	nossas	batalhas	
espirituais	contra	Satanás.	
•	 O	capitão	Morôni	trabalhou	arduamente	para	proteger	os	nefitas	dos	lamanitas.	Como	

nossos	líderes	trabalham	para	nos	proteger	e	nos	defender	do	adversário?
•	 O	que	podemos	fazer	para	edificar	altas	muralhas	espirituais	contra	as	tentações	de	

Satanás?	(As	respostas	podem	incluir	a	oração	diária,	o	estudo	das	escrituras	diário,	a	
frequência	regular	às	reuniões	da	Igreja,	o	serviço	ao	próximo	e	o	jejum.)

Você	pode	pedir	aos	alunos	que	respondam	às	seguintes	perguntas	no	caderno	ou	no	diá-
rio	de	estudo	das	escrituras.	(Você	pode	escrever	essas	perguntas	no	quadro	antes	do	início	
da	aula.)

Adaptar situações
Você está em melhor 
posição para com-
preender a cultura e a 
personalidade dos alu-
nos de sua classe, bem 
como as tentações que 
eles enfrentam. Escolha 
situações que permitam 
que os alunos reflitam 
sobre coisas semelhan-
tes que acontecem na 
vida deles. Isso dará 
uma oportunidade para 
que o Espírito inspire os 
alunos de acordo com 
as necessidades deles. 
Ao buscar a orientação 
do Pai Celestial, Ele o 
ajudará a adaptar as 
situações descritas no 
manual para que se 
tornem mais adequadas 
à vida de seus alunos. 
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•	 Como	vocês	descreveriam	seu	empenho	diário	de	fortalecer	seus	muros	espirituais	de	
proteção?

•	 Selecione	uma	coisa	que	estão	fazendo	para	fortalecer-se	espiritualmente	e	uma	coisa	
que	não	estão	fazendo.	O	que	poderiam	fazer	para	aumentar	a	eficácia	dessa	atividade	
para	se	fortalecerem	contra	o	mal?

Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	49:28–30	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	quem,	
além	de	Morôni,	estava	trabalhando	para	proteger	os	nefitas	contra	os	lamanitas.	Saliente	
que	ao	ajudar	os	nefitas	a	permanecer	justos,	Helamã	e	seus	irmãos	os	estavam	ajudando	a	
receber	as	bênçãos	e	a	proteção	do	Senhor.	
Dê	aos	alunos	algum	tempo	para	estudarem	Alma	50:10–12.	Depois,	peça	que	discutam	as	
seguintes	situações	com	um	colega	de	classe.	(Se	possível,	prepare	antes	da	aula	uma	folha	
com	as	situações	para	entregar	a	cada	aluno.	Se	isso	não	for	possível,	leia	as	situações	uma	
por	vez,	dando	tempo	suficiente	para	cada	uma	delas	ser	discutida.)
	1.	Morôni	“isolou	todas	as	fortificações	dos	lamanitas”.	Como	uma	moça	pode	“isolar”	

uma	situação	de	fofoca	quando	se	reúne	com	as	amigas	para	almoçar?
	2.	Morôni	fortificou	uma	linha	divisória	entre	nefitas	e	lamanitas.	Como	um	rapaz	e	uma	

moça	fortificam	a	linha	divisória	entre	a	lei	da	castidade	e	a	imoralidade?
	3.	Os	exércitos	de	Morôni	construíram	fortificações	para	proteger	seu	povo	contra	os	ini-

migos.	Um	rapaz	reconhece	que	passa	muito	tempo	nas	redes	sociais	(na	Internet	ou	em	
mensagens	de	texto).	Essa	conduta	parece	diminuir	a	atenção	que	dá	a	seus	familiares,	
e	ele	negligencia	suas	responsabilidades	no	lar.	O	que	ele	pode	fazer	para	fortalecer	e	
proteger	seu	relacionamento	com	sua	família?

Peça	a	alguns	alunos	que	resumam	o	que	aprenderam	com	as	ações	do	capitão	Morôni	
sobre	como	podemos	defender-nos	contra	os	ataques	do	adversário.	Certifique-se	de	
que	os	alunos	compreendam	que,	se nos prepararmos, podemos resistir aos ataques 
( tentações) do adversário.	Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	50:1	em	voz	alta.	Pergunte	à	classe:
•	 Tendo	em	vista	o	sucesso	dos	preparativos	do	capitão	Morôni,	que	ponto	de	vista	adicio-

nal	podemos	aprender	nesse	versículo?	(Morôni	“não	suspendeu”	os	preparativos.	Ele	
continuou	a	fortalecer	suas	defesas,	mesmo	quando	parecia	não	haver	nenhuma	ameaça	
iminente.)

Para	ajudar	os	alunos	a	valorizar	a	necessidade	de	contínuo	fortalecimento	espiritual,	leia	a	
seguinte	declaração	do	Presidente	Henry B.	Eyring,	da	Primeira	Presidência:

“À	medida	que	as	forças	a	nosso	redor	aumentam	em	intensidade,	a	força	
espiritual	que	era	suficiente	no	passado,	seja	ela	qual	for,	já	não	será	mais.	
E por	maior	que	seja	o	crescimento	em	força	espiritual	que	achávamos	ser	
possível,	haverá	maior	crescimento	a	nossa	disposição.	Tanto	a	necessidade	
de	força	espiritual	quanto	a	oportunidade	de	adquiri-la	aumentarão	de	tal	
forma	que	não	as	poderemos	negligenciar,	sem	nos	colocar	em	risco”	

(“Always”,	Ensign,	outubro	de	1999,	p.	9).
Escreva	o	seguinte	no	quadro:

Vou me preparar para resistir à tentação …
Vou permanecer firme quando …

Convide	os	alunos	a	completar	essas	declarações	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escri-
turas.	Depois	que	os	alunos	tiverem	terminado	de	escrever,	leia	a	seguinte	declaração	do	
Presidente	Ezra	Taft	Benson.	(Você	pode	pedir	aos	alunos	que	anotem	essa	declaração	em	
suas	escrituras	ao	lado	de	Alma	50:10–12.)
“É	melhor	preparar-nos	e	prevenir-nos	do	que	consertar	e	nos	arrepender”	(The Teachings 
of Ezra Taft Benson,	1988,	p.	285).
•	 Por	que	vocês	acham	que	essa	declaração	é	verdadeira?	Quando	foi	que	vocês	viram	um	

exemplo	do	princípio	ensinado	nessa	declaração?
Explique-lhes	que	os	preparativos	dos	nefitas	resultaram	em	anos	de	grande	prosperidade	
e	paz.	Saliente	que,	enquanto	Amaliquias	amaldiçoava	a	Deus	por	ter	sido	derrotado,	o	
povo	nefita	“[agradecia]	ao	Senhor	seu	Deus”	(Alma	49:28).
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	tenham	um	amigo	que	more	em	uma	região	em	que	
haja	uma	violenta	guerra.	Ele	sente	que	é	impossível	encontrar	paz	e	felicidade	devido	ao	
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caos	que	impera	a	seu	redor.	Escreva	a	seguinte	referência	das	escrituras	no	quadro:	Alma 
50:18–23.	Peça	aos	alunos	que	leiam	essa	passagem	e	elaborem	uma	resposta	que	pode-
riam	dar	ao	amigo.	Peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	o	que	diriam.	Uma	verdade	
que	eles	podem	incluir	em	suas	respostas	é	a	de	que	a fidelidade a Deus traz felicidade, 
mesmo em meio a tumultos.	(Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)	Ajude	os	
alunos	a	compreender	que	essa	verdade	se	aplica	não	apenas	à	guerra,	mas	também	a	
problemas	pessoais,	como	dificuldades	financeiras,	perda	de	emprego,	morte	de	um	ente	
querido,	um	relacionamento	conturbado	com	membros	da	família	e	desastres	naturais.	
•	 De	acordo	com	Alma	50:18–23,	por	que	os	nefitas	passaram	por	um	período	de	felicidade?
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	o	Senhor	conceder-lhes	poder	e	bênçãos	por	serem	

obedientes	e	por	se	fortalecerem	contra	as	tentações?
•	 Quando	foi	que	o	Senhor	abençoou	vocês	ou	alguém	conhecido	com	prosperidade,	paz	

e	felicidade,	em	meio	a	tempos	difíceis?	(Depois	que	os	alunos	tiverem	respondido,	você	
pode	contar	um	exemplo	de	sua	vida.)

Alma 50:25–40; 51
As defesas nefitas são enfraquecidas e Morôni se depara com uma rebelião em 
meio a seu povo
(Observação:	Tendo	em	vista	o	longo	tempo	de	aula	transcorrido,	pode	ser	que	você	tenha	
de	resumir	brevemente	o	restante	do	material.	Se	fizer	isso,	explique-lhes	que	Alma	
50:25–40	contém	o	relato	da	rebelião	e	morte	de	Moriânton	e	a	nomeação	de	Paorã	como	
juiz	supremo.	Alma	51	narra	sobre	um	grupo	chamado	realistas	que	tentaram	mudar	a	lei	
para	permitir	que	um	rei	governasse	os	nefitas.	A	tentativa	deles	fracassou.	Irados	por	seu	
fracasso,	os	realistas	se	recusaram	a	pegar	em	armas	quando	Amaliquias	e	os	lamanitas	ini-
ciaram	uma	guerra	contra	os	nefitas.	De	acordo	com	a	lei,	Morôni	exigiu	que	eles	pegassem	
em	armas	ou	fossem	punidos.	O	exército	de	Amaliquias	capturou	muitas	cidades	nefitas	
e	matou	muitos	nefitas.	Quando	Amaliquias	tentou	capturar	a	cidade	de	Abundância,	foi	
confrontado	por	Teâncum	e	seu	exército.	Teâncum	matou	Amaliquias	e	impediu	o	avanço	
do	exército	lamanita.)
Escreva	a	seguinte	declaração	no	quadro:	Unidos prevaleceremos, divididos cairemos.
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	50:25–26	em	silêncio,	procurando	a	palavra	de	cada	versí-
culo	que	descreva	o	motivo	para	uma	divisão	entre	os	nefitas.	
•	 O	que	causou	a	divisão	entre	o	povo?
Resuma	o	restante	de	Alma	50	explicando	que	Moriânton	e	seu	povo	tentaram	deixar	
os	nefitas	e	escapar	para	a	terra	do	norte.	Morôni	temia	que	essa	divisão	levasse	à	perda	
da	liberdade	para	os	nefitas.	Ele	enviou	um	exército,	liderado	por	um	homem	chamado	
Teâncum,	para	impedir	que	o	povo	de	Moriânton	partisse	da	terra.	O	exército	de	Teân-
cum	impediu	que	o	povo	de	Moriânton	alcançasse	seu	destino,	e	Moriânton	foi	morto.	
O	restante	de	seu	povo	“[fez]	um	tratado	de	paz”	(Alma	50:36).	Logo	depois	da	rebelião	
de	Moriânton,	desenvolveu-se	uma	perigosa	divisão	política	no	povo	de	Néfi.	Alguns	dos	
nefitas	queriam	remover	Paorã	da	cadeira	de	juiz	e	substituí-lo	por	um	rei.	O	restante	do	
povo	queria	manter	seu	sistema	de	governo	de	juízes.	
Peça	aos	alunos	que	pesquisem	em	Alma	51:5–6	o	nome	desses	dois	grupos	oponentes	
(realistas	e	homens	livres).	Dê	aos	alunos	alguns	minutos	para	identificarem	em	Alma	51:8	
a	motivação	dos	realistas.	
Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	A divisão e a contenda destroem nossa paz.
•	 Como	esse	princípio	é	mostrado	nos	relatos	de	divisão	e	contenda	registrados	em	Alma	

50	e	51?
•	 O	que	vocês	poderiam	fazer	em	sua	família,	entre	seus	amigos	e	em	sua	comunidade	

para	solucionar	as	contendas?
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	as	bênçãos	resultantes	da	união	fortalecer	uma	família,	

quórum	ou	classe?
Preste	testemunho	das	verdades	que	se	sentir	inspirado	a	salientar.	Lembre	aos	alunos	que	
as	próximas	lições	lhes	darão	oportunidades	de	identificar	princípios	e	aprender	lições	nos	
relatos	da	guerra	entre	os	nefitas	e	lamanitas.
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Introdução
Naquele ponto da guerra com os lamanitas, os nefitas 
tinham perdido muitas cidades devido às contendas 
entre eles. Morôni, Teâncum e Leí capturaram a cidade 
de Muleque e derrotaram um dos maiores exércitos 
dos lamanitas. Morôni recusou o pedido de Amoron, 
o líder lamanita, para trocar prisioneiros e implemen-
tou um plano para libertar os prisioneiros nefitas sem 

derramamento de sangue. Morôni manteve-se firme e 
não se comprometeu com a iniquidade de Amoron e 
seus seguidores.

Observação: A lição concentra-se em coisas que acontece-
ram na vida de Morôni, Teâncum e Leí. Na lição seguinte, 
os alunos aprenderão mais sobre os 2.000 jovens guerrei-
ros de Helamã, mencionados em Alma 53:16–23.

LIÇÃO 103

Alma 52–55

Sugestões Didáticas

Alma 52–53
Morôni, Teâncum e Leí trabalham juntos para derrotar os lamanitas
Escreva	o	seguinte	no	quadro,	antes	do	início	da	aula:

“Os jovens de hoje estão sendo criados em território inimigo” (Presidente Boyd K. Packer).
No	início	da	aula,	peça	a	um	aluno	que	leia	essa	declaração.	Depois	pergunte:
•	 Quem	é	o	inimigo?	(Satanás.)
•	 Que	evidências	da	influência	de	Satanás	vocês	veem	no	mundo	ao	seu	redor?	(Os	alu-

nos	podem	mencionar	linguagem	e	roupas	impróprias,	conduta	desonesta	e	imoral	e	as	
tentações	geralmente	promovidas	pela	mídia	e	a	tecnologia.)

Incentive	os	alunos	a	pensar	em	meios	de	comparar	os	desafios	que	eles	enfrentam	com	
os	acontecimentos	e	as	situações	descritas	em	Alma	52–55.	Depois,	leia	a	continuação	da	
declaração	do	Presidente	Packer:
“Os	jovens	de	hoje	estão	sendo	criados	em	território	inimigo,	onde	o	padrão	de	moralidade	
está	decaindo.	Mas,	como	servo	do	Senhor,	prometo	que	serão	protegidos	e	defendidos	dos	
ataques	do	adversário,	se	derem	ouvidos	aos	sussurros	que	vêm	do	Santo	Espírito”	(“Con-
selho	para	os	Jovens”,	A Liahona,	novembro	de	2011,	p.	16).
Incentive	os	alunos	a	buscarem	a	orientação	do	Espírito	Santo	para	que	possam	resistir	ao	
mal.	
Lembre	aos	alunos	que,	enquanto	Morôni	debelava	a	rebelião	dos	realistas,	os	lamanitas	
tomaram	muitas	cidades	nefitas	fortificadas	(ver	Alma	51:26).	Peça	aos	alunos	que	leiam	
Alma	52:14	em	silêncio,	procurando	a	descrição	feita	por	Mórmon	da	situação	dos	nefitas	
em	sua	época.	Então	peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	53:9	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	
identifique	por	que	a	situação	dos	nefitas	era	perigosa.
•	 Quais	são	algumas	das	maneiras	pelas	quais	as	pessoas	se	colocam	em	situação	espiri-

tualmente	perigosa?
Escreva	a	seguinte	referência	das	escrituras	no	quadro:	Alma 52:5–10, 16–19.	Para	ajudar	
os	alunos	a	compreender	o	contexto	e	a	sequência	histórica	desses	versículos,	peça	a	dois	
alunos	que	leiam	o	resumo	do	capítulo	de	Alma	52	e	53	em	voz	alta.	Depois	peça	aos	
alunos	que	estudem	os	versículos	que	você	escreveu	no	quadro,	procurando	princípios	que	
possam	ajudá-los	a	evitar	o	mal	ou	resistir	a	ele.	Depois	de	um	tempo	suficiente,	pergunte:
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esses	versículos?	(Entre	outros	princípios,	os	

alunos	podem	identificar	a	seguinte	verdade:	Se evitarmos os lugares em que o adver-
sário é forte, seremos mais capazes de evitar as tentações e resistir a elas.)

Peça	aos	alunos	que	reflitam	sobre	lugares	físicos,	ambientes	sociais	ou	situações	que	
envolvam	o	uso	de	tecnologia	(como	a	Internet)	que	eles	sentem	que	poderiam	levá-los	
a circunstâncias	perigosas	na	vida	deles.	

Ajudar os alunos a 
identificar princípios 
implícitos
Muitos princípios não 
são declarados explicita-
mente pelos que escreve-
ram as escrituras. Em vez 
disso, um princípio pode 
estar implícito em uma 
história ou em determi-
nado acontecimento ou 
em uma parábola. Pode 
ser ilustrado por todo um 
livro das escrituras, por 
um capítulo ou por um 
único versículo. Os prin-
cípios implícitos em geral 
podem ser descobertos 
ao analisarmos as ações 
e atitudes das pessoas ou 
de grupos mencionados 
nas escrituras e depois 
identificarmos as conse-
quências dessas ações e 
atitudes. 
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ALmA 52– 55

Explique-lhes	que	Mórmon	descreveu	a	posição	de	Teâncum	contra	os	lamanitas	usando	
palavras	como	defender, fortificar, proteger, atacar e fortalecer.	Peça	aos	alunos	que	ponderem	
o	que	talvez	precise	ser	“atacado”,	ou	expulso,	de	sua	própria	vida	para	ajudá-los	a	estar	
mais	seguros	espiritualmente.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	52:19	em	voz	alta.	Pergunte	à	classe:
•	 O	que	os	líderes	nefitas	fizeram	antes	de	ir	para	a	batalha?	(Realizaram	um	conselho	

de guerra.)
•	 De	que	maneiras	um	conselho	de	família	ou	um	conselho	da	Igreja	se	assemelha	a	um	

“conselho	de	guerra”?	Como	esses	conselhos	podem	fortalecer-nos	em	nossas	batalhas	
contra	o	adversário?

Resuma	Alma	52:20–40	e	Alma	53	explicando	que	depois	do	conselho	de	guerra,	o	capitão	
Morôni	e	seus	exércitos	retomaram	a	cidade	de	Muleque	atraindo	os	lamanitas	para	fora	
de	suas	fortalezas.	Os	nefitas	fizeram	muitos	prisioneiros	entre	os	lamanitas	e	os	enviaram	
para	trabalhar	na	fortificação	da	cidade	de	Abundância.	Contudo,	os	lamanitas	continua-
ram	a	ter	sucesso	em	outras	regiões	devido	às	dissensões	entre	os	nefitas.	

Alma 54–55
Morôni rejeita os termos de Amoron para a troca de prisioneiros e usa de 
estratagema para libertar os prisioneiros nefitas
Explique-lhes	que	Alma	54	é	um	registros	das	cartas	trocadas	entre	Amoron	(o	rei	lama-
nita)	e	o	capitão	Morôni.	Antes	disso,	os	lamanitas	e	os	nefitas	tinham	feito	muitos	prisio-
neiros	de	guerra.	Este	capítulo	relata	a	resposta	de	Morôni	ao	pedido	de	Amoron	de	que	os	
lamanitas	e	nefitas	trocassem	prisioneiros.	
Explique-lhes	que	Alma	54:9–12	contém	as	palavras	do	capitão	Morôni	a	Amoron.	Peça	
a	um	aluno	que	leia	esses	versículos	em	voz	alta.	Depois,	peça	a	outro	aluno	que	leia	a	
resposta	de	Amoron	ao	capitão	Morôni,	em	Alma	54:18–20.
•	 Em	que	sentido	a	motivação	do	capitão	Morôni	para	trocar	prisioneiros	diferia	da	moti-

vação	de	Amoron?	(Você	pode	salientar	que	Morôni	estava	preocupado	com	as	famílias,	
ao	passo	que	Amoron	estava	preocupado	apenas	com	seus	soldados	porque	queria	
destruir	os	nefitas.)

•	 Como	as	declarações	de	Amoron	em	Alma	54:18–20	refletem	a	motivação	e	Satanás	em	
sua	guerra	contra	nós?

Convide	um	aluno	a	ler	Alma	55:1–2	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	a	resposta	de	
Morôni	às	exigências	de	Amoron.
•	 Por	que	Morôni	não	estava	disposto	a	fazer	o	que	Amorom	disse?	(Ele	sabia	que	Amoron	

estava	mentindo	e	não	queria	dar	a	Amoron	mais	poder	do	que	ele	já	tinha.)
•	 O	que	podemos	aprender	com	a	resposta	de	Morôni	a	Amoron?	(Embora	os	alunos	pos-

sam	citar	várias	verdades,	certifique-se	de	que	compreendam	que,	quando defendemos 
firmemente o que é certo, podemos impedir que as influências malignas adqui-
riam poder sobre nós.)

As	seguintes	declarações	de	Joseph	Smith	podem	ser	úteis	em	seu	debate	sobre	esses	
versículos:
“Satanás	não	pode	seduzir-nos	com	suas	tentações	a	menos	que	o	permitamos	e	cedamos	
em	nosso	coração”	(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith,	2007,	p.	223).
“O	diabo	não	tem	poder	sobre	nós	a	menos	que	o	permitamos”	(Ensinamentos dos Presi-
dentes da Igreja: Joseph Smith,	p.	223).
Escreva	a	seguinte	referência	das	escrituras	no	quadro:	Alma 55:15–24, 28–31.
Explique-lhes	que	em	Alma	55	ficamos	sabendo	que	o	capitão	Morôni	libertou	os	prisio-
neiros	nefitas	da	cidade	de	Gide	por	meio	de	estratagema	(um	método	usado	em	guerra	
para	enganar	ou	iludir	o	inimigo).	Em	Alma	55:3–14,	aprendemos	que	Morôni	conseguiu	
que	um	soldado	nefita	chamado	Lamã	fizesse	com	que	os	soldados	lamanitas	que	guar-
davam	os	prisioneiros	nefitas	ficassem	bêbados.	Peça	aos	alunos	que	leiam	em	silêncio	
os	versículos	que	você	escreveu	no	quadro,	procurando	o	que	o	capitão	Morôni	fez	assim	
que	os	lamanitas	cercaram	a	cidade	de	Gide.	Lembre	os	alunos	de	procurar	princípios	ao	
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estudar.	Depois	de	dar-lhes	tempo	suficiente,	peça-lhes	que	relatem	o	que	encontraram.	
Você	pode	também	perguntar:
•	 O	que	esses	versículos	nos	ensinam	sobre	Morôni?
Escreva	a	seguinte	declaração	no	quadro	e	peça	aos	alunos	que	preencham	as	lacunas:

Não devemos ter prazer em … ; mas devemos ter prazer em …
•	 Como	podemos	aplicar	o	exemplo	de	Morôni	em	não	ter	prazer	no	derramamento	de	

sangue?	Por	exemplo:	como	podemos	aplicar	o	exemplo	de	Morôni	em	relação	às	coisas	
que	lemos	ou	vemos	ou	aos	jogos	que	disputamos?

Peça	aos	alunos	que	ponderem	a	seguinte	pergunta:
•	 O	que	vocês	acham	que	Mórmon	queria	que	aprendêssemos	na	lição	de	hoje	que	vai	

ajudar-nos	a	ser	fiéis	ao	batalhar	contra	o	adversário?
Você	pode	dar	um	tempo	para	que	os	alunos	escrevam	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	
das	escrituras	o	que	eles	farão	para	não	entrar	no	território	de	Satanás	e	para	permanecer	
firmes	contra	seus	ataques.	
Encerre	prestando	testemunho	das	verdades	discutidas	em	classe	hoje.

Sugestão Didática Complementar
Alma 53:20–21. Andar retamente perante Deus

Peça a um aluno que leia Alma 53:20–21 em voz alta.

•	 O	que	significa	andar	retamente	perante	Deus?

Peça aos alunos que ponderem como eles, tal como os 
jovens guerreiros, podem ser “fiéis em todas as ocasiões 
e em todas as coisas que lhes [são] confiadas”. Leia 
a seguinte declaração, em que o Presidente George 
Albert Smith compartilha um sábio conselho que lhe foi 
dado por seu avô George A. Smith:

“Meu avô costumava dizer para sua família: ‘Há uma 
linha demarcatória bem definida entre o território do 
Senhor e o território do diabo. Se você vai ficar na linha 
no lado do Senhor estará sob Sua influência e não terá 
nenhum desejo de fazer coisas erradas, mas, se você 
cruzar para o lado do diabo, um centímetro que seja, 
estará em poder do tentador, e, se ele for bem-suce-
dido, você não será capaz de pensar nem raciocinar cor-
retamente porque terá perdido o Espírito do Senhor’.

Quando às vezes eu me sentia tentado a fazer algo, eu 
me perguntava: ‘De que lado da linha estou?’ Quando 
eu decidia ficar no lado seguro, o lado do Senhor, 
sempre fazia a coisa certa. Portanto, quando a tentação 
chegar, pondere seu problema em espírito de oração, 
e a influência do Senhor vai ajudá-los a decidir com 
 sabedoria. Só há segurança para nós no lado do Senhor 
da linha demarcatória” (“A Faith Founded upon Truth”, 
Deseret News, 17 de junho de 1944, seção da Igreja, p. 9).

Você pode desenhar uma linha vertical no meio do 
quadro. Escreva em um lado do quadro Território do 
Senhor e no outro lado do quadro Território do diabo. 
Pergunte aos alunos:

•	 Em	relação	à	linha	que	separa	os	dois	territórios,	qual	
é a mais segura de estar? (No lado do Senhor, quanto 
mais longe possível da linha demarcatória.)

•	 Que	perigo	pode	haver	em	tentar	viver	no	lado	do	
Senhor, porém o mais próximo possível da linha 
demarcatória?

•	 O	que	nos	ajuda	a	ficar	longe	da	linha?
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Introdução
Helamã e o capitão Morôni lutaram contra os lamani-
tas em diferentes partes da terra. Helamã enviou uma 
carta a Morôni descrevendo as batalhas de seu exército 
contra os lamanitas e expressando sua confiança na fé 

exercida pelos 2.060 jovens guerreiros que se juntaram 
a seu exército. Helamã também descreveu o que o seu 
exército fez para vencer as batalhas e obter esperança e 
força durante suas aflições.
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Alma 56–58

Sugestões Didáticas

Alma 56
Os exércitos de Antipus e Helamã venceram o mais forte exército dos lamanitas
Pergunte	aos	alunos	se	eles	já	receberam	uma	carta	ou	mensagem	que	os	fortaleceu	para	
suportar	uma	dificuldade	específica.	Explique-lhes	que	Alma	56–58	traz	o	conteúdo	de	
uma	epístola,	ou	carta,	que	Helamã	escreveu	ao	capitão	Morôni	durante	um	período	difícil	
da	guerra.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	59:1–2	em	silêncio	para	descobrir	como	o	capi-
tão	Morôni	respondeu	à	carta.	Incentive	os	alunos,	enquanto	estudam	a	carta,	a	identifica-
rem	motivos	pelos	quais	o	capitão	Morôni	pôde	se	regozijar	a	despeito	das	circunstâncias	
difíceis	em	que	se	encontrava.
Resuma	Alma	56:2–17	explicando	que	Helamã	comandou	um	pequeno	exército	formado	
por	2.000	filhos	dos	ânti-néfi-leítas,	ou	povo	de	Amon.	Geralmente	esses	soldados	são	
chamados	de	2.000	jovens	guerreiros.	Os	pais	daqueles	jovens	tinham	feito	convênio	de	
nunca	mais	voltar	a	pegar	em	armas.	Os	jovens,	que	não	haviam	feito	o	mesmo	convênio,	
apresentaram-se	como	voluntários	para	defender	seus	pais	e	os	outros	nefitas,	quando	
foram	ameaçados	por	um	exército	lamanita.	
Explique-lhes	que	Helamã	conduziu	os	2.000	jovens	guerreiros	até	a	cidade	de	Judeia	para	
ajudar	um	exército	nefita	liderado	por	Antipus.	Os	lamanitas	haviam	capturado	várias	cida-
des	nefitas	e	tinham	reduzido	muito	o	exército	de	Antipus.	Antipus	se	regozijou	quando	
Helamã	e	seus	soldados	chegaram	para	ajudar.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	53:17–21	em	silêncio,	procurando	palavras	e	frases	que	
descrevam	a	força	espiritual	que	aqueles	jovens	levaram	para	o	exército.	Enquanto	eles	
leem,	copie	o	seguinte	desenho	no	quadro.	Peça	a	vários	alunos	que	vão	ao	quadro	e	escre-
vam	as	palavras	e	frases	que	encontraram,	embaixo	do	título	“Antes	da	batalha”.

•	 O	que	vocês	acham	que	Helamã	queria	dizer	quando	descreveu	os	2.000	jovens	guerrei-
ros	como	“homens	íntegros	e	sóbrios”?	(Você	pode	explicar	que	a	palavra	sóbrio	denota	
seriedade,	calma	e	autocontrole.)

•	 Como	as	características	alistadas	no	quadro	nos	ajudam	a	enfrentar	as	batalhas	espiri-
tuais	e	outros	desafios?

Resuma	brevemente	o	início	da	primeira	batalha	dos	jovens	guerreiros,	em	Alma	56:29–43.	
Antipus	usou	Helamã	e	seus	2.000	jovens	guerreiros	como	chamariz	para	tirar	o	exér-
cito	mais	forte	dos	lamanitas	da	cidade	de	Antipara.	A	maioria	do	exército	lamanita	
saiu	de	Antipara	para	perseguir	o	exército	de	Helamã,	dando	ao	exército	de	Antipus	a	

Antes da batalha Durante a batalha

Jovem Guerreiro/santo dos Últimos Dias
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oportunidade	de	segui-los	e	atacá-los	pela	retaguarda.	Quando	o	exército	de	Antipus	
alcançou	o	exército	lamanita,	eles	atacaram	de	acordo	com	o	plano.	Quando	o	exército	
lamanita	parou	de	perseguir	o	exército	de	Helamã,	Helamã	ficou	sem	saber	se	o	exército	
lamanita	estava	tentando	atrair	seus	guerreiros	para	uma	armadilha	ou	se	o	exército	de	
Antipus	havia	atacado	os	lamanitas	pela	retaguarda.	Helamã	e	seus	jovens	soldados	tive-
ram	que	decidir	se	continuariam	fugindo	ou	se	atacariam	os	lamanitas.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	56:44–48	em	silêncio.	Peça-lhes	que	procurem	palavras	e	
frases	que	mostrem	evidências	de	como	aqueles	jovens	agiram	com	fé.	Peça	a	alguns	alu-
nos	que	escrevam	no	quadro	o	que	encontraram,	embaixo	de	“Durante	a	batalha”.
•	 Do	que	aqueles	jovens	não	duvidaram?	(De	que	Deus	os	livraria.)
•	 Por	que	eles	não	duvidaram	de	que	Deus	os	livraria?
•	 Como	as	características	que	desenvolveram	antes	da	batalha	os	ajudaram	durante	a	

batalha?
Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	Quando agimos com fé, podemos receber forças 
de Deus.	Convide	os	alunos	a	procurar	evidências	dessa	verdade	ao	estudarem	Alma	56.
Resuma	Alma	56:49–53	explicando	que	o	exército	de	Helamã	encontrou	o	exército	de	Anti-
pus	em	uma	situação	difícil.	Antipus	e	muitos	outros	líderes	do	exército	estavam	mortos,	
e os	nefitas	cansados	e	confusos	estavam	prestes	a	ser	derrotados.	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	56:54–56	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	pro-
curando	como	Deus	abençoou	os	guerreiros	de	Helamã	por	causa	de	sua	fé.	
•	 Como	vocês	acham	que	os	atributos	espirituais	alistados	no	quadro	contribuíram	para	

os acontecimentos	registrados	em	Alma	56:56?
•	 Quando	foi	que	vocês	ou	alguém	conhecido	agiu	com	fé	e	recebeu	forças	de	Deus	em	

uma	situação	difícil?

Alma 57
Helamã e seus jovens guerreiros retomam a cidade de Cumêni e são preservados 
na batalha
Explique-lhes	que	Alma	57	é	uma	continuação	da	carta	de	Helamã	ao	capitão	Morôni.	Ela	
começa	com	um	relato	de	como	os	nefitas	retomaram	duas	cidades	dos	lamanitas.	Nessa	
época,	Helamã	recebeu	6.000	homens	para	reforçar	seu	exército,	juntamente	com	mais	60	
filhos	do	povo	de	Amon.	Os	lamanitas	também	receberam	reforços	e	continuaram	a	fortifi-
car	as	cidades	que	haviam	capturado.
Saliente	que	em	uma	batalha,	os	lamanitas	estavam	prestes	a	vencer	os	nefitas	(ver	Alma	
57:18).	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	57:19–22	em	silêncio,	procurando	o	motivo	pelo	
qual	os	nefitas	conseguiram	prevalecer.	
•	 Por	que	os	nefitas	conseguiram	prevalecer	contra	os	lamanitas?
•	 Helamã	disse	que	seus	guerreiros	“obedeceram	a	cada	palavra	de	comando	e	cumpri-

ram-nas	com	exatidão”	(Alma	57:21).	Em	sua	opinião,	o	que	isso	significa?	Como	essa	
obediência	foi	uma	expressão	de	sua	fé?

Para	complementar	as	respostas	dadas	pelos	alunos	a	essas	perguntas,	leia	a	seguinte	
declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“[Vocês]	encontrarão	pessoas	que	escolhem	quais	mandamentos	vão	cumprir,	
ignorando	os	outros,	que	decidem	quebrar.	Chamo	isso	de	obediência	do	tipo	
lanchonete.	Essa	prática	de	escolher	o	que	cumprir	não	funcionará.	Ela	vai	
conduzi-los	à	infelicidade.	Para	nos	preparar	para	encontrar	Deus,	é	preciso	
cumprir	todos	os	Seus	mandamentos.	É	preciso	ter	fé	para	obedecer	a	eles,	e	o	
cumprimento	de	Seus	mandamentos	vai	fortalecer	essa fé”	(“Encarar	o	Futuro	

com	Fé”,	A Liahona,	maio	de	2011,	p.	34).
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	57:23–27	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	como	o	
Senhor	preservou	os	jovens	soldados	de	Helamã	e	por	que	Ele	os	preservou.	Para	ajudá-los	
a	discutir	o	que	encontraram,	faça	estas	perguntas	de	acompanhamento:
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•	 A	respeito	de	seus	guerreiros,	Helamã	disse	que	eram	“de	opinião	firme”.	O	que	vocês	
acham	que	isso	significa?	Por	que	precisamos	manter	uma	opinião	firme	ao	enfrentar-
mos	desafios?

•	 Como	os	soldados	de	Helamã	mostraram	que	“[depositavam]	continuamente	sua	con-
fiança	em	Deus”?

Pode	ser	útil	explicar	que	em	algumas	situações	os	justos	sofrem	ou	morrem,	assim	como	
os	jovens	guerreiros	sofreram	e	assim	como	alguns	soldados	do	exército	nefita	foram	mor-
tos.	Contudo,	Deus	sempre	honrará	aqueles	que	O	honram,	e	os	justos	que	morrem	serão	
abençoados.	
•	 Que	semelhanças	vocês	veem	entre	as	batalhas	dos	jovens	guerreiros	com	seus	inimigos	

e	nossas	batalhas	com	o	adversário?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	M. Russell	Ballard,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos:	
“Hoje	travamos	uma	batalha	que,	sob	vários	aspectos,	é	muito	mais	perigosa	(…)	do	
que	a	batalha	entre	os	nefitas	e	os	lamanitas.	Nosso	inimigo	é	astuto	e	engenhoso.	Luta-
mos	contra	Lúcifer,	o	pai	de	todas	as	mentiras,	o	inimigo	de	tudo	o	que	é	bom,	correto	e	
sagrado. (…)
(…) Batalhamos	literalmente	pela	alma	dos	homens.	O	inimigo	é	impiedoso	e	implacável.	
Faz	prisioneiros	eternos	em	uma	progressão	alarmante.	E	não	tenciona	dar	trégua.	
Embora	sintamo-nos	sinceramente	gratos	pelos	inúmeros	membros	da	Igreja	que	realizam	
coisas	maravilhosas	na	batalha	pela	verdade	e	justiça,	é	necessário	que	eu	lhes	diga	que	
isso	ainda	não	é	suficiente.	Precisamos	de	muito	mais	ajuda.	(…)	Precisamos	de	vocês.	
Como	os	2.000	jovens	guerreiros	de	Helamã,	vocês	também	são	filhos	espirituais	de	Deus	
e	podem	também	ser	investidos	de	poder	para	edificar	e	defender	Seu	reino.	Precisamos	de	
que	façam	convênios	sagrados,	assim	como	eles	fizeram.	Precisamos	de	que	sejam	meti-
culosamente	obedientes	e	fiéis,	assim	como	eles	foram”	(“A	Melhor	de	Todas	as	Gerações	
de	Missionários”,	A Liahona,	novembro	de	2002,	p.	46).
Escreva	o	seguinte	no	quadro:	Se confiarmos no Senhor e obedecermos a Ele com exatidão, …
•	 Com	base	no	que	leram	sobre	os	guerreiros	de	Helamã,	como	completariam	essa	frase?	

(Complete	as	frases	do	quadro	de	acordo	com	as	sugestões	dos	alunos.	Você	pode,	por	
exemplo,	escrever	a	seguinte	verdade:	Se confiarmos no Senhor e obedecermos a Ele 
com exatidão, Ele nos dará apoio em nossas batalhas.)

Peça	aos	alunos	que	reflitam	em	uma	ocasião	em	que	eles	ou	alguém	conhecido	obedeceu	
com	exatidão	em	uma	situação	difícil	na	escola,	em	casa	ou	em	um	ambiente	social.	Peça	
que	alguns	alunos	compartilhem	suas	respostas.	Perguntem	como	o	Senhor	os	ajudou	
naquela	situação.	
Dê	aos	alunos	alguns	minutos	para	escrever	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escri-
turas	o	que	farão	para	obedecer	aos	mandamentos	de	Deus	“com	exatidão”	(Alma	57:21)	e	
“[depositar]	continuamente	sua	confiança	em	Deus”	(Alma	57:27).

Alma 58
Os soldados nefitas confiam que Deus os preservará em suas adversidades
Explique-lhes	que	Alma	58	contém	o	final	da	epístola	de	Helamã	para	Morôni.	Helamã	
relatou	como	os	exércitos	nefitas	encontraram	circunstâncias	difíceis	que	complicaram	as	
condições	adversas	que	já	enfrentavam.	Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	
voz	alta	de	Alma	58:2,	6–9,	e	peça	à	classe	que	identifique	essas	circunstâncias	difíceis	(falta	
de	provisões,	falta	de	reforços,	medo	de	ser	destruídos	pelos	inimigos).
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	58:10–12	em	silêncio,	procurando	respostas	para	as	
seguintes	perguntas.	(Anote	as	perguntas	no	quadro	antes	da	aula.	Leia	as	perguntas	para	
a	classe	antes	que	eles	leiam	as	passagens	das	escrituras	e,	depois,	revise-as	com	base	no	
que	leram.	Isso	vai	ajudar	os	alunos	a	se	concentrarem	em	como	o	exército	de	Helamã	
reagiu	àquela	situação	difícil.)
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O que os nefitas fizeram quando enfrentaram uma situação difícil?
Como o Senhor respondeu a suas sinceras súplicas e orações?
Como a certeza dada pelo Senhor ajudou Helamã e seu exército?

Peça	aos	alunos	que	resumam	uma	verdade	que	aprenderam	em	Alma	58:10–12.	(Os	alu-
nos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	certifique-se	de	que	identifiquem	o	seguinte	prin-
cípio:	Se nos voltarmos para Deus nos momentos de dificuldade, podemos receber a 
divina certeza que pode nos fortalecer a fé e dar-nos esperança.)
•	 Quando	foi	que	o	Senhor	os	abençoou	com	paz	e	certeza	durante	uma	situação	difícil?
Explique-lhes	que	o	restante	de	Alma	58	conta	os	esforços	bem-sucedidos	do	exército	
nefita	de	retomar	as	cidades	que	haviam	sido	capturadas	pelos	lamanitas	(ver	Alma	58:31).	
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	58:39–40	em	voz	alta.
•	 Como	os	jovens	guerreiros	de	Helamã	mostraram	sua	fé	em	Deus,	apesar	dos	“muitos	

ferimentos”	que	sofreram?
•	 Ao	se	depararem	com	desafios	na	vida,	como	vocês	podem	beneficiar-se	por	seguir	o	

exemplo	dos	filhos	de	Helamã?
Encerre	prestando	seu	testemunho	dos	princípios	ensinados	nesta	lição.
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Introdução
O capitão Morôni se alegrou com o sucesso de Helamã 
em recuperar algumas das cidades nefitas que haviam 
sido perdidas para os lamanitas. No entanto, quando 
soube que a cidade de Nefia tinha sido capturada pelos 
lamanitas, ficou zangado com o governo por deixar de 
enviar reforços. Em uma carta a Paorã, o juiz supremo, 
ele lamentou o sofrimento dos justos e repreendeu 
Paorã por não apoiar a causa da liberdade. Morôni 

desconhecia o fato de que Paorã fugira para a terra 
de Gideão por causa da rebelião dos nefitas realistas. 
Paorã não se ofendeu com a repreensão de Morôni, em 
vez disso, alegrou-se com o amor de Morôni pela liber-
dade. O Senhor fortaleceu os nefitas e, juntos, Morôni, 
Paorã e seu povo derrotaram os realistas e os lamanitas. 
Depois de vários anos de guerra, os nefitas tiveram paz 
novamente, e Helamã restabeleceu a Igreja.
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Alma 59–63

Sugestões Didáticas

Alma 59
Os nefitas perdem uma cidade, e o capitão Morôni fica desolado por causa da 
iniquidade do povo 
Antes	da	aula,	anote	no	quadro	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson	
(extraído	de	The Teachings of Ezra Taft Benson,	1988,	p.	285):

“É melhor preparar-nos e prevenir-nos do que consertar e nos arrepender” (Presidente  
Ezra Taft Benson).

Você	pode	ter	citado	essa	declaração	como	parte	da	lição	sobre	Alma	49–51.	Caso	tenha	
citado,	você	pode	deixar	espaços	em	branco	em	algumas	palavras	ao	escrever	a	frase	no	
quadro.	Peça	aos	alunos	que	preencham	as	lacunas.	
Peça	aos	alunos	que	relatem	ocasiões	de	sua	vida	ou	da	vida	de	conhecidos	nas	quais	os	
preparativos	impediram	desapontamentos	ou	sofrimentos.
Lembre	aos	alunos	que	nas	últimas	lições,	eles	estudaram	capítulos	sobre	as	batalhas	
ocorridas	entre	nefitas	e	lamanitas.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	59:5–11	em	silêncio,	
pensando	em	como	a	declaração	que	está	no	quadro	se	relaciona	com	a	situação	descrita	
nesses	versículos.	
•	 O	que	parece	ter	permitido	que	os	lamanitas	derrotassem	a	cidade	de	Nefia?	(A	iniqui-

dade	do	povo	de	Nefia.)
•	 O	que	vocês	encontraram	nesses	versículos	que	se	refere	à	declaração	anotada	no	quadro?
Se	os	alunos	não	mencionarem	a	seguinte	declaração	que	se	encontra	em	Alma	59:9,	
mostre-a	para	eles:	“Era	mais	fácil	impedir	que	a	cidade	caísse	nas	mãos	dos	lamanitas	do	
que	reconquistá-la”.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essa	declaração	em	suas	
escrituras.	Para	ajudar	os	alunos	a	ponderar	como	essa	verdade	se	aplica	à	vida	deles,	peça	
que	comparem	as	cidades	deste	relato	a	eles	mesmos	e	a	batalha	espiritual	que	enfrentam.	
Então	faça	uma	ou	mais	das	seguintes	perguntas:
•	 Como	essa	verdade	se	relaciona	a	nós?	(Ajude	os	alunos	a	ver	que	é mais fácil e melhor 

permanecer fiel do que voltar para a fé depois de se afastar.)
•	 Por	que	é	mais	fácil	permanecer	fiel	na	Igreja	do	que	voltar	para	a	Igreja	depois	de	ficar	

um	tempo	menos	ativo?
•	 Por	que	é	mais	fácil	manter	o	testemunho	do	que	readquirir	um	testemunho	depois	de	

nos	afastar?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	maneiras	pelas	quais	o	adversário	e	seus	seguidores	podem	
os	estar	atacando.	Incentive	os	alunos	a	escrever	no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escri-
turas	o	que	farão	para	preparar-se	para	as	batalhas	espirituais.

Lições que cobrem 
vários capítulos
Quando uma lição cobrir 
vários capítulos das escri-
turas, você não precisa 
dar a mesma ênfase a 
tudo que está nesses 
capítulos. Pode resumir 
partes do bloco de escri-
turas e depois dedicar 
mais tempo às partes do 
bloco que sejam parti-
cularmente relevantes 
para seus alunos. 
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Alma 60–62
Morôni acusa Paorã de algo que ele não fez, e este responde com amor e respeito
Leia	Alma	59:13	em	voz	alta.	Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	Morôni	
estava	com	raiva	porque	achava	que	o	governo	não	se	importava	com	a	liberdade	do	povo.	
Em	sua	raiva,	ele	escreveu	uma	carta	a	Paorã,	o	juiz	supremo	que	estava	em	Zaraenla.	Peça	
a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	60:6–11.
•	 De	que	o	capitão	Morôni	acusou	Paorã?
•	 Que	emoções	vocês	percebem	nas	acusações	de	Morôni?
Escreva	a	seguinte	referência	das	escrituras	no	quadro:	Alma 60:17–20, 23–24.	Peça	aos	
alunos	que	leiam	esses	versículos	em	silêncio.	Incentive	os	alunos	a	imaginar	como	se	
sentiriam	no	lugar	de	Paorã.
•	 De	que	maneiras	as	acusações	do	capitão	Morôni	poderiam	ter	magoado	Paorã?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Alma	60:33–36.	Peça	à	classe	
que	acompanhe,	procurando	o	que	o	capitão	Morôni	estava	preparado	para	fazer	se	Paorã	
não	respondesse	favoravelmente	a	seus	pedidos.	Depois	de	permitir	que	os	alunos	relatem	
o	que	encontraram,	peça	que	identifiquem	palavras	ou	frases	nesses	versículos	que	indi-
quem	os	motivos	pelos	quais	Morôni	fez	esses	pedidos.	
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	61:1–5	em	silêncio	para	descobrir	por	que	Morôni	não	
havia	recebido	reforços.	
•	 Que	informações	Paorã	transmitiu	a	Morôni?
•	 Quais	são	algumas	das	maneiras	que	as	pessoas	reagem	quando	são	acusadas	falsa-

mente	de	algo?
•	 Vocês	já	foram	erroneamente	acusados	de	algo	que	não	fizeram?	Como	se	sentiram	em	

relação	às	acusações	e	aos	acusadores?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	61:9–10,	15–18	em	silêncio,	procurando	qualquer	coisa	que	
revele	a	grandiosidade	do	caráter	de	Paorã.	Depois	de	um	tempo	suficiente,	convide	alguns	
alunos	a	compartilhar	o	que	encontraram.
•	 Que	lições	podemos	aprender	com	a	maneira	pela	qual	Paorã	respondeu	às	acusações	de	

Morôni?	(Ajude	os	alunos	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Podemos decidir não nos 
ofender com as palavras e ações de outras pessoas. Outras	verdades	que	os	alunos	
podem	identificar	incluem	que	devemos abster-nos de julgar rudemente as pessoas 
e que quando nos unimos em retidão com outros, ficamos mais fortes em nossa 
batalha contra o mal. (Você	pode	escrever	essas	referências	no	quadro.)	

•	 Como	podemos	decidir	não	nos	ofender?
Você	pode	perguntar	aos	alunos	se	estão	dispostos	a	relatar	experiências	pessoais	que	
tiveram	nas	quais	decidiram	não	se	ofender	quando	as	pessoas	disseram	coisas	rudes	ou	
inverídicas	a	respeito	deles.	Você	pode	também	contar	uma	experiência	pessoal.	Preste	
testemunho	da	importância	de	perdoar	os	outros	por	suas	palavras	ou	ações	contra	nós.	
Incentive	os	alunos	a	seguir	o	exemplo	de	Paorã.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Alma	62:1	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	identifique	como	Morôni	
se	sentiu	quando	recebeu	a	resposta	de	Paorã.
Explique-lhes	que	embora	o	capitão	Morôni	estivesse	errado	nas	acusações	que	fez	contra	
Paorã,	ele	ensinou	princípios	verdadeiros	que	podem	ser	aplicados	em	nossa	vida.	Peça	a	
um	aluno	que	leia	Alma	60:23	em	voz	alta.	Saliente	que	as	palavras	de	Morôni	sobre	limpar	
o	“vaso	interior”	pode	aplicar-se	a	qualquer	pessoa	que	precise	se	arrepender.	Explique-
lhes	que	um	vaso	é	um	recipiente,	como	um	copo	ou	uma	tigela.	Coloque	terra	ou	barro	
dentro	e	fora	de	um	copo	(se	houver,	funciona	melhor	se	o	copo	for	transparente).	Per-
gunte	aos	alunos	se	eles	gostariam	de	beber	do	copo.	Limpe	o	exterior	do	copo	e	então	
pergunte	se	os	alunos	se	sentiriam	tranquilos	para	beber	dele.	
•	 Se	pensarmos	em	nós	mesmos	como	um	vaso,	o	que	poderia	significar	limpar	o	vaso	

interior?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson:
“Precisamos	limpar	o	vaso	interior	(ver	Alma	60:23),	começando	com	nós	mesmos,	depois	
nossa	família	e,	por	fim,	a	Igreja”	(“Limpar	o	Vaso	Interior”,	A Liahona,	julho	de	1986,	p.	4).
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•	 Por	que	é	importante	que	limpemos	o	interior	(o	que	as	pessoas	não	conseguem	ver)	
bem	como	o	exterior	(o	que	as	pessoas	conseguem	ver)?

•	 Por	que	é	importante	limpar	o	vaso	interior	de	nossa	vida	antes	de	podermos	ser	plena-
mente	eficazes	no	reino	do	Senhor?

Resuma	Alma	62:1–38	explicando	que	o	capitão	Morôni	levou	uma	parte	de	seu	exército	
para	ajudar	Paorã	a	derrotar	os	realistas	em	Zaraenla.	Com	seu	exército	unido	e	com	a	
ajuda	de	outros	exércitos	nefitas,	Morôni	e	Paorã	retomaram	as	outras	cidades	que	tinham	
sido	perdidas	para	os	lamanitas.	Expulsaram	os	lamanitas	da	terra	e	estabeleceram	a	paz	
entre	os	nefitas.	
•	 Quais	são	alguns	desafios	que	as	pessoas	e	as	famílias	podem	enfrentar	numa	época	

de guerra?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Alma	62:39–41	em	silêncio	para	ver	como	os	nefitas	foram	
	atingidos	pelas	provações	da	guerra.	
•	 Que	princípios	vocês	conseguem	identificar	em	Alma	62:40–41?
Ao	discutirem	essa	pergunta,	os	alunos	podem	dar	respostas	como	estas:
Nossas orações justas podem ter um efeito positivo em nossa comunidade.
Nos momentos de adversidade, alguns se humilham diante de Deus e outros se 
tornam insensíveis.
•	 Por	que	vocês	acham	que	algumas	pessoas	se	aproximam	mais	do	Senhor	quando	

enfrentam	provações?	Por	que	algumas	pessoas	se	afastam	do	Senhor	quando	enfrentam	
provações?	(Ajude	os	alunos	a	compreender	que	nos	momentos	de	adversidade,	nossas	
escolhas	determinam	se	vamos	nos	aproximar	do	Senhor.)

•	 Ao	ler	os	capítulos	do	Livro	de	Mórmon	sobre	a	guerra,	o	que	eles	aprenderam	sobre	ser	
um	discípulo	de	Jesus	Cristo	em	épocas	de	guerra	ou	contendas?

Alma 63
Muitos nefitas viajam para a terra do norte
Resuma	as	palavras	de	Mórmon	contidas	neste	capítulo	explicando	que	muitos	nefi-
tas	começaram	a	migrar	para	o	norte,	por	terra	e	por	mar.	Siblon	entregou	os	registros	
sagrados	a	Helamã.	O	capitão	Morôni	morreu,	e	seu	filho	Moronia	liderou	um	exército	que	
repeliu	outro	ataque	dos	lamanitas.	
Você	pode	encerrar	esta	lição	contando	a	história	de	alguém	que	enfrentou	adversidades	
e	aflições	e	decidiu	ter	um	coração	brando	e	aumentar	sua	confiança	em	Deus.	Você	pode	
contar	uma	experiência	pessoal.	

Revisão de Alma
Use	um	tempo	para	ajudar	os	alunos	a	recapitular	o	livro	de	Alma.	Peça	que	pensem	
no	que	aprenderam	nesse	livro,	tanto	no	seminário	quanto	em	seu	estudo	pessoal	das	
escrituras.	Se	necessário,	peça	que	revisem	alguns	dos	resumos	de	capítulos	de	Alma	para	
ajudá-los	a	lembrar-se.	Depois	de	tempo	suficiente,	peça	a	vários	alunos	que	compartilhem	
seus	pensamentos	e	sentimentos	sobre	algo	que	os	impressionou	no	livro.
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Lição de Estudo no Lar 
Alma 45–63 (Unidade 21)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar Alma 45–63 (unidade 21) não é 
para ser ensinado como parte de uma lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e em alguns destes princípios. Siga os sussurros do Espírito 
Santo ao ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Alma 45–49)
Alma explicou a seu filho Helamã que o Senhor não pode 
encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Ao 
comparar as batalhas dos nefitas com suas próprias batalhas, 
os alunos aprenderam as seguintes verdades: Quando somos 
valorosos no cumprimento dos mandamentos, como foi o 
capitão Morôni, Deus nos fortalece e nos abençoa. Satanás 
procura destruir-nos e nos instiga gradualmente a rebaixar-
mos nossos padrões. 

Dia 2 (Alma 50–52; 54–55)
Embora os nefitas tenham prosperado por algum tempo 
depois da partida de Amaliquias, Morôni continuou a prepa-
rar o povo para futuros ataques. O exemplo dos nefitas em 
momentos difíceis ajudou os alunos a compreender que a 
fidelidade a Deus traz felicidade, mesmo em meio a tumul-
tos —, mas a divisão e a contenda podem destruir nossa 
paz. Os alunos também aprenderam que se permanecermos 
firmes no que é certo, podemos impedir que as influências 
malignas adquiram poder sobre nós. 

Dia 3 (Alma 53; 56–58)
Durante alguns dos momentos mais difíceis da guerra, 
Helamã liderou um exército de rapazes que eram do povo de 
Amon. Aqueles jovens guerreiros mostraram que, quando 
agimos com fé, podemos receber forças de Deus. Os alunos 
aprenderam com o exemplo daqueles valentes guerreiros 
que se confiarmos no Senhor e obedecermos a Ele com 
exatidão, Ele nos dará apoio em nossas batalhas. Apesar dos 
muitos ferimentos que sofreram e das muitas dificuldades 
que suportaram, o exército nefita e os jovens guerreiros 
mostraram que, se nos voltarmos para Deus nos momentos 
de dificuldade, podemos receber a certeza divina que pode 
nos fortalecer a fé e dar-nos esperança.

Dia 4 (Alma 59–63)
Devido à rebelião interna, os nefitas perderam muitas 
cidades. Isso mostrou aos alunos que é mais fácil e melhor 
permanecer fiel do que voltar à fé depois de nos afastar. 
Morôni acusou prematuramente o juiz supremo Paorã de 
negligenciar seus deveres, e os alunos aprenderam com a 
resposta de Paorã que podemos decidir não nos ofender 
com as palavras e ações de outras pessoas. Além disso, os 
alunos aprenderam que, quando nos unimos em retidão 
com outros, ficamos mais fortes em nossa batalha contra 
o mal, conforme demonstrado por Morôni e Paorã.

Introdução
Como esta lição cobre 19 capítulos do livro de Alma, você não 
conseguirá ensinar ou salientar todo o contexto histórico e todas 
as doutrinas e todos os princípios que os alunos aprenderam 
durante a semana. As seguintes sugestões didáticas dão aos 
alunos a oportunidade de aplicar as verdades que aprenderam 
ao estudar as batalhas nefitas às suas próprias batalhas na vida. 
Estude em espírito de oração as escrituras desta lição para que 
possa ser inspirado ao salientar as verdades nas quais os alunos 
precisam se concentrar na aula. 

Sugestões Didáticas

Alma 45–63
Por confiar em Deus e seguir líderes inspirados, os nefitas conse-
guem derrotar os lamanitas
Escreva a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft Benson no 
quadro antes da aula: ”No Livro de Mórmon aprendemos como 
os discípulos de Cristo vivem em tempos de guerra” (“O Livro de 
Mórmon — A Pedra Angular de Nossa”, A Liahona, janeiro de 
1987, p. 7).

Peça aos alunos que citem algumas guerras que foram travadas 
pelo país em que moram. Depois, peça que citem alguns proble-
mas que as pessoas podem enfrentar durante uma guerra.

Pergunte: Por que seria difícil ser discípulo de Jesus Cristo 
durante uma guerra?
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Peça aos alunos que pensem nas guerras que estudaram na 
semana passada, conforme registrado em Alma 45–63. Você 
pode incentivá-los a recapitular rapidamente alguns resumos de 
capítulo de Alma 45–63. Peça-lhes que digam alguns desafios 
que os nefitas enfrentaram durante suas guerras. 

Lembre aos alunos que, mesmo que jamais travemos uma 
guerra física, todos estamos engajados em uma guerra espiri-
tual. Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presi-
dente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, que descreveu a 
guerra espiritual em que estamos engajados atualmente. Você 
pode fornecer uma cópia para cada aluno.

“Vocês (…) fazem parte do exército do Senhor nesta última dis-
pensação. Não estamos em tempo de paz. Estamos em guerra 
desde que Satanás reuniu suas forças contra o plano do Pai 
Celestial na existência pré-mortal. Não conhecemos os detalhes 
da batalha ali travada; mas sabemos qual foi um dos resultados. 
Satanás e seus seguidores foram expulsos e lançados à Terra. 
Essa guerra continua desde a criação de Adão e Eva, e vemos 
que ela se intensificou. As escrituras sugerem que a guerra se 
tornará ainda mais violenta e que haverá muitas baixas espiri-
tuais nas fileiras do Senhor” (“Soldado Abatido!” A Liahona, 
maio de 2009, p. 63). 

Mostre aos alunos a declaração do Presidente Benson, no qua-
dro. Diga aos alunos que quer estejamos falando de uma guerra 
física ou de uma guerra espiritual, a declaração é verdadeira. 
Explique-lhes que o estudo da vida dos discípulos que viveram 
na época das guerras do Livro de Mórmon pode ajudar-nos a 
desenvolver qualidades que serão importantes em nossas pró-
prias batalhas espirituais. 

Escreva os seguintes nomes e referências das escrituras no qua-
dro ou numa folha de papel para entregar aos alunos. Peça aos 
alunos que escolham uma dessas pessoas ou grupos de pessoas 
para estudar. Procure fazer com que pelo menos um aluno 
estude cada pessoa ou grupo. 

 1. Morôni—Alma 46:11–21; 48:7–17
 2. Helamã—Alma 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37
 3. Os 2.060 jovens guerreiros—Alma 53:16–22; 56:47–56; 

57:19–27
 4. Paorã — Alma 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21

Dê aos alunos alguns minutos para estudar o máximo de escri-
turas possível sobre a pessoa ou grupo que eles escolherem. 
Peça-lhes que estejam preparados para ensinar as seguintes 
ideias para a classe (você pode escrevê-las no quadro ou fazer 
uma cópia para entregar a cada aluno):

•	 Um	acontecimento	da	vida	dessa	pessoa	ou	desse	grupo	de	
pessoas que mostre que eles eram verdadeiros discípulos do 
Salvador. 

•	 Uma	ou	mais	qualidades	dessa	pessoa	ou	desse	grupo	de	pes-
soas que os ajudou a permanecer valentes durante a guerra 
contra os lamanitas. 

•	 Um	princípio	do	evangelho	que	podemos	aprender	com	essa	
pessoa ou esse grupo de pessoas que pode fortalecer-nos em 
nossas batalhas atuais nos dias de hoje.

Peça ao máximo de alunos que for possível que compartilhem 
o que aprenderam com a classe. Você pode pedir aos alunos 
que escrevam no quadro os princípios do evangelho que eles 
aprenderam.

Você pode fazer as seguintes perguntas para ajudar os alunos a 
aplicar o que aprenderam com seu estudo de Alma 45–63:

•	 Pensem	nas	qualidades	de	um	discípulo	de	Jesus	Cristo	que	
vocês viram nas pessoas que viveram na época das guerras 
com os lamanitas. Quais dessas qualidades vocês mais gosta-
riam de desenvolver em sua vida? Por quê?

•	 Quais	são	algumas	batalhas	espirituais	que	enfrentamos	hoje?	
Como os exemplos desses discípulos do Salvador os ajudam a 
ter fé e coragem ao enfrentar essas batalhas?

Você pode compartilhar uma de suas passagens preferidas de 
Alma 45–63. Testifique que os princípios que aprendemos nes-
ses capítulos podem ajudar-nos a ser verdadeiros discípulos de 
Jesus Cristo na batalha espiritual dos últimos dias. 

Próxima Unidade (Helamã 1–9)
Diga aos alunos que o primeiro capítulo de Helamã registra 
a morte de três juízes supremos. Diga aos alunos que eles 
encontrarão respostas para as seguintes perguntas: Como os 
juízes morreram? Que milagres aconteceram a Néfi e Leí quando 
estavam na prisão? A voz de quem eles ouviram? Diga aos 
alunos que o profeta Néfi pôde solucionar um assassinato pelo 
poder de profecia.
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Livro de Helamã
Por que estudar esse livro?
Ao estudarem o livro de Helamã, os 
alunos aprenderão com o exemplo e os 
ensinamentos de grandes homens como 
Helamã, seus filhos Néfi e Leí, e Samuel, 
o lamanita, que corajosamente obedeceu 
ao Senhor e prestou testemunho Dele. O 
ministério desses homens demonstra que 
Deus confere poder para ajudar Seus ser-
vos a cumprir Sua vontade e que o empe-
nho de homens justos pode abençoar 
milhares de pessoas. Os alunos também 
aprenderão sobre os efeitos devastadores 
do orgulho, da iniquidade e das combina-
ções secretas.

Quem escreveu esse livro?
Mórmon compilou e resumiu os registros 
das placas maiores de Néfi para criar o 
livro de Helamã. O livro recebeu o nome 
de Helamã, que era filho de Helamã e 
neto de Alma, o filho. Helamã recebeu os 
registros de Siblon, seu tio, e serviu em 
retidão como juiz supremo dos nefitas. 
Ensinou seus filhos Néfi e Leí a guardar 
os mandamentos e a lembrar-se de seu 
Redentor e torná-Lo o alicerce de sua 
vida (ver Helamã 5:9–14). Inspirados por 
esses ensinamentos e preocupados com a 
iniquidade do povo, Néfi e Leí pregaram 
o arrependimento aos nefitas e lamanitas. 
Para isso, Néfi abriu mão de sua posi-
ção de juiz supremo. Após a conversão 
de milhares de lamanitas, um profeta 
lamanita chamado Samuel foi inspirado 
a pregar o arrependimento e profetizar 
entre os nefitas. O livro de Helamã tem 
por base os registros mantidos durante o 
reinado e ministério de Helamã (Helamã 
1–3) e Néfi (Helamã 4–16). Os registros de 
Néfi incluíram as profecias e os ensina-
mentos de Samuel, o lamanita.

Para quem esse livro foi escrito 
e por quê?
Mórmon escreveu o livro de Helamã para 
as pessoas que receberiam seu registro 
nos últimos dias. Assim como suas outras 
compilações das placas maiores de Néfi, 
o livro de Helamã presta testemunho da 
divindade e missão redentora de Jesus 
Cristo (ver Helamã 3:27–30; 5:9–12; 
8:13–23; 14:1–29; 16:4–5).

Quando e onde foi escrito?
É provável que os registros originais 
 usados como fontes para o livro de 
Helamã tenham sido escritos entre  
52 a.C. e 1 a.C. Mórmon compilou esses 
registros em algum momento entre  
345 d.C. e 385 d.C. . Mórmon não indicou 
onde estava quando compilou este livro.

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
O livro de Helamã aborda um período em 
que os nefitas oscilaram entre a retidão e 
a iniquidade com maior frequência do que 
em qualquer outro momento da história 
deles. O livro relata vários casos de discór-
dia, guerras, assassinatos e combinações 
secretas. Também apresenta e descreve as 
atividades dos ladrões de Gadiânton, cujas 

obras das trevas acabaram por provocar 
a destruição dos nefitas (ver Helamã 
2:13–14). O livro de Helamã é único igual-
mente por descrever um período em que a 
“maior parte” dos lamanitas se converteu 
e “sua retidão excedia à dos nefitas” 
(Helamã 6:1). Além disso, ele demonstra o 
poder que Deus dá a Seus profetas, como 
quando Néfi revelou o assassinato de um 
juiz supremo e profetizou a confissão do 
irmão do juiz (ver Helamã 8–9) e quando 
Néfi recebeu o poder selador do Senhor 
e depois o exerceu para induzir e revogar 
um período de fome (ver Helamã 10–11). 
Além disso, por ter preservado as palavras 
de Samuel, este livro contém o único 
registro de sermão de um profeta lamanita 
proferido aos nefitas (ver Helamã 13–15). 
Nesse sermão, Samuel profetizou os sinais 
do nascimento e da morte de Jesus Cristo.

Resumo
Helamã 1–3 Dois juízes supremos, 
Paorã e Pacumêni, são assassinados. 
Moronia repele uma invasão lama-
nita comandada por Coriântumr. 
Quiscúmen é morto ao tentar assas-
sinar Helamã, o recém-nomeado 
juiz supremo. Embora Gadiânton e 
seus ladrões façam proliferar combi-
nações secretas, dezenas de milha-
res de pessoas são batizadas na 
Igreja. Néfi torna-se o juiz supremo 
após a morte de Helamã.

Helamã 4–6 Um exército de dissi-
dentes nefitas e de lamanitas se 
apodera de todos os territórios 
nefitas do Sul, inclusive Zaraenla. Os 
nefitas tornam-se fracos por causa 
de sua iniquidade. Néfi entrega a 
cadeira de juiz a Cezorã. Néfi e Leí 
lembram as palavras de seu pai, 
Helamã, e dedicam-se à pregação 
do evangelho. Muitos dissiden-
tes se arrependem e voltam para 
os nefitas. Depois que o Senhor 
protege miraculosamente Néfi e 
Leí na prisão, os lamanitas, em sua 
maioria, são convertidos e devolvem 
aos nefitas as terras que tinham 
invadido. Durante um período de 
prosperidade, os ladrões de Gadiân-
ton se multiplicam. Muitos nefitas 

se tornam iníquos ao lado dos lama-
nitas, o que resulta em corrupção 
no governo nefita.

Helamã 7–12 Néfi ora na torre de seu 
jardim e chama o povo ao arrepen-
dimento. Cita os testemunhos de 
muitos que profetizaram de Cristo. 
Também revela que Seezorã, o 
juiz supremo, foi assassinado por 
seu irmão Seântum. Néfi recebe o 
poder selador e continua a pregar 
o arrependimento. Pede ao Senhor 
que substitua as guerras dos nefitas 
por fome, e suas orações trazem 
chuva para pôr fim à fome após o 
arrependimento do povo. Após um 
breve período de paz e prosperi-
dade, contendas e iniquidade se 
espalham entre o povo. Mórmon 
lamenta a conduta instável e insen-
sata dos homens.

Helamã 13–16 Samuel, o lamanita, 
adverte os nefitas e chama-os ao 
arrependimento, profetiza sua des-
truição e prediz os sinais que ante-
cederão o nascimento e a morte 
de Jesus Cristo. Aqueles que creem 
em suas palavras são batizados. 
No entanto, a maioria das pessoas 
rejeita Samuel e ignora os sinais e 
prodígios concedidos.

390
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Helamã 1–2
Introdução
Após a morte de Paorã, houve contendas entre os 
nefitas a respeito de quem deveria ser o juiz supremo 
seguinte. Seu filho Paorã foi eleito pela voz do povo. 
Contudo, o novo juiz supremo foi assassinado por 
Quiscúmen, que agiu como parte de uma combinação 

secreta. Tirando vantagem dessas contendas e divisões, 
os lamanitas conquistaram a capital, Zaraenla. Os nefi-
tas reconquistaram Zaraenla, e Quiscúmen foi morto ao 
tentar assassinar Helamã (filho de Helamã), o novo juiz 
supremo.

Sugestões Didáticas

Helamã 1
As contendas dividem os nefitas e permitem que os lamanitas conquistem Zaraenla.
Escreva o seguinte no quadro, antes do início da aula:

Helamã 1:1–4. O que causou contendas e divisões entre o povo nefita?
Helamã 1:5–8. Quem foi nomeado juiz supremo e como seus dois irmãos reagiram?

Para iniciar a lição, peça aos alunos que descrevam as diferenças entre discutir uma questão 
e entrar em contenda. Se os alunos precisarem de ajuda para compreender essas diferenças, 
peça-lhes que examinem as situações a seguir e identifiquem quais são os exemplos de 
contenda. (Devem identificar a segunda e a terceira situações.)
 1. Explicar sua posição por meio de persuasão amistosa e fatos.
 2. Ser desrespeitoso com uma pessoa cujas opiniões sejam diferentes das suas.
 3. Sentir que ganhar uma discussão é mais importante que o bem-estar alheio.
Peça que os alunos procurem os perigos da contenda ao estudarem Helamã 1. Incentive-os a 
pensar individualmente em maneiras nas quais a contenda possa manifestar-se em sua vida.
Peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa das passagens das escrituras que você 
escreveu no quadro, procurando respostas para as respectivas perguntas. Peça que relatem 
o que encontraram.
Desenhe um caminho no quadro e escreva ao lado a palavra contenda.

Explique aos alunos que a contenda pode ser como um caminho que leva a outros pecados 
e traz consequências negativas. Peça a um aluno que leia Helamã 1:9 em voz alta.
Pergunte à classe qual foi o resultado final da contenda entre os nefitas. (Assassinato.) 
Escreva assassinato no quadro em algum ponto do caminho desenhado.
Peça aos alunos que leiam em silêncio Helamã 1:10–12, identificando o que fizeram Quis-
cúmen e aqueles que o haviam enviado a fim de acobertar o assassinato cometido por ele.
•	 Por	que	Quiscúmen	e	seus	seguidores	queriam	manter	seus	atos	em	segredo?
•	 Quais	são	alguns	exemplos	modernos	de	pessoas	que	tentam	manter	em	segredo	seus	

atos	iníquos?	(Possíveis	respostas:	mentir	para	os	pais	ou	em	entrevistas	com	o	bispo	ou	
presidente de ramo.)

•	 Por	que	seria	insensato	ajudar	alguém	a	acobertar	seus	pecados?

contenda
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Peça a um aluno que leia Helamã 1:18–21 em voz alta. Peça que a classe acompanhe a 
leitura e identifique outras consequências da contenda entre os nefitas. À medida que os 
alunos informarem o que acharam, peça-lhes que escrevam suas respostas em algum lugar 
do caminho desenhado no quadro. Você também pode pedir-lhes que sugiram e escrevam 
outras consequências sobre discórdia que eles tenham visto.
Resuma Helamã 1:22–30 explicando que, após a conquista de Zaraenla pelos lamanitas, os 
exércitos nefitas os derrotaram numa batalha que resultou em muitas mortes.
Peça que os alunos resumam um princípio sobre contenda que tenham aprendido ao estudar 
Helamã 1. Um princípio que os alunos podem identificar é que a contenda nos torna vulne-
ráveis à influência do adversário. Você pode escrever esse princípio no quadro.
Para ajudar os alunos a compreender esse princípio e a aplicá-lo em sua vida, faça algumas 
das perguntas a seguir:
•	 Se	uma	jovem	discute	com	os	pais	por	causa	dos	amigos,	como	isso	pode	influenciar	a	

atitude	dela	em	relação	aos	conselhos	dos	pais	em	outras	áreas	da	vida?
•	 Se	dois	irmãos	estão	sempre	em	espírito	de	contenda,	como	esse	comportamento	pode	

influenciar	o	relacionamento	deles	a	longo	prazo?	Como	pode	influenciar	a	família	
inteira?

•	 Como	a	discórdia	numa	ala	ou	num	ramo	pode	tornar	os	membros	da	Igreja	mais	vulne-
ráveis	aos	ataques	de	Satanás?

•	 Se	um	rapaz	sente	raiva	de	alguém	de	seu	quórum	do	sacerdócio,	como	seus	sentimen-
tos	influenciam	seus	atos	na	Igreja?	Como	pode	influenciar	sua	frequência	à	Igreja?

•	 Como	sentimentos	de	contenda	podem	nos	enfraquecer	quando	enfrentamos	tentações?
Peça aos alunos que sugiram outras situações nas quais a contenda pode nos tornar fracos 
e vulneráveis aos desígnios do adversário.
Dê	tempo	aos	alunos	para	refletir	sobre	áreas	de	sua	vida	em	que	podem	estar	contri-
buindo para sentimentos de contenda. Peça-lhes que identifiquem uma atitude específica 
que podem tomar para evitar um comportamento contencioso.

Helamã 2
Helamã torna-se o juiz supremo, e seu servo impede Quiscúmen de tirar-lhe a vida.
•	 Por	que	é	melhor	remediar	uma	situação	ruim	do	que	a	acobertar?
•	 O	que	pode	levar	alguém	a	querer	acobertar	algo	que	fez?
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Helamã	2:3–4	e	D&C	58:43.
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	qual	é	a	diferença	entre	a	maneira	como	o	Senhor	

deseja	que	lidemos	com	o	pecado	e	a	maneira	como	os	ladrões	de	Gadiânton	o	faziam?
Explique aos alunos que em Helamã 2 lemos sobre a tentativa de Quiscúmen de matar 
Helamã,	o	novo	juiz	supremo.	Oriente	os	alunos	a	fazer	de	conta	que	são	jornalistas	
incumbidos de fazer uma reportagem sobre o atentado ao juiz supremo. Peça-lhes que 
leiam Helamã 2:2–9 com um colega e escrevam uma manchete para resumir o ocorrido. 
Peça a alguns alunos que leiam sua manchete para o restante da classe.
Peça que os alunos façam uma leitura silenciosa de Helamã 2:10–11, procurando a provi-
dência tomada por Helamã contra os ladrões de Gadiânton. Peça a um aluno que resuma 
esses versículos.
Explique-lhes que o bando de Gadiânton é um exemplo de combinação secreta. Peça a um 
aluno que leia Helamã 2:12–14 em voz alta. Peça à classe que identifique o efeito que as 
combinações secretas tiveram sobre os nefitas.
•	 O	que	podemos	aprender	com	esses	versículos	sobre	o	perigo	das	combinações	secretas?	

(À medida que os alunos responderem, certifique-se de que a seguinte verdade fique 
bem clara: As combinações secretas podem levar à destruição das sociedades. Se 
desejar, explique-lhes que, além de provocar a destruição dos nefitas, as combinações 
secretas causaram a ruína dos jareditas, sobre os quais os alunos vão ler no livro de Éter; 
ver Éter 8:20–21.)

Leia a seguinte declaração do Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. 
Peça aos alunos que prestem atenção a fim de identificar exemplos de combinações secre-
tas nos dias de hoje:

Identificar doutrinas 
e princípios
Às vezes os alunos fazem 
declarações de doutrinas 
ou princípios ao respon-
derem a perguntas ou 
resumirem o que apren-
deram num bloco de 
escrituras. Como às vezes 
eles nem fazem ideia de 
estar declarando uma 
verdade fundamental, 
pode ser útil escrevê-la 
no quadro ou incentivar 
os alunos a escrevê-la em 
cadernos ou diários de 
estudo das escrituras.
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“O	Livro	de	Mórmon	ensina	que	as	combinações	secretas	envolvidas	com	o	
crime constituem um sério desafio não só para as pessoas e as famílias, mas 
para civilizações inteiras. Entre as combinações secretas da atualidade estão 
as gangues, os cartéis de drogas e as famílias mafiosas. (…)
Se não tivermos cuidado, as combinações secretas de hoje podem alcançar 
poder	e	influência	de	maneira	tão	rápida	e	completa	quanto	na	época	do	
Livro de Mórmon. (…)

(…) [O	diabo]	usa	as	combinações	secretas,	inclusive	as	quadrilhas,	‘de	geração	em	
geração, à medida que consegue apoderar-se do coração dos filhos dos homens’. [Helamã 
6:30.]	Seu	propósito	é	destruir	as	pessoas,	famílias,	comunidades	e	nações.	[Ver	2 Néfi	9:9.]	
Até certo ponto, ele teve sucesso na época do Livro de Mórmon e está tendo bastante 
sucesso em nossos dias. Por isso é tão importante que nós, como portadores do sacerdócio, 
defendamos firmemente a verdade e a retidão, fazendo tudo o que estiver a nosso alcance 
para ajudar a manter a segurança de nossa comunidade (“Defender a Verdade e a Retidão”, 
A Liahona, janeiro de 1998, p. 38).
Peça	aos	alunos	que	reflitam	sobre	maneiras	de	aplicar	o	ensinamento	do	Élder	Ballard.	
Oriente-os	a	escrever	em	cadernos	ou	diários	de	estudo	das	escrituras	o	que	farão	para	
evitar qualquer forma de combinação secreta e para defender “firmemente a verdade e a 
retidão” em sua comunidade.

Comentários e Informações Históricas
Helamã 1:1–21. A contenda é destrutiva
O livro de Helamã conta a história de um período 
de muita iniquidade entre os nefitas. Os ladrões de 
Gadiânton prosperaram, e as pessoas passaram por 
ciclos de iniquidade, destruição e arrependimento e 
novamente iniquidade. Muitos desses problemas come-
çaram com contendas, conforme descrito no primeiro 
capítulo de Helamã. Algumas pessoas consideram a 
contenda um pecado sem muita gravidade. Contudo, 
estas duas declarações de profetas modernos salientam 
a seriedade desse pecado:

O Presidente James E. Faust, da Primeira Presidência,  
alertou: “Quando há contenda, o Espírito do Senhor 
Se afasta, a despeito de quem estiver errado” (“O Que 
Desejo Que Meu Filho Saiba Antes de Ir para a Missão”, 
A Liahona, julho de 1996, p. 41).

O Élder Joseph B. Wirthlin, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, advertiu: “Os pecados da corrupção, da 
desonestidade, da contenda, da desarmonia e outros 
males do mundo não existem por acaso. São a evidência 

dos esforços inexoráveis de Satanás e seus seguidores. 
Ele lança mão de todos os métodos e instrumentos a 
seu alcance para enganar, confundir e desencaminhar” 
(“Deep Roots” [Raízes Profundas], Ensign, novembro de 
1994, p. 76).

Ao contrário da influência destrutiva causada pela 
contenda, o Presidente Henry B. Eyring, da Primeira 
Presidência, salientou a união e a paz trazidas pelo 
Espírito do Senhor:

“Quando as pessoas têm o Espírito Santo consigo, 
pode-se esperar que haja harmonia. O Espírito coloca 
o testemunho da verdade em nosso coração e unifica 
os que têm esse testemunho. O Espírito de Deus nunca 
gera contenda (ver 3 Néfi 11:29). Nunca faz acepção 
de pessoas, acepções essas que levam a conflitos (ver 
Joseph F. Smith, Doutrina do Evangelho, 1975, pp. 
116–117). Ele leva à paz interior e à união com os 
outros. Unifica a alma. A união da família, da Igreja e 
a paz do mundo dependem da unidade da alma dos 
homens” (“That We May Be One” [Para Que Sejamos 
Um], Ensign, maio de 1998, p. 67).



394

Introdução
A essa altura da história do Livro de Mórmon, os nefitas 
passaram por períodos de paz, mas também viveram 
momentos de discórdia. Dezenas de milhares de nefitas 
filiaram-se à Igreja durante o período de paz. Após esse 
intervalo de grande prosperidade, o orgulho começou 

a infiltrar-se no coração das pessoas. Contudo, a fé dos 
membros mais humildes da Igreja cresceu, apesar da per-
seguição que sofriam por parte dos orgulhosos. Por causa 
da iniquidade existente entre muitos dos nefitas, eles per-
deram todas as suas terras do Sul para os lamanitas.

LIÇÃO 107

Helamã 3–4

Sugestões Didáticas
Helamã 3
Muitos nefitas migram para o norte, enquanto a Igreja prospera em meio à 
 iniquidade e à perseguição.
Escreva as seguintes palavras no quadro (pode fazê-lo antes do início da aula):

As pessoas do… (nome de seu país)
As pessoas de… (o nome de sua cidade)
As pessoas de minha ala ou meu ramo
As pessoas de minha família
Eu mesmo

Pergunte aos alunos quem, de todas as pessoas relacionadas no quadro, eles acham que 
podem controlar. Em seguida peça-lhes que levantem a mão caso já tenham sentido 
desânimo devido a atos alheios. Peça-lhes que mantenham a mão erguida se sentiram 
desânimo recentemente por causa de atos iníquos de outras pessoas. Explique-lhes que, ao 
estudarem Helamã 3, terão ideias sobre o que podem fazer quando as pessoas a sua volta 
não vivem de acordo com o evangelho.
Peça a um aluno que leia Helamã 3:1–2 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a leitura, 
procurando ocorrências da frase “não houve contendas”. Peça aos alunos que façam uma 
leitura silenciosa de Helamã 3:3, 19, identificando palavras ou frases que indiquem como as 
coisas mudaram entre os nefitas.
•	 A	seu	ver,	por	que	os	nefitas	passaram	tão	rapidamente	de	um	período	de	paz	para	outro	

de	grande	discórdia?
Resuma Helamã 3:3–16, explicando que, durante esse período de contendas, muitos nefitas 
migraram	para	o	Norte.
Peça a um aluno que leia Helamã 3:20 em voz alta. Peça à classe que identifique como 
Helamã foi descrito durante essa época de contenda.
•	 O	que	os	impressiona	em	relação	ao	exemplo	de	Helamã	durante	essa	época	de	con-

tenda?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	sugira	que	marquem	a	palavra	continua-
mente em Helamã 3:20.)

Peça aos alunos que leiam Helamã 3:22–26 em silêncio e identifiquem como a situação 
entre os nefitas mudou.
•	 O	que	fez	os	líderes	da	Igreja	ficarem	admirados?
•	 O	que	podemos	aprender	com	esses	versículos	sobre	a	influência	potencial	que	a	Igreja	é	

capaz	de	exercer	sobre	as	pessoas?
Lembre aos alunos que, ao preparar o registro do Livro de Mórmon, o profeta Mórmon às 
vezes indicava lições	que	ele	desejava	que	os	leitores	aprendessem	com	certos	relatos.	No	
caso de Helamã 3, ele usou as frases “assim podemos ver”, “vemos portanto” e “vemos” 
para apresentar suas lições. Peça aos alunos que leiam Helamã 3:27–30 em silêncio e 

Identificar 
afirmações do tipo 
“assim vemos”
Ao preparar o Livro de 
Mórmon, o profeta Mór-
mon às vezes usou frases 
como “e assim vemos” 
para salientar verdades 
que desejava ensinar. 
Ao ressaltar essas frases 
em Helamã 3, você pode 
preparar os alunos para 
descobrir em outras par-
tes do Livro de Mórmon 
as lições que Mórmon 
desejava passar.
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identifiquem quais lições Mórmon desejava que aprendêssemos. Depois que os alunos 
relatarem o que encontraram, pergunte:
•	 O	que	Mórmon	queria	que	soubéssemos	sobre	a	palavra	de	Deus?
Dê	aos	alunos	tempo	para	refletir	sobre	como	seu	estudo	das	escrituras	permitiu	que	rece-
bessem bênçãos como as prometidas em Helamã 3:29. Se desejar, peça que alguns alunos 
relatem suas experiências.
Explique-lhes que o restante de Helamã 3 conta como, após um período de grande prospe-
ridade, o orgulho se espalhou entre os nefitas. Muitos membros humildes da Igreja foram 
perseguidos por outros membros da Igreja que estavam cheios de orgulho no coração. Leia 
em	voz	alta	as	situações	a	seguir.	Peça	aos	alunos	que	reflitam	sobre	quando	presenciaram	
ou viveram situações semelhantes.
 1. Uma jovem zomba de outra menina de sua ala.
 2. Um rapaz zomba de um membro de seu quórum por estar sempre a postos para respon-

der a perguntas em classe ou para oferecer-se para cuidar de tarefas do sacerdócio.
 3. Um grupo de rapazes de certa ala exclui outro rapaz de suas conversas e atividades fora 

da Igreja.
 4. Um grupo de moças faz comentários maldosos sobre as roupas de outra jovem.
Peça que um aluno leia Helamã 3:33–34 em voz alta. Peça à classe que identifique seme-
lhanças entre a situação dos nefitas e as situações descritas acima. Depois que os alunos 
tiverem tido tempo de ponderar, faça estas perguntas:
•	 Em	sua	opinião,	por	que	a	perseguição	de	membros	da	Igreja	por	parte	de	outros	mem-

bros	da	Igreja	era	considerada	“um	grande	mal”	entre	os	nefitas?
•	 Que	princípios	do	evangelho	violamos	ao	tratarmos	mal	outros	membros	da	Igreja	ou	

sermos	descorteses	com	eles?	Como	podemos	fortalecer	nosso	amor	pelos	santos	de	
nosso	convívio?

Peça	aos	alunos	que	leiam	Helamã	3:35	em	silêncio	e	identifiquem	como	os	humildes	entre	
os nefitas reagiam ao serem perseguidos.
•	 A	fé	das	pessoas	perseguidas	aumentou,	diminuiu	ou	permaneceu	inalterada?
•	 Que	atitudes	tomadas	pelas	pessoas	perseguidas	contribuíram	para	que	a	fé	delas	

aumentasse?	(Elas	oravam	e	jejuavam	com	frequência,	procuravam	ser	humildes	e	entre-
gavam o coração a Deus.)

•	 Além	do	aumento	da	fé,	quais	foram	outras	consequências	dos	atos	dos	nefitas	humil-
des?	(Alegria,	consolo	e	purificação	e	santificação	de	seu	coração.)

Escreva o seguinte no quadro: Se nós … , nossa fé em Jesus Cristo aumentará, apesar das 
perseguições e provações. Peça aos alunos que completem essa frase com base no que 
	aprenderam	em	Helamã	3:33–35.	Se	desejar,	peça	que	alguns	alunos	contem	como	
completaram a frase. Embora as respostas dos alunos possam variar, certifique-se de que 
expressem a seguinte verdade: Se procurarmos viver em retidão, nossa fé em Jesus 
Cristo aumentará, apesar das perseguições e provações. Para ajudar os alunos a apro-
fundar sua compreensão dos ensinamentos desses versículos, faça as seguintes perguntas:
•	 Como	a	oração	e	o	jejum	já	os	ajudaram	num	período	de	perseguição	ou	provação?
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	entregar	o	coração	a	Deus?
•	 Por	que	é	necessário	entregar	o	coração	a	Deus	a	fim	de	aumentar	nossa	fé	num	período	

de	perseguição	ou	provação?
Pergunte aos alunos se já sentiram sua fé aumentar ao agirem em retidão diante de perse-
guições. Peça que alguns alunos contem suas experiências. Se desejar, relate também uma 
experiência pessoal.
A fim de preparar os alunos para estudar Helamã 4, peça-lhes que leiam em silêncio 
Helamã	3:36.	Peça-lhes	que	identifiquem	o	estado	geral	dos	nefitas.	(Os	nefitas	estavam	
aumentando	seu	orgulho,	apesar	do	exemplo	dos	seguidores	humildes	de	Cristo.)
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Helamã 4
Em virtude da iniquidade, o Espírito do Senhor Se afasta dos nefitas, e os lamanitas 
conquistam todos os territórios do sul pertencentes aos nefitas.
Explique-lhes que Helamã 4:4–8 narra uma batalha que os nefitas travaram contra os 
lamanitas e os dissidentes nefitas. Peça a um aluno que leia esses versículos em voz alta. 
Peça à classe que acompanhe a leitura, identificando quais terras nefitas foram conquista-
das durante essa batalha.
Escreva estas instruções no quadro: (Você pode preparar esta atividade antes da aula.) Peça 
aos alunos que as copiem num caderno ou no diário de estudo das escrituras.

Escreva três frases que indiquem a atitude e as ações dos nefitas.
Escreva três frases que indiquem o que aconteceu por causa dessas ações.

Divida os alunos em duplas. Peça às duplas que leiam Helamã 4:11–13, 23–26 em conjunto, 
procurando e anotando frases-chave de acordo com as instruções do quadro.
Peça que algumas duplas informem suas respostas. À medida que os alunos contarem o 
que escreveram, sugira que marquem os seguintes trechos das escrituras: “abandonados 
a sua própria força” (Helamã 4:13), “se haviam tornado fracos” (Helamã 4:24) e “dessa 
maneira em poucos anos haviam-se tornado fracos” (Helamã 4:26).
Pergunte aos alunos quais princípios eles conseguem identificar ao estudarem Helamã 4. 
Ajude-os a identificar o seguinte princípio: O orgulho e a iniquidade nos afastam do 
Espírito do Senhor e nos deixam entregues a nossa própria força. Você pode escrever 
esse princípio no quadro. Pode também sugerir que os alunos o anotem em suas escrituras 
ao lado de Helamã 4:23–24.
Para ajudar os alunos a compreender esse princípio, peça a um deles que vá à frente da 
classe. Peça-lhe que imagine que foi convocado para lutar sozinho numa batalha contra 
os lamanitas. Pergunte-lhe quais chances ele teria contra um exército de tamanho signi-
ficativo. Peça a outro aluno que vá à frente da classe e fique ao lado do primeiro aluno. 
Pergunte ao primeiro aluno se com reforço desse colega suas chances de vitória contra 
as	forças	inimigas	aumentariam.	(Contra	um	exército	de	grande	porte,	acrescentar	um	
segundo aluno não aumentaria substancialmente as chances de vitória.) Em seguida, 
escreva O Senhor no quadro. Pergunte ao primeiro aluno:
•	 A	seu	ver,	quais	seriam	suas	chances	de	vencer	a	batalha	se	você	tivesse	o	Senhor	a	

seu	lado?
Pergunte aos alunos como essa atividade se relaciona ao princípio identificado em Helamã 4. 
Pense em fazer esta pergunta:
•	 Na	experiência	dos	nefitas,	estar	abandonado	a	sua	própria	força	significava	perder	bata-

lhas e territórios. Que “batalhas” podemos vir a perder se não tivermos o Espírito Santo 
conosco?

Peça	aos	alunos	que	reflitam	sobre	uma	coisa	que	podem	fazer	para	manter	a	companhia	
do Espírito Santo em sua vida e convide-os a fazê-lo. Preste testemunho da importância do 
Espírito em sua vida.
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Comentários e Informações Históricas
Helamã 3:33–34, 36; 4:12. O efeito do orgulho 
sobre a Igreja
Mórmon ressaltou que o orgulho não fazia parte da 
Igreja do Senhor, mas que ele começou a entrar no 
coração de certos membros por causa de sua grande 
riqueza (ver Helamã 3:33, 36).

O Presidente Ezra Taft Benson ensinou:

“Pensem no que o orgulho já nos custou no passado e 
no que nos custa hoje em nossa vida, nossa família e 
na Igreja.

Pensem no arrependimento possível e nas vidas que, 
por causa disso, seriam transformadas, nos casamentos 
preservados e nos lares que seriam fortalecidos, se o 
orgulho não nos impedisse de confessar os pecados e 
abandoná-los (ver D&C 58:43).

Pensem nos muitos membros que se tornaram menos 
ativos na Igreja porque foram ofendidos e o orgulho 
não lhes permitiu perdoar ou banquetear-se plena-
mente à mesa do Senhor.

Pensem nas dezenas de milhares a mais de rapazes e 
de casais que poderiam estar cumprindo missão se o 
orgulho não os impedisse de entregar o coração a Deus 
(ver Alma 10:6; Helamã 3:34–35).

Pensem no quanto o trabalho realizado nos templos 
aumentaria se déssemos mais importância a dedicar 
nosso tempo a realizar esse serviço sublime em vez de 
dedicá-lo a muitos interesses orgulhosos que ocupam 
nosso tempo” (“Acautelai-vos do Orgulho”, A Liahona, 
julho de 1989, p. 3).
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Introdução
Os nefitas continuaram na iniquidade até que a maioria 
deles escolheu a iniquidade em vez da retidão. Néfi e 
Leí dedicaram-se à pregação da palavra de Deus. O pai 
deles, Helamã, ensinara-os a recordar seu Redentor e 
fazer Dele o alicerce de sua vida. Depois de ensinar os 

nefitas, Néfi e Leí pregaram aos lamanitas, que os atira-
ram na prisão. O Senhor os libertou miraculosamente, 
e a maioria dos lamanitas arrependeu-se e converteu-se 
ao evangelho.

LIÇÃO 108

Helamã 5

Sugestões Didáticas

Helamã 5:1–13
Helamã aconselha seus filhos a guardar os mandamentos de Deus, pregar o 
evangelho e lembrar-se do poder redentor de Jesus Cristo.
Antes	da	aula,	prepare	seis	tiras	de	papel	para	mostrar	aos	alunos.	Na	primeira	delas,	escreva	
seu nome. As outras cinco tiras devem conter as seguintes palavras e frases: Pais, A Expiação 
de Jesus Cristo, Profetas, O arrependimento leva à salvação e Guardar os mandamentos.
Entregue a cada aluno uma folha de papel. Explique-lhes que vai mostrar brevemente seis 
tiras de papel com inscrições. Em seguida, eles vão escrever, de memória, essas palavras. 
Mostre aos alunos uma tira de papel de cada vez.
Peça-lhes que escrevam as palavras que recordarem. Em seguida, volte a mostrar as seis 
tiras de papel. Pergunte:
•	 Foi	fácil	ou	difícil	lembrar	essas	palavras	e	frases?
•	 Em	sua	opinião,	que	diferença	fez	o	fato	de	serem	avisados	com	antecedência	que	preci-

sariam	lembrar	o	que	estava	escrito	nas	tiras	de	papel?
Peça a um aluno que leia a declaração a seguir do Presidente Spencer W. Kimball. Peça que 
a classe preste atenção no que ele disse sobre a importância de recordar os ensinamentos 
do evangelho que recebemos:

“Sabem	qual	é	a	palavra	mais	importante	do	dicionário?	Pode	ser	o	verbo	
lembrar.	Como	todos	assumimos	convênios	—	sabemos	o	que	fazer	e	como	
o fazer	—	nossa	maior	necessidade	é	lembrar”	(“Circles	of	Exaltation”	
[Círculos	de	Exaltação,	discurso	para	os	educadores	religiosos	do	SEI,	28	de	
junho	de	1968],	p.	5,	si	.LDS	.org).
Explique aos alunos que hoje aprenderão sobre dois homens que fizeram a 

diferença na vida de milhares de pessoas por terem recordado certas verdades e agido de 
acordo	com	elas.	Incentive-os	a	refletir	durante	a	aula	de	hoje	sobre	o	que	acham	que	o	
Senhor deseja que lembrem.
Resuma	Helamã	5:1–4.	Explique-lhes	que,	devido	à	iniquidade	do	povo,	Néfi	renunciou	ao	
cargo de juiz supremo a fim de dedicar-se, com seu irmão Leí, à pregação da palavra de Deus.
Escreva	estas	referências	de	escritura	no	quadro.	(Não	inclua	as	palavras	que	estão	entre	
parênteses.)

Helamã 5:5–7 (Guardar os mandamentos; recordar o exemplo de retidão dos antepassados.)
Helamã 5:9–11 (Recordar a Expiação de Cristo; lembrar que não podemos ser salvos em nossos 
pecados, mas podemos ser salvos de nossos pecados por meio do arrependimento e do poder da 
Expiação.)
Helamã 5:12 (Recordar que Jesus Cristo deve ser nosso alicerce.)

Peça que os alunos façam uma leitura rápida dos versículos alistados no quadro à procura 
do verbo lembrar.  Se desejar, sugira que marquem esse verbo a cada vez que aparecer. Em 
seguida, dê aos alunos alguns minutos para fazer uma leitura silenciosa dessas passagens, 

Ensinar pelo 
Espírito Santo
Ao preparar-se para 
ensinar, ore para que o 
Espírito Santo esteja com 
você e os alunos.
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à procura do que Helamã queria que seus filhos lembrassem. Peça aos alunos que relatem 
o que encontraram. Se desejar, escreva as respostas deles no quadro ao lado das respectivas 
referências das escrituras.
Para ajudar os alunos a analisar e compreender esses versículos, faça as perguntas a seguir:
•	 Como	o	fato	de	lembrar	o	exemplo	justo	de	alguém	pode	ajudá-los	a	“[praticar]	o	bem”?
•	 O	que	vocês	fazem	para	se	lembrar	da	Expiação	de	Jesus	Cristo?
Escreva a seguinte frase no quadro: Se nós … , Satanás não terá poder sobre nós.
Peça que um aluno leia Helamã	5:12	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura,	
à procura de uma maneira de completar a frase do quadro. Mesmo que os alunos usem 
palavras diferentes, certifique-se de que expressem que, se edificarmos nosso alicerce 
sobre Jesus Cristo, Satanás não terá poder sobre nós. Se desejar, peça que os alunos 
marquem	trechos	de	Helamã	5:12	que	expressem	esse	princípio.	Saliente	que	Helamã	5:12	
é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode sugerir aos alunos que marquem 
essa passagem de modo chamativo para conseguirem localizá-la facilmente.
Para ajudar os alunos a compreender o princípio ensinado nesse versículo, construa uma 
pequena torre com objetos (como blocos ou livros) e faça perguntas como estas:
•	 Por	que	é	essencial	que	um	edifício	tenha	um	alicerce	firme?
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	construir	nosso	alicerce	sobre	os	ensinamentos	 

de	Jesus	Cristo?
•	 Que	promessas	são	feitas	àqueles	que	constroem	seu	alicerce	sobre	a	“rocha	de	nosso	

Redentor”?
•	 O	que	podemos	fazer	para	construir	nosso	alicerce	sobre	a	rocha	que	é	Jesus	Cristo?	

(Se desejar,	pergunte	aos	alunos	como	as	verdades	ensinadas	em	Helamã	5:6–11	são	
exemplos	de	maneiras	de	edificarmos	nosso	alicerce	sobre	Jesus	Cristo.)

Você pode ressaltar que o fato de edificarmos nosso alicerce sobre o Salvador não impedirá 
os ataques de Satanás, mas nos dará forças para vencê-los.
•	 Em	que	ocasiões	vocês	conseguiram	resistir	a	tentações	ou	suportar	provações	porque	

seu	alicerce	estava	edificado	sobre	Jesus	Cristo?
Preste testemunho da força que recebeu por ter construído seu alicerce sobre a rocha de 
Jesus	Cristo.	Dê	aos	alunos	tempo	para	escrever	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	
escrituras uma maneira pela qual se empenharão com mais afinco para edificar seu alicerce 
sobre a rocha de seu Redentor.

Helamã 5:14–52
O Senhor protege Néfi e Leí na prisão, e muitos lamanitas se convertem.
Resuma	Helamã	5:14–19	explicando	que	Néfi	e	Leí	pregaram	o	evangelho	com	grande	
poder	entre	os	nefitas	e	lamanitas.	O	resultado	foi	que	muitos	dissidentes	nefitas	voltaram	
para a fé. Em Zaraenla e regiões adjacentes, 8.000 lamanitas foram batizados.
Copie	a	seguinte	tabela	no	quadro.	Divida	a	classe	em	duplas	e	peça	a	cada	uma	delas	
que	copie	a	tabela	numa	folha	de	papel.	Oriente	as	duplas	a	trabalhar	juntas	para	ler	as	
passagens relacionadas na tabela e depois fazer um desenho simples ou redigir um breve 
resumo do que cada passagem descreve. (Enquanto os alunos copiam a tabela, incenti-
ve-os a deixar bastante espaço embaixo de cada referência das escrituras para seus dese-
nhos ou resumos.)

Helamã 5:20–21 Helamã 5:22–25 Helamã 5:26–28

Helamã 5:29–34 Helamã 5:35–41 Helamã 5:42–44

Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça aos alunos que mostrem e expliquem breve-
mente seus desenhos ou resumos a outra dupla de alunos. Para ajudar os alunos a apro-
fundar sua compreensão desses versículos, faça as seguintes perguntas:

Helamã 5:12  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.
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•	 Quando	os	lamanitas	foram	envoltos	por	trevas,	o	que	a	voz	os	instou	a	fazer?	(Ver	
Helamã	5:29,	32.)

•	 Como	Helamã	5:30	descreve	a	voz?
•	 Quando	vocês	ouviram	ou	sentiram	os	sussurros	da	“voz	mansa,	de	perfeita	suavidade”?
•	 O	que	Aminadabe	ensinou	seus	irmãos	a	fazer	a	fim	de	remover	a	nuvem	de	escuridão?	

(Ver	Helamã	5:41.)
•	 O	que	aconteceu	quando	os	lamanitas	acataram	o	conselho	de	Aminadabe	e	exerceram	

fé	em	Cristo?	(Ver	Helamã	5:43–44.)
Peça	que	os	alunos	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Helamã	5:44–47	em	busca	de	palavras	
que descrevam alguns frutos do arrependimento.
•	 O	que	vocês	aprenderam	com	esses	versículos	sobre	o	arrependimento?	(Ajude	os	alunos	

a identificar a seguinte verdade: Quando exercemos fé em Jesus Cristo e nos arrepen-
demos de nossos pecados, o Espírito Santo encherá nosso coração de paz e alegria.)

Resuma	Helamã	5:48–52	explicando	que	os	lamanitas	e	os	dissidentes	nefitas	que	rece-
beram esse milagre saíram para ministrar ao povo e “a maior parte dos lamanitas” se 
converteu ao evangelho.
Incentive	os	alunos	a	refletir	se	sentem	paz	e	alegria	em	sua	vida	no	momento.	Caso	não	
sintam,	peça-lhes	que	reflitam	sobre	o	que	podem	fazer	para	construir	seu	alicerce	sobre	
Jesus	Cristo	e	dissipar	as	nuvens	de	escuridão	que	os	circundam.

Domínio das Escrituras — Helamã 5:12
Peça	aos	alunos	que	leiam	Helamã	5:12.	Para	ajudá-los	a	memorizar	esse	versículo,	dê-lhes	
uma folha de papel em branco. Peça que escrevam o versículo no papel usando somente 
desenhos e letras isoladas. Para palavras que sugiram imagens (como rocha, alicerce, vento, 
granizo e tempestade ), oriente-os a fazer desenhos simples. Para palavras que não sugiram 
imagens (como agora e meus ), oriente-os a escrever a primeira letra das palavras. Peça aos 
alunos que pratiquem recitar o versículo usando apenas as imagens e letras que dese-
nharam e escreveram. Você também pode convidá-los a trocar as folhas entre si e recitar o 
versículo usando os papéis nos quais os colegas desenharam ou escreveram. Incentive os 
alunos a levar a folha para casa e colocá-la num lugar em que as verão com frequência a 
fim de continuarem o esforço para memorizar a passagem.
Observação: Devido à natureza e à extensão da lição de hoje, você pode usar essa atividade 
em outro dia, quando tiver mais tempo.

Comentários e Informações Históricas
Helamã 5:12. Como podemos resistir à “fúria [dos] 
ventos” do adversário?
O Presidente Spencer W. Kimball ensinou que devemos 
agarrar-nos ao evangelho de Jesus Cristo quando o 
adversário investir contra nós:

“Nós também nos defrontamos com forças intensas e 
destrutivas que o adversário lança sobre nós. Ondas de 
pecado, iniquidade, imoralidade, degradação, tirania, 
falsidade, conspiração e desonestidade ameaçam a 
todos nós. Elas chegam com grande força e velocidade 
e nos destruirão se não estivermos vigilantes.

Mas há um toque de advertência para nós. Convém 
que estejamos alertas e atentos e fujamos do mal para 
garantirmos a vida eterna. Sem ajuda não podemos 

resistir. Precisamos retirar-nos e alcançar um terreno 
alto ou agarrar-nos com firmeza ao que pode nos 
impedir de ser arrastados pela correnteza. É ao evan-
gelho de Jesus Cristo que devemos nos apegar para ter 
segurança. É nossa proteção para qualquer força que o 
mal porventura arregimentar. Um profeta inspirado do 
Livro de Mórmon aconselhou seu povo: ‘Lembrai-vos de 
que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o 
Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces; 
para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, 
sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu 
granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não 
tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e 
angústia sem fim’ (Helamã 5:12)” (“Hold Fast to the 
Iron Rod” [Apegar-se à Barra de Ferro], Ensign, novem-
bro de 1978, p. 6).
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Helamã 6
Os lamanitas tornam-se justos e lutam contra os ladrões de Gadiânton, ao passo 
que os nefitas se tornam ainda mais iníquos e apoiam os ladrões de Gadiânton.
Faça	o	seguinte	diagrama	no	centro	do	quadro:

Peça	aos	alunos	que	identifiquem	atitudes	e	atos	que	resultem	num	aumento	da	influência	
do	Espírito	Santo	em	sua	vida	e	os	que	resultem	numa	diminuição	da	influência	do	Espírito	
Santo e que ponderem sobre eles.
Explique-lhes que Mórmon registrou que o Senhor afastou Seu Espírito dos nefitas e 
começou	a	derramá-Lo	sobre	os	lamanitas	(ver	Helamã	6:35–36).	Lembre	aos	alunos	que	
os	nefitas	“haviam-se	tornado	fracos	por	causa	de	suas	transgressões”	(Helamã	4:26).	“O	
Espírito de Senhor não mais os preservava” (Helamã 4:24) e eles estavam “amadurecendo 
para	a	destruição”	(Helamã	5:2).
Peça	aos	alunos	que	leiam	Helamã	6:2	em	voz	alta.	Oriente	a	classe	a	acompanhar	a	leitura	
em busca de atos e atitudes que levariam os nefitas a continuar “amadurecendo para uma 
destruição eterna” (Helamã 6:40). À medida que os alunos relatarem o que encontraram, 
peça a um deles que escreva suas respostas na metade inferior do quadro, abaixo ou ao 
lado da seta que aponta para baixo. (Se julgar necessário, explique-lhes que impenitente é 
alguém sem arrependimento nem remorso.)
Lembre	aos	alunos	que,	por	causa	do	trabalho	missionário	de	Néfi	e	Leí	no	ano	anterior,	
milhares de lamanitas em Zaraenla tinham sido batizados, e a maioria dos lamanitas da 
terra	de	Néfi	tinha	se	convertido	ao	evangelho	(ver	Helamã	5:19–20,	50–51).	Peça	a	um	
aluno	que	leia	Helamã	6:1,	3–5	em	voz	alta.	Oriente	a	classe	a	acompanhar	a	leitura	em	
busca	de	atos	e	atitudes	que	levaram	os	lamanitas	a	desfrutar	uma	influência	maior	do	
Espírito. À medida que os alunos relatarem o que encontraram, peça a um aluno que escreva 
suas respostas na parte superior do quadro, acima ou ao lado da seta que aponta para cima.
•	 O	que	significa	para	vocês	ter	firmeza	e	constância	na	fé?	(ver	Helamã	6:1).
•	 Como	o	povo	da	Igreja	reagiu	à	conversão	dos	lamanitas?	(Se	julgar	conveniente,	

saliente que a pregação do evangelho e o convívio com os santos podem trazer grande 
alegria, mesmo quando estamos cercados de iniquidade.)

Resuma Helamã 6:7–14 explicando que, por cerca de três anos, os nefitas e os lamanitas 
viveram	em	paz.	Com	o	aumento	da	produção	e	do	comércio	entre	eles,	ambos	os	povos	pro-
grediram.	Foi	então	que,	no	66º	ano	do	governo	dos	juízes,	dois	juízes	supremos	foram	assas-
sinados.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Helamã	6:16–17	em	voz	alta.	Oriente	a	classe	a	acompanhar	
a leitura, identificando mais atitudes e atos que levaram o Espírito a afastar-Se dos nefitas. À 
medida que os alunos relatarem o que encontraram, peça a um deles que escreva suas respos-
tas na metade inferior do quadro, abaixo ou ao lado da seta que aponta para baixo.

Influência do espírito Santo em sua vida

Introdução
Após o trabalho missionário de Néfi e Leí, a retidão dos 
lamanitas aumentou. Contudo, os nefitas tornaram-se 
iníquos e começaram a apoiar os ladrões de Gadiânton, 
e o Espírito do Senhor Se afastou deles. Néfi profetizou 

que se os nefitas continuassem a viver em iniquidade, 
pereceriam. Profetizou também que, devido à retidão 
dos lamanitas, o Senhor seria misericordioso com eles e 
os preservaria.
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Passe as seguintes informações aos alunos:
O	coração	é	essencial	para	nossa	sobrevivência	física.	Bombeia	sangue	para	nosso	corpo	
para	que	o	oxigênio	e	outros	nutrientes	consigam	alcançar	todas	as	nossas	células.	Com	o	
tamanho	aproximado	de	um	punho,	o	coração	adulto	médio	bombeia	cerca	de	7.500	litros	
de sangue por dia. Bate cerca de 70 vezes por minuto, ou seja, são 100.000 batidas por dia.
•	 Cientes	da	natureza	vital	do	coração	físico,	o	que	vocês	estariam	dispostos	a	fazer	para	

mantê-lo	saudável?
Escreva as seguintes referências de escrituras no quadro: Helamã 6:17, 21, 26, 28–31. 
Saliente que cada versículo dessa passagem usa a palavra coração para se referir a nosso 
coração	espiritual.	Dê	tempo	aos	alunos	para	estudar	esses	versículos	e	refletir	sobre	as	
respostas das perguntas a seguir. (Para ganhar tempo, escreva essas perguntas no quadro 
antes da aula ou prepare-as como um material a ser distribuído aos alunos e consultado 
enquanto estudam os versículos alistados no quadro.)

Em sua opinião, por que Satanás está tão interessado no coração dos filhos de Deus?
O que os nefitas fizeram que permitiu a Satanás apoderar-se de seu coração? (Ver Helamã 6:17.)
O que acontece com uma pessoa cujo coração é influenciado ou controlado por Satanás? (Ver 
Helamã 6:21, 28, 30–31.)

Peça a alguns alunos que respondam às perguntas. Em seguida, peça a um aluno que leia 
em voz alta a seguinte declaração do Presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze 
Apóstolos.	Oriente	a	classe	a	ouvir	com	atenção	para	identificar	maneiras	pelas	quais	
 Satanás tenta plantar tentações em seu coração.

“Pode haver revelações falsas, sussurros do diabo, tentações! Ao longo de 
toda a sua vida, de uma maneira ou de outra o adversário tentará 
desencaminhá-los. (…)
Caso	se	sintam	instados	a	fazer	algo	que	os	leve	a	sentir-se incomodados, algo 
que vocês sabem na mente ser errado ou contrário aos princípios de retidão, 
não	sigam	essa	influência!”	(“Personal	Revelation:	The	Gift,	the	Test,	and	the	

Promise”	[Revelação	Pessoal:	O	Dom,	o	Teste	e	a	Promessa],	Ensign, novembro de 1994, p. 61.)
Acrescente dar ouvidos e sucumbir às tentações à lista da metade inferior do quadro. Peça 
a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	Helamã	6:20–21,	37–38.	Oriente	a	
classe a acompanhar a leitura à procura das diferentes reações dos lamanitas e dos nefitas à 
influência	dos	ladrões	de	Gadiânton.
Diga aos alunos que, depois de registrar o que acontecera aos nefitas e aos lamanitas, 
 Mórmon destacou lições que podemos aprender com a experiência deles. Escreva as 
seguintes frases incompletas no quadro:

Os nefitas perderam o Espírito porque …
O Senhor derramou Seu Espírito sobre os lamanitas porque …

Peça aos alunos que leiam Helamã 6:34–36 em busca de informações que os ajudem a 
completar as frases do quadro.
•	 Com	base	no	que	leram	nesses	versículos,	como	vocês	completariam	as	frases	do	quadro?	

(Você pode completar as frases do quadro usando as respostas dos alunos.)
•	 O	que	esses	versículos	ensinam	sobre	o	que	podemos	fazer	para	ter	o	Espírito	conosco?	

(Mesmo que os alunos deem várias respostas diferentes, certifique-se de que expressem 
que se acreditarmos nas palavras do Senhor e as seguirmos, Ele derramará sobre 
nós Seu Espírito.	Os	alunos	também	devem	expressar	que,	quando permitimos que 
Satanás se apodere de nosso coração, o Espírito do Senhor Se afastará de nós.)

Chame	a	atenção	dos	alunos	para	as	listas	que	escreveram	acima	e	abaixo	das	setas	do	
quadro.	Frise	que	as	ações	e	atitudes	da	metade	superior	do	quadro	representam	a	dispo-
sição para crer nas palavras do Senhor e segui-las, enquanto as ações e atitudes da metade 
inferior do quadro representam a iniquidade e a dureza de coração.
•	 O	que	vocês	estão	fazendo	para	convidar	ativamente	a	influência	do	Espírito	Santo	a	sua	

vida	e	manter	a	influência	de	Satanás	fora	de	seu	coração?
•	 Como	a	prática	de	uma	das	ações	da	metade	superior	do	quadro	ajudou	a	convidar	o	

Espírito	Santo	a	sua	vida?	(Também	pode	pedir	aos	alunos	que	pensem	se	praticaram	
alguma das ações ou tiveram alguma das atitudes relacionadas na metade inferior do 
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quadro	e	que	reflitam	sobre	como	isso	acarretou	uma	diminuição	da	influência	do	Espírito	
em sua vida.)

Peça aos alunos que escrevam num caderno ou diário de estudo das escrituras uma coisa 
que farão para convidar o Espírito do Senhor a sua vida. Incentive-os a perseverar em suas 
metas.

Helamã 7
Néfi prega aos nefitas iníquos e chama-os ao arrependimento.
Para cada uma das perguntas a seguir, peça aos alunos que usem suas escrituras para 
encontrar respostas com a máxima rapidez. Instrua-os a ficar de pé ao encontrarem a res-
posta. Peça ao primeiro que se levante para responder a cada pergunta. Em seguida, peça 
aos alunos que se sentem antes de ler a pergunta seguinte.
•	 De	acordo	com	Helamã	7:1,	qual	era	o	nome	do	profeta	que	retornou	da	terra	do	norte?
•	 Que	frase	de	Helamã	7:2	descreve	o	que	Néfi	ensinou	ao	povo	da	terra	do	norte?
•	 De	acordo	com	Helamã	7:3,	por	que	Néfi	foi	embora	da	terra	do	norte?
•	 De	acordo	com	Helamã	7:4,	quem	ocupou	as	cadeiras	dos	juízes	quando	Néfi	voltou	de	

Zaraenla?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Helamã	7:5	em	voz	alta	e	peça	à	classe	que	identifique	como	os	
ladrões de Gadiânton governavam o povo.
Resuma	Helamã	7:6–12	explicando	que,	quando	Néfi	viu	o	estado	de	seu	povo,	“encheu-
se-lhe o coração de mágoa dentro do peito” (Helamã 7:6). Ele subiu a uma torre em seu 
jardim para orar e lamentar-se pela iniquidade do povo. Quando as pessoas o ouviram orar 
e lamuriar-se, uma multidão reuniu-se para saber por que ele estava tão aborrecido. Ele 
aproveitou a oportunidade para ensiná-los.
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Helamã	7:15–16.
•	 Por	que	Néfi	disse	que	o	povo	deveria	“ficar	[admirado]”?
•	 Qual	é	o	objetivo	de	Satanás?
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	pausa	e	pensem	nas	imagens	evocadas	por	Néfi.	Depois	
de se apoderar do coração das pessoas, Satanás procura mergulhar-lhes a alma em miséria 
sem fim.
•	 A	seu	ver,	por	que	Néfi	advertiu	o	povo	das	intenções	de	Satanás?	O	que	Néfi	queria	que	

eles	evitassem?
Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta Helamã 7:17–22, 26–28. Peça a 
metade da classe que identifique os pecados dos nefitas e à outra metade que identifique 
as	consequências	previstas	por	Néfi	se	o	povo	não	se	arrependesse.
À medida que a primeira metade da classe relatar o que encontrou, saliente semelhanças 
com o que está escrito na metade inferior do quadro. À medida que a segunda metade da 
classe relatar seus achados, faça estas perguntas:
•	 Que	frase	de	Helamã	7:22	indica	algo	que	o	Senhor	retira	de	quem	se	recusa	a	arrepen-

der-se?	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	essa	frase	em	suas	escrituras.)
•	 De	acordo	com	Helamã	7:28,	qual	é	o	resultado	quando	as	pessoas	se	recusam	a	arre-

pender-se?	(Elas	perecerão.	Se	desejar,	explique-lhes	que,	no	caso	dos	nefitas,	a	recusa	
de arrepender-se acarretava a morte tanto física quanto espiritual.)

Escreva o seguinte no quadro: Se nos recusarmos a nos arrepender de nossos pecados, 
perderemos a proteção do Senhor e as bênçãos da vida eterna.
Para ajudar os alunos a compreender esse princípio, peça-lhes que expliquem quais 
serão as possíveis consequências para as pessoas nas seguintes situações: (1) Um rapaz 
se recusa a arrepender-se de um vício em pornografia; (2) A prioridade absoluta de uma 
jovem é  tornar-se conhecida e popular, apesar de ter recebido dos pais ensinamentos bem 
 diferentes; (3) Embora tenha escutado ensinamentos dos profetas sobre o estudo das escri-
turas e a oração, um rapaz se nega a fazer ambas as coisas.
Peça	aos	alunos	que	reflitam	sobre	possíveis	motivos	de	arrependimento	em	sua	vida.	Incenti-
ve-os a arrepender-se a fim de sempre poderem ter a força do Senhor e proteção em sua vida.
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Introdução
Depois que Néfi declarou que o povo devia se arrepen-
der ou seria destruído, juízes corruptos incitaram mui-
tas pessoas contra ele. Algumas pessoas o defenderam 
corajosamente. Néfi ensinou que as pessoas que rejeita-
vam seu testemunho também rejeitavam o testemunho 

de todos os profetas que o tinham precedido, que 
haviam todos testificado de Jesus Cristo. Como prova de 
que era profeta, Néfi revelou que o juiz supremo fora 
assassinado. Quando as palavras de Néfi foram confir-
madas, algumas pessoas o aceitaram como profeta.
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Helamã 8–9

Sugestões Didáticas

Helamã 8:1–10
Juízes corruptos tentam incitar o povo contra Néfi
•	 Quais	são	algumas	influências	que	tentam	convencê-los	a	não	acreditar	nas	palavras	dos	

profetas?
À medida que a classe discutir essa pergunta, peça a um aluno que escreva suas respostas 
no quadro. Peça aos alunos que pensem em ideias sobre o que fazer ao depararem-se com 
influências	como	as	que	lerão	em	Helamã	8	hoje.
Lembre	aos	alunos	que	Néfi	pregou	destemidamente	uma	mensagem	de	arrependimento	
a seu povo (ver Helamã 7). Peça a vários alunos que se revezem para ler em voz alta 
Helamã	8:1–6.	Oriente	a	classe	a	acompanhar	a	leitura	identificando	qual	foi	a	reação	dos	
juízes	aos	ensinamentos	de	Néfi.	Saliente	que	alguns	dos	juízes	faziam	parte	do	bando	
secreto de Gadiânton.
•	 Qual	foi	a	mensagem	dos	juízes	para	o	povo?	(Tentaram	persuadir	as	pessoas	a	sentir	

raiva	de	Néfi.)
•	 De	acordo	com	Helamã	8:4,	por	que	os	juízes	não	puniram	Néfi?
Peça aos alunos que pensem no que fariam se alguém tentasse convencê-los a ignorar as 
palavras dos profetas.
Informe-lhes que algumas pessoas se manifestaram abertamente contra as ideias dos  juízes. 
Peça a um aluno que leia Helamã 8:7–9 em voz alta. Ressalte que, assim como algumas 
pessoas da multidão, nós podemos erguer a voz em apoio ao profeta, mesmo quando 
essa não for a atitude mais aceita socialmente.
•	 Houve	momentos	em	sua	vida	em	que	vocês	levantaram	a	voz	para	apoiar	o	profeta	

vivo,	embora	seus	ensinamentos	fossem	mal	vistos?	Como	isso	fez	diferença	em	sua	
vida?	Como	influenciou	outras	pessoas?

Peça aos alunos que leiam Helamã 8:10 em silêncio para descobrir como as palavras dessas 
pessoas fizeram a diferença.
•	 Que	diferença	fez	o	fato	de	algumas	pessoas	apoiarem	o	profeta?	Em	sua	opinião,	por	

que	é	importante	fazermos	o	mesmo	hoje	em	dia?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder M. Russell Ballard, do Quórum 
dos Doze Apóstolos:

“Precisamos	lembrar-nos	da	declaração	de	Edmund	Burke:	‘Para	que	o	mal	
triunfe,	basta	simplesmente	que	os	homens	bons	não	façam	nada’.	[Citado	
em	John	Bartlett,	comp.,	Familiar Quotations,	15ª	edição	(1980),	p.	ix.]	Precisa-
mos erguer a voz juntamente com outros cidadãos preocupados de todo o 
mundo, em oposição às tendências atuais. Precisamos dizer aos patrocinado-
res da mídia ofensiva que já passamos do limite. Precisamos apoiar programas 

e	produtos	positivos	e	inspiradores.	Juntamente	com	nossos	vizinhos	e	amigos	que	compar-
tilham de nossas preocupações, podemos enviar uma mensagem bem clara aos responsá-
veis”	(“Que	Nossa	Voz	Seja	Ouvida”,	A Liahona, novembro de 2003, p. 16).
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•	 Como	podemos	resistir	às	influências	que	tentam	persuadir-nos	contra	as	palavras	dos	
profetas?

•	 Quais	são	algumas	maneiras	adequadas	de	nos	manifestarmos	contra	as	más	influências	
e	em	favor	das	palavras	dos	profetas?

Peça que os alunos narrem uma ocasião que eles ou algum conhecido tenham se oposto a 
tais	influências.

Helamã 8:11–24
Helamã ensina que todos os profetas prestam testemunho de Jesus Cristo
Peça a um aluno que leia Helamã 8:13 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a leitura e 
identifique	o	que	Néfi	disse	que	as	pessoas	negavam.	Mostre	aos	alunos	a	gravura	Moisés	
e	a	Serpente	de	Bronze	(06048	059;	Livro de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº 16).	Peça-lhes	
que	leiam	Helamã	8:14–15	e	identifiquem	o	que	Moisés	ensinou	sobre	o	Salvador.
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	uma	pessoa	pode	“[olhar]	para	o	Filho	de	Deus	

com	fé”?
•	 Ter	o	“espírito	contrito”,	conforme	expresso	em	Helamã	8:15,	é	ser	humilde,	arrependido	

e receptivo à vontade do Senhor. Por que essa atitude é essencial ao olharmos para o 
Salvador?

•	 Como	o	conhecimento	da	missão	do	Salvador	pode	nos	ajudar	a	resistir	ao	mal?
Peça	aos	alunos	que	reformulem	o	ensinamento	de	Helamã	8:15	usando	suas	próprias	
palavras. Podem, por exemplo, dizer que se nos concentrarmos em Jesus Cristo e exer-
cermos fé Nele, receberemos a vida eterna.
Peça a um aluno que leia em voz alta Helamã 8:16. Peça à classe que acompanhe a leitura, 
identificando outras pessoas que tenham ensinado a mensagem expressa em Helamã 
8:15.	Em	seguida,	peça	aos	alunos	que	procurem	rapidamente	em	Helamã	8:17–22	o	nome	
de	outros	profetas	que	prestaram	testemunho	de	Cristo.	Peça	aos	alunos	que	pensem	
nos	muitos	testemunhos	de	Jesus	Cristo	que	eles	leram	ou	ouviram	de	profetas	antigos	e	
modernos.
Explique-lhes	que	muitas	pessoas	rejeitaram	Néfi	e	sua	mensagem.	Peça	aos	alunos	que	
leiam Helamã 8:24–26 e identifiquem quais consequências os nefitas enfrentaram por 
terem rejeitado o testemunho dos profetas.
•	 A	seu	ver,	por	que	as	pessoas	que	sempre	negam	a	verdade	e	se	rebelam	contra	Deus	

enfrentam	consequências	tão	graves?
•	 Quando	a	mensagem	de	um	profeta	os	ajudou	a	voltar-se	para	o	Senhor?
Peça aos alunos que pensem em como podem melhorar em seu empenho para voltar-se 
para o Salvador. Incentive-os a se concentrar em uma maneira de melhorar na próxima 
semana.

Helamã 8:25–9:41
Néfi revela que o juiz supremo foi assassinado
Resuma	Helamã	8:25–28,	explicando	que,	como	prova	de	que	o	povo	estava	num	estado	
pecaminoso	e	de	que	Néfi	transmitia	a	palavra	de	Deus,	Néfi	revelou	o	assassinato	do	juiz	
supremo. Divida a classe em duplas. Peça que os alunos de cada dupla imaginem que são 
detetives contratados para descobrir quem matou o juiz supremo. Escreva as seguintes 
perguntas no quadro ou inclua-as numa folha a ser entregue a cada dupla.

Primeiro Dia da Investigação:
 1. Quando cinco pessoas foram averiguar as alegações de Néfi, o que descobriram? Por que 

caíram por terra? (Ver Helamã 9:1–5.)
 2. Quem as pessoas suspeitavam ser os assassinos? (Ver Helamã 9:7–9.)

Segundo Dia da Investigação:
 3. Quem foi posto em liberdade? (Ver Helamã 9:10–13, 18.)
 4. Quem foi acusado? (Ver Helamã 9:16–17, 19.)

Dê aos alunos 
tempo para pensar
Faça perguntas formu-
ladas cuidadosamente 
a fim de estimular a 
reflexão. Algumas per-
guntas podem exigir que 
os alunos reflitam por 
algum tempo antes de 
responder. Nesses casos, 
você pode dizer: “Vocês 
vão ter alguns instantes 
para pensar na resposta 
e depois vou pedir que 
se manifestem”.
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 5. Que outras informações Néfi divulgou? (Ver Helamã 9:25–36.)
 6. Quem era o assassino? (Ver Helamã 9:37–38.)

Peça às duplas que achem as respostas para as perguntas 1 e 2. Depois de dar-lhes tempo 
suficiente, pergunte:
•	 Quando	os	cinco	homens	viram	o	juiz	supremo	assassinado,	em	que	acreditaram?	O	que	

temeram?	(Ver	Helamã	9:5.)
Peça às duplas que respondam ao restante das perguntas para concluir a investigação. 
Depois pergunte:
•	 De	acordo	com	Néfi,	o	que	Seântum	diria	depois	de	confessar	sua	culpa?	 

(Ver Helamã 9:36.)
•	 De	acordo	com	Helamã	9:39–41,	por	que	algumas	pessoas	acreditaram	em	Néfi?
Peça aos alunos que resumam o que aprenderam com Helamã 9 sobre as palavras dos 
profetas.	Os	alunos	podem	expressar	muitas	ideias	diferentes,	mas	certifique-se	de	que	
identifiquem o seguinte princípio: As palavras dos profetas se cumprirão. Para ressaltar 
essa	verdade,	você	pode	pedir	aos	alunos	que	leiam	Doutrina	e	Convênios	1:37–38.
•	 Que	experiências	fortaleceram	seu	testemunho	de	que	temos	profetas	verdadeiros	na	

Terra	hoje?
Encerre com seu testemunho de que as palavras dos profetas serão cumpridas.

Comentários e Informações Históricas
Helamã 8:14–15. “A serpente de metal”
Quando Néfi contou que Moisés levantou uma “ser-
pente de metal”, fez alusão à ocasião em que os filhos 
de Israel sofreram com uma praga de “serpentes 
ardentes” (ver Números 21:6–9; observe que o metal 
em questão é o bronze). O motivo das provações dos 
israelitas foi terem falado contra Deus e Seu profeta 
(ver Números 21:5). Quem olhou para a serpente de 
metal foi curado e quem optou por não olhar pereceu 
(ver Números 21:9; 1 Néfi 17:41).

Assim como aqueles israelitas, muitos do povo de Néfi 
falavam mal de Deus e Seu profeta. Quando Néfi citou 
a história da serpente de metal, salientou que seu 
povo deveria “[olhar] para o Filho de Deus, com fé” 
para viver (Helamã 8:15; ver também João 3:14–15, 
onde o próprio Jesus Cristo Se referiu à serpente de 
metal como símbolo de Sua crucificação iminente). Em 
seguida, Néfi lembrou ao povo que todos os profetas 
tinham prestado testemunho de Cristo (ver Helamã 
8:16–23).

Sugestão Didática Complementar
Helamã 7–9. Apresentação de Vídeo
Em vez de usar a atividade de investigação desta lição, 
você pode mostrar a apresentação de vídeo chamada “O 
Ciclo do Orgulho”, que narra o ocorrido em Helamã 7–9 

e nos primeiros versículos de Helamã 10. A apresentação 
está em Vídeo do Livro de Mórmon: Apresentações 1–19 
(DVD O Livro de Mórmon) (54011 059) e LDS .org.
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Lição de Estudo no Lar
Helamã 1–9 (Unidade 22)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo de doutrinas e princípios que os alunos 
aprenderam ao estudarem Helamã 1–9 (Unidade 22) não foi 
planejado para ser ensinado como parte de sua lição. A lição 
que você ensina concentra-se somente em algumas destas 
doutrinas e destes princípios. Siga os sussurros do Santo 
Espírito ao ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Helamã 1–2)
Ao estudarem os conflitos políticos e assassinatos entre os 
nefitas e a invasão da cidade de Zaraenla pelos lamanitas, 
os alunos aprenderam que a contenda divide as pessoas 
e as deixa vulneráveis à influência do adversário. Também 
aprenderam que as combinações secretas podem levar à 
destruição das sociedades.

Dia 2 (Helamã 3–4)
Ao estudarem que os nefitas humildes e seguidores do 
Salvador sofreram muita perseguição, os alunos aprenderam 
que, apesar das perseguições e tribulações, nossa fé em 
Jesus Cristo pode aumentar se invocarmos humildemente 
a Deus e entregarmos a Ele nosso coração. Ao estudarem 
como o orgulho crescente dos nefitas permitiu que os 
lamanitas conquistassem metade dos territórios dos nefitas, 
os alunos aprenderam que o orgulho e a iniquidade nos 
afastam do Espírito do Senhor e nos deixam entregues a 
nossa própria força.

Dia 3 (Helamã 5)
Ao estudarem os conselhos dados por Helamã a seus filhos 
Néfi e Leí, os alunos aprenderam que, se construirmos nosso 
alicerce sobre Jesus Cristo, Satanás não terá poder sobre 
nós. Por meio do poder de Deus e da fé e dos esforços mis-
sionários de Néfi e Leí, muitos lamanitas se arrependeram. 
Os alunos aprenderam que, quando exercemos fé em Jesus 
Cristo e nos arrependemos de nossos pecados, o Espírito 
Santo enche nosso coração de paz e alegria.

Dia 4 (Helamã 6–9)
Os alunos aprenderam que, se acreditarmos nas palavras 
do Senhor e as seguirmos, Ele derramará sobre nós Seu 
Espírito. Néfi advertiu os nefitas ímpios das consequências 
de sua iniquidade e salientou que, se nos recusarmos a nos 
arrepender de nossos pecados, perderemos a proteção do 
Senhor e as bênçãos da vida eterna. Depois de ouvir as 
palavras de Néfi, algumas pessoas se aliaram a ele. Os alunos 
aprenderam que, se resistirmos ao mal, podemos impedi-lo 
de progredir. Néfi lembrou às pessoas que muitos profetas 
tinham prestado testemunho do Salvador e ensinado que, 
ao nos voltarmos para Jesus Cristo e exercermos fé Nele, 
receberemos a vida eterna. Com os ensinamentos de Néfi 
registrados em Helamã 7–9, os alunos aprenderam que as 
palavras dos profetas serão cumpridas.

Introdução
Em meio a contenda e iniquidade crescentes, Néfi ensinou a 
seus filhos que o alicerce de sua fé deve ser Jesus Cristo. Os 
ensinamentos de Néfi sobre o arrependimento e a atenção às 
palavras dos profetas do Senhor foram vitais para a felicidade 
do povo.

Sugestões Didáticas

Helamã 1–5
Os nefitas sofrem derrotas devido às contendas e à iniquidade; 
muitos lamanitas são convertidos quando Néfi e Leí pregam o 
evangelho
Peça aos alunos que pensem por que alguns edifícios ficam de 
pé por muito tempo, enquanto outros desmoronam. Depois 
pergunte: Por que é importante que os edifícios tenham um 
alicerce resistente?

Peça a um aluno que leia Helamã 5:12 em voz alta. Como se 
trata de uma passagem de domínio das escrituras, peça a alguns 
alunos que tentem recitá-la de cor. Incentive-os a fazer uma ten-
tativa, mesmo que não a tenham memorizado completamente. 
Depois, faça as seguintes perguntas:
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•	 O	que	é	prometido	nesse	versículo	se	construirmos	nossa	vida	
sobre o alicerce de Jesus Cristo? (As respostas dos alunos 
devem expressar que, se edificarmos nosso alicerce sobre 
Jesus Cristo, Satanás não terá poder sobre nós.)

•	 O	que	vocês	fazem	diariamente	para	alicerçar	sua	vida	em	
Jesus Cristo?

Peça aos alunos que falem de ocasiões em que seu testemunho 
do Salvador os tenha ajudado a resistir a tentações ou supor-
tar provações. Preste testemunho da força espiritual que você 
recebeu por construir sua vida sobre o alicerce de Jesus Cristo. 
Incentive os alunos a pensar em uma ou mais maneiras para se 
esforçarem para construir sua vida sobre a rocha de Cristo.

Helamã 6–7
Os lamanitas tornam-se mais justos, ao passo que os nefitas se 
tornam mais iníquos; Néfi prega aos nefitas iníquos e ordena que 
se arrependam.
Lembre aos alunos que, enquanto muitos lamanitas se arrepen-
deram e se fortaleceram no evangelho, os nefitas continuaram a 
viver na iniquidade e o Espírito Santo afastou-Se deles. Peça aos 
alunos que pensem numa ocasião de sua vida em que sentiram 
o Espírito Se afastar deles por causa de suas escolhas.

Explique-lhes que, quando Néfi viu o estado de seu povo, 
“encheu-se-lhe o coração de mágoa dentro do peito” (Helamã 
7:6). Ele subiu numa torre em seu jardim para orar e lamentar-se 
pela iniquidade do povo. Uma multidão reuniu-se em volta dele, 
e Néfi aproveitou a oportunidade para ensiná-los.

Peça que um aluno vá à frente da classe para representar Néfi 
na torre. Peça-lhe que leia Helamã 7:15–22, 26–28 em voz alta 
enquanto o restante da classe acompanha. Antes da leitura, 
divida a classe ao meio. Oriente metade a procurar quais eram, 
segundo Néfi, os pecados dos nefitas, e a outra metade a 
identificar as consequências que Néfi testificou que viriam se os 
nefitas não se arrependessem. Peça aos alunos que relatem o 
que encontraram.

Depois que os alunos responderem, peça-lhes que declarem 
princípios que podemos aprender com esse relato. Os alunos 
podem declarar princípios diferentes, mas devem expressar que, 
se nos recusarmos a nos arrepender de nossos pecados, 
perderemos a proteção do Senhor e as bênçãos da vida 
eterna.

Para ajudar os alunos a compreender esse princípio, peça-lhes 
que expliquem quais serão as consequências para as pessoas 
nas seguintes situações: (1) Um rapaz se recusa a arrepender-se 
de um vício em pornografia. (2) A prioridade absoluta de uma 
jovem é tornar-se conhecida e popular, apesar de ter rece-
bido dos pais ensinamentos bem diferentes. (3) Embora tenha 
escutado ensinamentos dos profetas sobre o estudo das escritu-
ras e a oração, um rapaz se nega a fazer ambas as coisas.

Peça que os alunos reflitam se há algo de que precisam se arre-
pender a fim de poder ter a força do Senhor mais plenamente 
em sua vida.

Helamã 8
Néfi ensina que todos os profetas prestam testemunho  
de Jesus Cristo
Escreva as palavras aceitar e negar no quadro. Peça aos alunos 
que expliquem a diferença entre essas duas palavras. Peça a um 
aluno que leia Helamã 8:13 enquanto a classe identifica o que 
Néfi disse que as pessoas negaram. Você pode incentivar os 
alunos a marcar o que encontraram.

Mostre aos alunos a gravura Moisés e a Serpente de Bronze 
(06048 059; Livro de Gravuras do Evangelho, 2009], nº 16). 
Peça-lhes que leiam Helamã 8:14–15 e identifiquem o que 
Moisés ensinou sobre o Salvador. Peça-lhes que relatem o que 
aprenderam. Depois pergunte:

•	 Quais	são	algumas	maneiras	de	olhar	para	o	Salvador	com	fé?
•	 O	que	significa	ter	um	“espírito	contrito”?	(Ser	humilde,	

arrependido e receptivo à vontade do Senhor.) Por que essa 
atitude é essencial ao olharmos para o Salvador?

•	 Como	o	conhecimento	sobre	a	Expiação	do	Salvador	pode	
nos ajudar a resistir ao mal e a nos arrepender quando 
pecamos?

Peça aos alunos que digam um princípio que podemos aprender 
com esses versículos. Os alunos podem usar palavras diferentes, 
mas devem expressar que, se nos concentrarmos em Jesus 
Cristo e exercermos fé Nele, receberemos a vida eterna.

Peça a um aluno que leia Helamã 8:16 em voz alta e peça à 
classe que identifique quem mais ensinou sobre a missão do Sal-
vador. Peça aos alunos que procurem rapidamente em Helamã 
8:17–22 o nome de outros profetas que prestaram testemu-
nho de Jesus Cristo. Peça aos alunos que pensem em como os 
profetas dos tempos antigos, bem como em nossos dias, deram 
testemunho da missão do Salvador e de Seu sacrifício expiatório.

Peça aos alunos que prestem testemunho sobre o que a 
Expiação do Salvador significa em sua vida. Você pode também 
prestar testemunho.

Próxima Unidade (Helamã 10–16)
Peça aos alunos que imaginem que o Senhor lhes prometeu 
fazer qualquer coisa que Lhe pedirem. Néfi era tão fiel que o 
Senhor lhe fez essa promessa e lhe conferiu o poder selador. 
Incentive os alunos a estudar Helamã 10–11 esta semana à 
procura de maneiras pelas quais Néfi usou o poder que o Senhor 
lhe conferiu para ajudar seu povo. Peça-lhes também para 
 identificar todos os sinais do nascimento e da morte de Jesus 
Cristo que conseguirem ao estudarem a profecia de Samuel,  
o lamanita, em Helamã 13–16.
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Introdução
O julgamento para determinar quem assassinou o juiz 
supremo terminou quando a revelação de Néfi sobre 
o assassino foi confirmada. Ao ser inocentado das 
falsas acusações que lhe haviam sido imputadas, Néfi 
dirigiu-se para casa. Refletiu sobre o que o Senhor lhe 
mostrara, sentindo-se abatido por causa da iniquidade 

do povo. Nesse momento de reflexão e tristeza, ele 
ouviu a voz do Senhor. O Senhor abençoou-o com o 
poder selador e ordenou que continuasse pregando 
o arrependimento ao povo. Néfi obedeceu imediata-
mente às ordens do Senhor.
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Sugestões Didáticas

Helamã 10:1–11
Néfi recebe o poder selador
Lembre	os	alunos	da	revelação	de	Néfi	sobre	o	assassinato	do	juiz	supremo,	registrada	em	
Helamã	8–9.	Peça	aos	alunos	que	tentem	se	imaginar	no	lugar	de	Néfi	logo	depois	que	
revelou quem matara o juiz supremo.
•	 Como	vocês	se	sentiriam?	Como	esperariam	que	os	outros	reagissem?
•	 O	que	vocês	gostariam	de	dizer	ao	povo?
•	 Como	se	sentiriam	se	as	pessoas	os	ignorassem	e	os	deixassem	sozinhos?
Explique	aos	alunos	que,	depois	de	ser	inocentado	do	assassinato	do	juiz	supremo,	Néfi	
dirigiu-se para casa. Peça a um aluno que leia Helamã 10:1–3 em voz alta e oriente a classe 
a	procurar	o	que	Néfi	fez	a	caminho	de	casa.	Se	desejar,	sugira	aos	alunos	que	marquem	os	
verbos refletir e meditar sempre que aparecerem nesses versículos.
•	 Por	que	Néfi	estava	“desanimado”?
•	 O	que	ocorreu	enquanto	Néfi	estava	meditando?	(Ouviu	a	voz	do	Senhor.)	Qual	é	a	

relação	entre	o	ato	de	refletir	e	o	de	receber	revelação?
À medida que os alunos responderem, ajude-os a identificar o seguinte princípio: A refle-
xão sobre as coisas do Senhor prepara-nos para receber revelação. Você pode escrever 
esse princípio no quadro.
Pergunte aos alunos se conseguem lembrar-se de relatos das escrituras ou da história da 
Igreja	em	que	pessoas	tenham	recebido	revelação	por	terem	refletido	sobre	as	coisas	do	
Senhor.	(Alguns	exemplos	são	Néfi,	filho	de	Leí,	que	teve	uma	visão	depois	de	desejar	ver	
as	coisas	que	seu	pai	vira	e	“[ponderar	em	seu]	coração”	[ver	1 Néfi	10:17;	11:1];	Joseph	
Smith,	cuja	Primeira	Visão	veio	depois	que	ele	“[refletiu]	repetidamente”	sobre	Tiago	1:5	
[ver	Joseph	Smith—História	1:11–17];	e	Joseph F.	Smith,	que	teve	a	visão	da	redenção	dos	
mortos	depois	de	ponderar	e	refletir	sobre	as	palavras	do	Senhor	[ver	D&C	138:1–6,	11].)
•	 Em	que	ocasiões	a	reflexão	os	ajudou	a	receber	revelação	pessoal?	(Você	pode	mencionar	

que o ato de receber revelação pessoal nem sempre ocorre em meio a eventos extraor-
dinários como em alguns exemplos das escrituras. As experiências com a revelação cos-
tumam ser momentos de iluminação súbita, como quando entendemos repentinamente 
algo que antes tínhamos dificuldade para compreender.)

•	 Quais	são	algumas	ocasiões	ou	situações	em	que	ponderar	sobre	as	coisas	do	Senhor	
seria	particularmente	adequado?	(Alguns	exemplos:	durante	e	após	a	reunião	sacramen-
tal, antes e após as orações pessoais e o estudo das escrituras, depois de ver ou ouvir a 
conferência geral, ao jejuar, ao servir no templo e ao honrar o Senhor em Seu Dia.)

Incentive	os	alunos	a	reservar	tempo	para	refletir	regularmente.	Sugira	que	anotem	as	
impressões que receberem ao ponderar.

Ambiente na classe
O ambiente ideal para o 
aprendizado do evange-
lho promove sentimen-
tos de amor, respeito, 
reverência e paz. É um 
lugar de ordem, que 
contribui para um senso 
de propósito. O Presi-
dente Boyd K. Packer 
ensinou que “é mais fácil 
receber inspiração em 
lugares tranquilos” e que 
“a reverência convida a 
revelação” (ver “A Reve-
rência Convida a Revela-
ção”, A Liahona, janeiro 
de 1992, pp. 23–24).
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Para	preparar	os	alunos	para	continuar	a	estudar	a	experiência	de	Néfi,	peça-lhes	que	
façam de conta que seus vizinhos estão ausentes por algum tempo e precisam de alguém 
para cuidar da casa e de seus pertences.
•	 Em	sua	opinião,	que	tipo	de	pessoa	seus	vizinhos	gostariam	que	vigiasse	a	casa?
•	 Como	vocês	podem	mostrar	aos	vizinhos	que	estão	preparados	para	tais	responsabilida-

des	e	são	dignos	de	confiança?
Peça	aos	alunos	que	leiam	Helamã	10:4–5	em	silêncio,	procurando	por	que	o	Senhor	con-
fiou	grandes	bênçãos	e	responsabilidades	a	Néfi.	(Talvez	seja	necessário	explicar	que	infati-
gável significa incansável ou diligente.) Peça aos alunos que relatem o que encontraram.
•	 Como	nosso	serviço	infatigável	mostra	ao	Senhor	que	pode	confiar-nos	bênçãos	e	

responsabilidades?
•	 Como	o	exemplo	de	Néfi	de	não	temer	as	pessoas	pode	nos	ajudar	em	nossa	preparação	

para	receber	responsabilidades	no	reino	do	Senhor?
•	 O	que	significa	para	vocês	a	frase	“nem	te	preocupaste	com	tua	própria	vida”?
Escreva o seguinte no quadro: O Senhor nos confia bênçãos e responsabilidades quando … 
Pergunte aos alunos como completariam essa frase com base no que aprenderam sobre 
Néfi	em	Helamã	10:4–5.	Uma	possível	maneira	de	os	alunos	completaram	a	frase	é	a	
seguinte: O Senhor nos confia bênçãos e responsabilidades quando pomos Sua von-
tade antes da nossa própria. Você pode sugerir aos alunos que escrevam essa verdade em 
suas escrituras ou num caderno ou diário de estudo das escrituras.
Peça-lhes	para	refletir	sobre	as	seguintes	perguntas	e	a	escrever	respostas	para	uma	delas:
•	 O	que	vocês	fizeram	em	sua	vida	ultimamente	para	mostrar	ao	Senhor	que	a	vontade	

Dele	é	mais	importante	que	a	sua	própria?
•	 Em	que	área	de	sua	vida	vocês	podem	buscar	melhor	a	vontade	do	Senhor?
Preste testemunho da disposição do Senhor para confiar-nos bênçãos cada vez maiores 
quando buscamos Sua vontade e guardamos Seus mandamentos.
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Helamã	10:5–7	à	procura	das	bênçãos	
e	responsabilidades	que	o	Senhor	concedeu	a	Néfi.	Enquanto	os	alunos	estiverem	lendo,	
escreva o seguinte no quadro:

Versículo 5
Versículo 6
Versículo 7

Peça que alguns alunos escrevam no quadro, ao lado do número do versículo correspon-
dente,	as	bênçãos	que	o	Senhor	concedeu	a	Néfi.
Saliente	que	uma	das	bênçãos	que	o	Senhor	conferiu	a	Néfi	foi	o	poder	selador.	Depois	
escreva a seguinte verdade no quadro: O poder selador é capaz de ligar ou desligar as 
coisas na Terra e no céu. Você pode sugerir que os alunos escrevam essa verdade em suas 
escrituras ao lado de Helamã 10:7.
Pergunte aos alunos se têm conhecimento de outros além de Helamã que tenham recebido 
o poder selador. Depois que os alunos responderem, você pode convidá-los a relacionar 
Helamã	10:7	com	as	seguintes	escrituras:	I Reis	17:1	(Elias);	Mateus	16:15–19	(Pedro);	
	Doutrina	e	Convênios	132:46	(Joseph	Smith).
Explique	aos	alunos	que	hoje	o	Presidente	da	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	Últimos	
Dias	possui	as	chaves	desse	mesmo	poder.	Assim	como	Néfi,	os	Presidentes	da	Igreja	
servem infatigavelmente e mostram que o Senhor pode confiar-lhes grandes bênçãos e 
responsabilidades.	Falamos	com	mais	frequência	do	poder	selador	no	tocante	ao	selamento	
das famílias por meio das ordenanças do templo.
Para ajudar aos alunos a compreender melhor o poder selador, peça que alguém leia a 
seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
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“Os	templos,	as	ordenanças,	os	convênios,	as	investiduras	e	os	selamentos	
foram restaurados, exatamente como profetizado. As ordenanças do templo 
permitem a reconciliação com o Senhor e selam as famílias para a eterni-
dade. A obediência aos convênios sagrados feitos no templo nos qualifica 
para a vida eterna, que é o maior dom de Deus ao homem” (“Preparar-se 
para	as	Bênçãos	do	Templo”,	A Liahona, outubro de 2010, p. 41).

•	 Que	bênçãos	já	lhes	trouxe	o	conhecimento	de	que	as	famílias	podem	ficar	unidas	para	
sempre?

•	 Como	vocês	podem	buscar	as	bênçãos	do	poder	selador	no	futuro?	(Algumas	respos-
tas são que os alunos podem se preparar para o casamento no templo e podem fazer o 
trabalho do templo e de história da família agora, o que lhes permitirá ser selados a seus 
antepassados falecidos.)

Externe seus sentimentos sobre as bênçãos do poder selador e da importância de receber 
as ordenanças de selamento no templo.

Helamã 10:12–19
Néfi obedece ao mandamento do Senhor de pregar o arrependimento ao povo
Pergunte aos alunos se já adiaram algo que lhes foi pedido. (Alguns exemplos: adiar a exe-
cução de uma tarefa doméstica ou uma atribuição da escola ou do trabalho.)
•	 Que	mensagem	podemos	acabar	enviando	às	pessoas	quando	deixamos	para	depois	o	

que	nos	pedem?
Peça a um aluno que leia Helamã 10:11–12 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a 
leitura	em	busca	da	reação	de	Néfi	quando	o	Senhor	lhe	ordenou	que	pregasse	o	arrepen-
dimento ao povo.
•	 O	que	mostramos	ao	Senhor	quando	agimos	prontamente	em	resposta	a	Seus	conselhos	

e	mandamentos?
Peça a um aluno que leia Helamã 10:13–14 em voz alta. Em seguida, peça a outro que leia 
Helamã	10:15–17	em	voz	alta.
•	 O	que	nos	ensina	o	exemplo	de	Néfi	nesses	versículos?
•	 Como	o	Senhor	ajudou	Néfi?
Ajude	os	alunos	a	ver	que,	por	causa	da	fidelidade	de	Néfi,	o	Senhor	o	protegeu	e	o	aben-
çoou	com	grande	poder.	Néfi	estava	determinado	a	cumprir	a	missão	que	o	Senhor	lhe	
confiara.
•	 Como	vocês	podem	mostrar	sua	determinação	de	servir	ao	Senhor?
Incentive os alunos a buscar maneiras de colocar a vontade do Senhor antes da sua própria 
e obedecer rapidamente. Preste testemunho das bênçãos resultantes da obediência ao 
Senhor.

Revisão do Domínio das Escrituras
Como	esta	lição	não	é	muito	longa,	pode	ser	que	sobre	tempo	para	a	seguinte	atividade	de	
revisão do domínio das escrituras.
Dê a cada aluno um dos seguintes versículos de domínio das escrituras para leitura 
silenciosa:	1 Néfi	3:7;	2 Néfi	2:27;	2 Néfi	31:19–20;	Mosias	2:17.	Peça	aos	alunos	que	leiam	
a	passagem	que	lhes	foi	designada	e	pensem	em	como	se	aplica	a	Néfi	e	seu	ministério	
conforme registrado em Helamã 10. Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça a alguns 
alunos que respondam.
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Helamã 11
Os nefitas passam por um ciclo de retidão e iniquidade
Faça	o	seguinte	diagrama	no	quadro.	Explique	aos	alunos	que	o	diagrama	representa	o	que	
muitas vezes se chama de ciclo do orgulho.

Peça aos alunos que pensem no que gostariam de escrever no quarto elemento do ciclo. 
Deixe-os discutir possíveis respostas. Depois da troca de ideias, escreva Humildade e 
Arrependimento ao lado do número 4 no diagrama. Explique aos alunos que a seguinte 
atividade das escrituras mostrará como o povo do Livro de Mórmon passou por esse ciclo. 
Saliente que esse ciclo costuma ocorrer em sociedades como um todo, mas também pode 
refletir	padrões	observados	na	vida	de	famílias	e	pessoas.
Lembre	aos	alunos	que,	mesmo	depois	de	Néfi	anunciar	ao	povo	a	morte	do	juiz	supremo,	
“eles endureceram o coração e não deram ouvidos às palavras do Senhor” (Helamã 10:13). 
Ao	fim	do	71º	ano	do	governo	dos	juízes,	as	pessoas	“se	dividiram	e	começaram	a	matar-se	
[umas	às	outras]	pela	espada”	(Helamã	10:18).
•	 Naquele	momento,	em	que	ponto	vocês	acham	que	esses	nefitas	estavam	no	ciclo	do	

orgulho?
Antes	da	aula,	desenhe	a	seguinte	tabela	no	quadro.	Não	inclua	as	respostas	em	itálico	da	
terceira e quarta colunas. Se possível, copie a tabela numa folha a ser distribuída a cada 
aluno. Se não for possível, peça-lhes que copiem a tabela num caderno ou diário de estudo 
das escrituras.
 Demonstre como completar a tabela fazendo a primeira linha com a classe inteira. Peça a 
um aluno que leia Helamã 11:1–2 em voz alta. Peça à classe que faça um breve resumo da 
condição do povo conforme descrita nesses versículos. Escreva as respostas deles na tabela. 
Em seguida, peça aos alunos que identifiquem em que fase (ou fases) do ciclo estavam as 
pessoas. Escreva as respostas deles na tabela. 
Quando os alunos compreenderem como preencher a tabela, dê-lhes tempo para fazê-lo. 
Você pode pedir-lhes que trabalhem individualmente, em duplas ou pequenos grupos ou 
em conjunto com a classe.

 1. Retidão e 
Prosperidade

 2. Orgulho e 
Iniquidade

 3. Sofrimento e 
Destruição

 4.   
 

Demonstrar 
atividades com 
as escrituras
Durante a preparação 
para uma atividade com 
as escrituras, determine 
o grau de dificuldade da 
atividade e as habilida-
des de seus alunos. Em 
algumas situações, você 
mesmo pode demonstrar 
uma parte da atividade 
para que os alunos 
vejam o que precisam 
fazer quando forem 
trabalhar sozinhos.

Introdução
Os capítulos 11 e 12 do livro de Helamã abrangem 
14 anos de história nefita nos quais as pessoas passa-
ram por um ciclo de retidão e iniquidade. Essa história 

mostra como as pessoas podem esquecer rapidamente 
o Senhor e como Ele as castiga para ajudá-las a se arre-
pender e voltar para Ele.

LIÇÃO 112

Helamã 11–12
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Anos do governo 
dos juízes

Versículos em 
Helamã 11

Descrição da condição do povo Fase(s)  
no ciclo

72–73 1–2 Aumentam as contendas e guerras, e o bando 
secreto dos ladrões prossegue sua obra de 
destruição.

2, 3

73–75 3–6  Em virtude do pedido de Néfi ao Senhor, a 
fome substitui a guerra, e milhares de pes-
soas morrem de fome.

2, 3

75 7–11 As pessoas começam a lembrar-se do Senhor 
e a humilhar-se e expulsam o bando de 
Gadiânton do meio delas.

3, 4

76 17–20  As pessoas se regozijam e glorificam a Deus. 
Vivem em retidão e começam a prosperar 
novamente.

4, 1

77–79 21–23 A prosperidade a paz são restauradas. Há 
poucas contendas, que são resolvidas por 
meio de revelações e do ensino do evangelho.

1

80 24–26 As pessoas entregam-se de novo ao orgulho, 
à ira e à iniquidade. Um bando iníquo de 
ladrões torna a surgir entre o povo, com 
assassinatos e planos secretos.

2, 3

80–81 27–35 Os ladrões causam estragos e destruição, 
e os exércitos dos nefitas e lamanitas não 
conseguem exterminar esse bando iníquo. 
Os bandidos matam muitas pessoas e levam 
algumas pessoas, inclusive mulheres e 
crianças, presas para o deserto. As provações 
levam as pessoas a lembrar-se do Senhor.

3, 4

Depois de dar aos alunos tempo para preencher a tabela, peça-lhes que relatem o que 
aprenderam com a atividade. Em seguida, faça as seguintes perguntas:
•	 De	acordo	com	Helamã	11:4,	por	que	Néfi	orou	para	que	houvesse	um	período	de	fome?	

(Ele esperava que a fome levasse as pessoas a se lembrar do Senhor e a se arrepender.)
•	 O	que	o	povo	poderia	ter	feito	para	evitar	a	fase	de	“sofrimento	e	destruição”	do	ciclo?
Há	muitas	respostas	possíveis	para	essa	pergunta.	Certifique-se	de	que	os	alunos	identi-
fiquem o seguinte princípio: Por meio da humildade e do arrependimento, podemos 
evitar o orgulho e a destruição. Ressalte que os nefitas poderiam ter evitado a segunda 
e a terceira fases do ciclo. Poderiam ter vivido continuamente em retidão e humildade, 
arrependendo-se sem demora sempre que pecassem. Mesmo que houvessem vivido desse 
modo teriam sofrido algumas provações, mas não teriam precisado passar pelos terríveis 
padecimentos e destruição resultantes de sua iniquidade.
Peça a um aluno que leia Helamã 11:36–37 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a 
leitura procurando identificar a mudança que ocorreu num curto período.
•	 Quanto	tempo	os	nefitas	demoraram,	depois	de	se	lembrarem	do	Senhor,	para	estar	

“amadurecendo	para	a	destruição”?	(Quatro	anos.)
•	 Que	fase	do	ciclo	de	orgulho	é	descrito	no	fim	de	Helamã	11?
Peça aos alunos que identifiquem momentos específicos em que tenham observado esse 
ciclo,	em	algum	grau,	em	sua	própria	vida	ou	na	de	conhecidos.	Oriente-os	a	refletir	
sobre essas ocasiões. Peça-lhes que pensem no que podem fazer para evitar a segunda 
e a terceira fases do ciclo. Incentive-os a anotar ideias específicas que lhes ocorrerem ao 
ponderarem.
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Helamã 12
Mórmon explica por que o Senhor castiga as pessoas.
Escreva o seguinte no quadro: “E assim podemos ver …” Explique aos alunos que Mórmon 
usava essa frase para indicar lições a serem aprendidas com os relatos que registrou.
•	 Com	base	em	Helamã	11,	como	vocês	completariam	essa	frase?
Peça a um aluno que leia Helamã 12:1 em voz alta e oriente a classe a identificar como 
Mórmon completou a frase.
•	 O	que	significa	para	vocês	a	frase	“inconstante	é	o	coração	dos	filhos	dos	homens”?
•	 O	que	ajuda	nosso	coração	a	permanecer	firme	na	devoção	ao	Senhor?
Peça aos alunos que estudem em silêncio Helamã 12:2–3 em busca de outras lições que 
Mórmon desejava que aprendêssemos com essa história dos nefitas. Lembre que Mórmon 
costumava utilizar frases como “e vemos” (versículo 2) e “assim vemos” (versículo 3) ao 
citar verdades que podemos aprender com os relatos das escrituras.
•	 Com	suas	próprias	palavras,	que	lições	Mórmon	desejava	que	aprendêssemos?	(Os	alu-

nos podem dar respostas como: Se não tivermos cuidado, nossa prosperidade pode 
nos levar a esquecer o Senhor; o Senhor castiga Seu povo para fazê-los lembrar-se 
Dele.)

•	 Em	sua	opinião,	por	que	as	pessoas	que	são	prósperas	às	vezes	se	esquecem	do	Senhor?
•	 A	seu	ver,	por	que	as	pessoas	às	vezes	precisam	ser	castigadas	antes	de	se	lembrar	do	

Senhor?	(Se	necessário,	explique	aos	alunos	que	castigar significa corrigir alguém por 
meio de punição ou sofrimento de algum tipo.)

Peça	aos	alunos	que	reflitam	sobre	a	seguinte	pergunta:
•	 De	que	maneira	o	Senhor	pode	nos	castigar	hoje?
Para ajudar os alunos a responder a essa pergunta, leia a seguinte declaração do Élder 
D. Todd	Christofferson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“A repreensão divina tem, no mínimo, três propósitos: (1) persuadir-nos a arrepender-nos, 
(2) aperfeiçoar-nos e santificar-nos, e (3) às vezes, redirecionar o curso de nossa vida para 
um	caminho	que	Deus	sabe	ser	melhor”	(“Eu	Repreendo	e	Castigo	a	Todos	Quantos	Amo”,	
A Liahona, maio de 2011, p. 97).
•	 Como	os	castigos	do	Senhor	são	uma	demonstração	de	Seu	amor?
Peça a um aluno que leia Helamã 12:4–6 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a 
leitura à procura de atitudes que podem constituir empecilhos para que as pessoas se lem-
brem de Deus. Peça aos alunos que relatem o que encontraram.
Explique-lhes que Mórmon descreveu as pessoas que se recusam a deixar-se guiar pelo 
Senhor como “menos que o pó da terra” (Helamã 12:7). Peça que alguém leia em voz alta 
Helamã 12:7–8.
•	 Por	que	essas	pessoas	podem	ser	consideradas	“menos	que	o	pó	da	terra”?	(Ajude	os	

alunos a compreender que Mórmon não estava ensinando que as pessoas têm menos 
valor	para	o	Pai	Celestial	que	o	pó	da	terra.	Na	verdade,	estava	chamando	atenção	para	o	
fato de que o pó sempre obedece às ordens de Deus, mas as pessoas muitas vezes não.)

Resuma Helamã 12:9–22 mencionando que nesses versículos Mórmon nos ajuda a recor-
dar	o	grande	poder	do	Senhor	—	que	o	Senhor	pode	ordenar	que	os	elementos	físicos	se	
transformem ou se desloquem e que pode afastar um pecador de Sua presença. Peça que 
os alunos estudem Helamã 12:23–26 em busca de evidências de que temos mais valor 
que o pó da terra. Você pode sugerir que os alunos marquem as palavras e frases que lhes 
parecerem mais importantes.
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•	 Que	dádiva	está	a	nosso	alcance	quando	nos	arrependemos	e	damos	ouvidos	à	voz	do	
Senhor?

•	 De	que	modo	isso	evidencia	nosso	valor	para	Deus?
Escreva as seguintes frases incompletas no quadro. Peça aos alunos que escrevam uma 
conclusão para a lição de hoje completando essas frases em seu caderno ou diário de 
estudo das escrituras.

E assim vemos em Helamã 11–12 que …
E portanto vou …

Preste testemunho de que, se nos lembrarmos do Senhor, dermos ouvidos a Sua voz e  
nos	arrependermos,	estaremos	expressando	nossa	humildade	e	fé	Nele.	Por	Sua	vez,	
Ele cumprirá Sua promessa de nos abençoar e nos fazer prosperar e por fim nos concederá 
a vida eterna.
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Helamã 13
Introdução
Alguns anos antes do nascimento do Salvador, o Senhor 
mandou um profeta lamanita chamado Samuel pregar 
o arrependimento aos nefitas. Ele declarou aos nefitas 
em Zaraenla as boas novas da redenção por meio da 

Expiação de Jesus Cristo. Também os repreendeu por 
terem rejeitado os profetas e por sua tendência a bus-
car a felicidade na iniquidade. Advertiu-os da destrui-
ção que lhes sobreviria se não se arrependessem.

Sugestões Didáticas

Helamã 13
Samuel adverte os nefitas de sua destruição, caso não se arrependam.
Antes da aula, prepare a folha a ser distribuída aos alunos (que se encontra no fim desta 
lição). Você pode recortar a folha em três partes, com uma designação em cada parte para um 
grupo	diferente.	Também	antes	da	aula,	copie	o	seguinte	esboço	de	Helamã	13	no	quadro.

Helamã 13:1–4. O Senhor chama Samuel, o lamanita, para pregar aos nefitas.
Helamã 13:5–23. Samuel adverte os nefitas da destruição que lhes sobrevirá caso não se 
arrependam.
Helamã 13:24–39. Samuel alerta o povo sobre o que acontece com quem rejeita os profetas e se 
recusa a se arrepender.

Comece	a	aula	mostrando	a	gravura	Samuel,	o	Lamanita,	na	Muralha	(06048	059;	Livro 
de Gravuras do Evangelho,	2009,	nº 81).	Pergunte	aos	alunos	se	sabem	por	que	os	nefitas	
queriam matar Samuel. Depois que responderem, explique-lhes que Helamã 13–16 contém 
a história do profeta lamanita Samuel. Esse relato é singular por ser a única vez no Livro 
de Mórmon que temos conhecimento de um profeta lamanita que chama os nefitas ao 
arrependimento.	Nessa	época,	os	lamanitas	viviam	em	mais	retidão	que	os	nefitas.	Mostre	
o esboço do quadro para dar aos alunos uma breve visão geral de Helamã 13.
Divida a classe em três grupos. (Se possível, cada grupo deve ter um número igual de 
alunos.) Dê a cada aluno uma cópia da atribuição de seu grupo (que se encontra no fim 
da lição). Diga-lhes que vão estudar um trecho de Helamã 13 individualmente e depois 
ensinar uns aos outros o que aprenderam. Peça a cada aluno que se prepare para ensinar os 
princípios da escritura que lhe foi atribuída e para pensar em respostas às respectivas per-
guntas.	Conceda	aos	alunos	a	opção	de	dar	as	respostas	por	escrito.	(Essa	atividade	permi-
tirá a participação de todos os alunos e criará um ambiente que lhes dará maior segurança 
para dizer o que sentem e pensam e para prestar testemunho uns aos outros.)
Depois de dar tempo suficiente aos alunos para estudarem individualmente, oriente-os a tra-
balhar em grupos de três. Se possível, cada grupo deve contar com um aluno que tenha estu-
dado Helamã 13:1–7, 11, um que tenha estudado Helamã 13:17–23 e um que tenha estudado 
Helamã 13:24–33. Dê a cada aluno tempo suficiente para informar suas respostas aos demais 
membros do grupo. Durante as discussões em grupo, ande pela sala de aula e monitore as 
respostas dos alunos. Se for o caso, dê suas próprias contribuições às discussões que ouvir.
Depois de dar aos alunos tempo para ensinar uns aos outros, peça que alguns deles relatem 
à classe inteira uma verdade ou ideia inspirada que tenham aprendido uns com os outros 
durante a atividade.
Resuma Helamã 13:9–14 explicando que os nefitas seriam destruídos dentro de 400 anos 
(ver Helamã 13:9–10) e a única razão para já não terem sido destruídos era a existência de 
justos em seu meio (ver Helamã 13:13–14). Preste testemunho de que Samuel foi mandado 
aos nefitas pelo Senhor e transmitiu o que Ele lhe pôs no coração ao convidar os nefitas a 
arrependerem-se e voltarem-se para o Senhor (ver Helamã 13:11).
Peça a um aluno que leia Helamã 13:27–28 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a 
leitura procurando identificar qual foi a reação dos nefitas diante dos falsos profetas.

Deixe os alunos 
contar o que 
aprenderam uns 
com os outros
Pelo poder do Espírito 
Santo, as palavras dos 
alunos podem ter uma 
influência considerável 
no coração e na mente 
de seus colegas. Ao 
pedir-lhes que expressem 
as verdades aprendidas 
uns com os outros, você 
os ajudará a cultivar 
um ambiente de amor, 
respeito e união.
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•	 De	acordo	com	Samuel,	como	os	nefitas	reagiram	aos	homens	que	ensinavam	falsi-
dades?	Em	sua	opinião,	por	que	alguns	aceitaram	a	exortação	de	Samuel	e	outros	a	
rejeitaram?

•	 Como	as	declarações	e	atitudes	que	lemos	em	Helamã	13:27	se	evidenciam	em	nossos	
dias?

Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	citação	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson:
“O	modo	como	reagimos	às	palavras	de	um	profeta	vivo	quando	ele	nos	diz	o	que	pre-
cisamos	saber,	mas	preferiríamos	não	ouvir,	é	um	teste	da	nossa	fidelidade”	(“Fourteen	
Fundamentals	in	Following	the	Prophet”	[Quatorze	Princípios	Fundamentais	para	Seguir	o	
Profeta,	discurso	devocional	na	BYU,	26	de	fevereiro	de	1980],	pp.	3–4,	speeches	.byu	.edu).
•	 Quais	conselhos	dos	profetas	podem	ser	difíceis	para	algumas	pessoas	seguirem	hoje?
•	 Podem	dar	um	exemplo	de	um	conselho	profético	que	vocês	escolheram	acatar?	Que	

bênçãos	vocês	já	receberam	por	seguir	esse	conselho?
Peça que os alunos escrevam num caderno ou diário de estudo das escrituras sobre uma 
maneira de melhorar na observância dos conselhos dos profetas vivos.
Depois de dar aos alunos tempo suficiente para escrever, peça a alguém que leia Helamã 
13:33–37 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a leitura procurando identificar o que 
os nefitas impenitentes viriam a viver e o que viriam a dizer sobre si mesmos. Em seguida 
peça a outro aluno que leia Helamã 13:38 em voz alta. Peça à classe que procure a triste 
verdade que Samuel declarou sobre as futuras gerações dos nefitas.
•	 Que	triste	verdade	Samuel	declarou	sobre	as	futuras	gerações	dos	nefitas?
•	 A	seu	ver,	o	que	Samuel	tinha	em	mente	quando	disse	que	seus	“dias	de	provação	se	

passaram”?	(As	futuras	gerações	dos	nefitas	procrastinariam	seu	arrependimento	para	
quando já fosse tarde demais. E devido à falta de arrependimento, seus pecados levariam 
a sua destruição.)

•	 O	que	há	de	errado	em	buscar	“a	felicidade	na	iniquidade”?	(Ajude	os	alunos	a	perceber	
que a verdadeira felicidade só é possível se guardarmos os mandamentos de Deus.)

•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	as	pessoas	buscam	a	felicidade	na	iniquidade?
Cite	outras	histórias	do	Livro	de	Mórmon	em	que	pessoas	persistiram	na	rebelião	e	ini-
quidade	até	que	seu	coração	se	endureceu	para	a	influência	do	Espírito	Santo.	(Entre	os	
exemplos,	Lamã	e	Lemuel,	que	“[perderam]	a	sensibilidade”	[1 Néfi	17:45]	e	se	negaram	
a	dar	ouvidos	a	Deus,	e	o	rei	Noé	e	seu	povo,	que	se	recusaram	a	arrepender-se,	apesar	
das advertências do profeta Abinádi.) Samuel ressaltou que a recusa dos nefitas para se 
arrepender levaria à destruição de seu povo nas gerações futuras.
Ajude os alunos a entender que, individualmente, há esperança para todos os que optarem 
por se arrepender. Por meio do arrependimento, podemos receber o perdão do Senhor e 
evitar que nosso coração se endureça. Para ajudar os alunos a compreender que podemos 
corrigir nosso curso por meio do arrependimento, leia a seguinte declaração do Presidente 
Dieter F.	Uchtdorf,	da	Primeira	Presidência:
“Durante meu treinamento para ser piloto de aviação comercial, tive de aprender a condu-
zir uma aeronave por longas distâncias. Voos sobre oceanos imensos, travessias por exten-
sos desertos e viagens de um continente ao outro exigem um cuidadoso planejamento para 
garantir uma chegada segura ao destino programado. Alguns desses voos sem paradas 
podem	durar	até	14	horas	e	cobrir	uma	distância	de	cerca	de	14.500	quilômetros.
Há um importante momento de decisão durante esses longos voos, geralmente conhecido 
como o ponto de retorno seguro. Até esse ponto, a aeronave tem combustível suficiente para 
fazer a volta e retornar com segurança ao aeroporto de partida. Mas, depois de passar o 
ponto de retorno seguro, o capitão não tem mais essa opção e precisa continuar. É por isso 
que muitas vezes se diz que esse é o ponto sem retorno.
(…) Satanás quer que pensemos que, quando pecamos, chegamos ao “ponto sem retorno” 
—	que	é	tarde	demais	para	mudar	de	curso. (…)
(…) Para fazer-nos perder a esperança, sentir-nos tão miseráveis quanto ele próprio e 
acreditar que o perdão está além do nosso alcance, Satanás chega a usar de maneira errada 
as palavras das escrituras que salientam a justiça de Deus para dar-nos a entender que a 
misericórdia não existe. (…)
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Cristo	veio	para	nos	salvar.	Se	seguirmos	o	curso	errado,	a	Expiação	de	Jesus	Cristo	garan-
te-nos que o pecado não	é	um	ponto	sem	retorno.	O	retorno	seguro	é	possível	se	seguir-
mos	o	plano	de	Deus	para	nossa	salvação”	(“O	Ponto	de	Retorno	Seguro”,	A Liahona, maio 
de 2007, p. 99).
•	 Como	as	observações	do	Presidente	Uchtdorf	podem	dar	esperança	a	alguém	que	

pecou?
Incentive	os	alunos	a	refletir	sobre	as	verdades	que	foram	discutidas.	Incentive-os	a	agir	
conforme quaisquer impressões recebidas do Espírito Santo. Preste testemunho da felici-
dade que advirá aos que acatarem o convite do Senhor para se arrependerem.
Nota: Prepare as seguintes folhas a serem distribuídas aos três grupos (mencionadas no 
início da lição).

Grupo 1—Helamã 13:1–7, 11
Os profetas transmitem as mensagens que Deus lhes põe no coração.
	1.	 A	seu	ver,	quais	versículos	ensinam	essa	verdade?
	2.	 Que	mensagem	Deus	colocou	no	coração	de	Samuel?
	3.	 Em	sua	opinião,	por	que	pode	ter	sido	difícil	para	Samuel	transmitir	essa	mensagem?
	4.	 Que	efeito	Samuel	esperava	que	sua	mensagem	tivesse	sobre	os	nefitas?
	5.	 Em	que	ocasiões	vocês	sentiram	que	um	líder	da	Igreja	ou	seus	pais	foram	inspirados	

a lhe	dar	uma	mensagem?	Como	ela	os	influenciou?	
	6.	 Quais	outras	verdades	você	consegue	identificar	nesses	versículos?

Grupo 2—Helamã 13:17–23
Quando não nos lembramos do Senhor, somos suscetíveis ao orgulho e à iniquidade.
	1.	 A	seu	ver,	quais	versículos	ensinam	essa	verdade?
 2. De acordo com Samuel, que maldição sobreviria aos nefitas se persistissem em 

iniquidade?
	3.	 Que	outros	pecados	surgiram	em	decorrência	do	amor	dos	nefitas	pelas	riquezas?
 4. Quais são algumas coisas nas quais os jovens podem colocar o coração que levam ao 

orgulho	e	ao	pecado?
	5.	 Em	sua	opinião,	por	que	é	essencial	“[nos	lembrarmos]	do	Senhor	[nosso]	Deus	nas	

coisas	com	que	ele	[nos]	abençoou”?	(Helamã	13:22).
	6.	 Quais	outras	verdades	vocês	conseguem	identificar	nesses	versículos?

Grupo 3—Helamã 13:24–33
Se rejeitarmos as palavras dos profetas do Senhor, sentiremos remorso e tristeza.
	1.	 A	seu	ver,	quais	versículos	ensinam	essa	verdade?
	2.	 De	acordo	com	Samuel,	por	que	os	nefitas	rejeitaram	os	profetas	verdadeiros?
 3. Em sua opinião, por que algumas pessoas aceitam falsos profetas, conforme descreveu 

Samuel?
	4.	 Quais	são	alguns	ensinamentos	específicos	dos	profetas	e	apóstolos	vivos?
	5.	 Quais	são	alguns	“guias	insensatos	e	cegos”	(Helamã	13:29)	que	devemos	evitar,	

segundo	as	advertências	dos	profetas	e	apóstolos	vivos?
	6.	 Quais	outras	verdades	você	consegue	identificar	nesses	versículos?
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Helamã 14
Introdução
Ao continuar a pregação aos nefitas em Zaraenla, 
Samuel, o lamanita, anunciou os sinais que marcariam 
o nascimento e a morte de Jesus Cristo. Explicou que 
profetizava sobre esses sinais para ajudar o povo a crer 
em Jesus Cristo e persuadi-los a arrepender-se de seus 
pecados. Ensinou que por meio da Expiação de Jesus 

Cristo toda a humanidade seria levada de volta à pre-
sença de Deus. Ao chamar o povo ao arrependimento, 
prometeu que quem se arrependesse seria perdoado de 
seus pecados, mas quem não o fizesse seria afastado da 
presença de Deus.

Sugestões Didáticas

Helamã 14:1–13
Samuel profetiza sobre os sinais ligados ao nascimento do Salvador
Antes	da	aula,	desenhe	três	setas	no	quadro,	conforme	o	modelo	a	seguir.	No	decorrer	da	
aula	você	inserirá	palavras	e	frases	em	volta	das	flechas.

Peça aos alunos que recordem o que discutiram na aula passada, cujo tema era Helamã 13. 
Caso	seja	preciso	refrescar-lhes	a	memória,	lembre	que	aprenderam	sobre	um	profeta	cha-
mado Samuel. Peça-lhes que contem detalhes que recordem sobre ele, como quem ele era, 
aonde foi, o que ensinou e o estado espiritual das pessoas a quem ensinou. Pergunte aos 
alunos como o povo reagiu à mensagem de Samuel. Explique-lhes que Helamã 14 contém 
a continuação dos ensinamentos de Samuel.
Saliente que Samuel profetizou sobre acontecimentos que sobreviriam no futuro, alguns deles 
a milhares de quilômetros de Zaraenla. Peça aos alunos que deem uma olhada em Helamã 
14:1–2	e	identifiquem	um	evento	profetizado	por	Samuel	(o	nascimento	de	Jesus	Cristo).
Oriente	os	alunos	a	ler	em	silêncio	Helamã	14:3–6	à	procura	dos	sinais	que	os	nefitas	
veriam por ocasião do nascimento do Salvador. Você pode sugerir que os alunos marquem 
esses	sinais	nas	escrituras	deles.	Também	pode	chamar-lhes	a	atenção	para	as	notas	de	
rodapé desses versículos, que fazem referência ao cumprimento das profecias de Samuel.
•	 O	que	o	nascimento	do	Salvador	significa	para	vocês?
Leia Helamã 14:8–9 em voz alta. Saliente a importância de acreditarmos no Salvador a fim 
de alcançarmos a vida eterna. Escreva Vida Eterna após a última seta no quadro. Explique 
aos alunos que ter a vida eterna significa levar o tipo de vida levada por Deus e viver para 
sempre em Sua presença com nossa família. Samuel ensinou aos nefitas de Zaraenla o que 
precisavam fazer para receber a vida eterna.
Peça aos alunos que leiam Helamã 14:11–13 em silêncio procurando o que Samuel dese-
java que o povo soubesse e fizesse. Você pode sugerir que os alunos marquem as coisas que 
Samuel queria que as pessoas soubessem e fizessem.
À esquerda da primeira seta no quadro, escreva Conhecimento. Pergunte então aos alunos 
o que acharam que Samuel desejava que as pessoas soubessem. Peça a alguns alunos que 
alistem essas coisas no quadro embaixo da palavra Conhecimento. (As respostas devem 
incluir que Samuel desejava que as pessoas tivessem conhecimento dos juízos de Deus 
para	os	pecadores,	as	condições	do	arrependimento,	a	vinda	de	Jesus	Cristo	e	os	sinais	liga-
dos a Sua vinda.)
•	 Samuel	esperava	que	esse	conhecimento	levasse	as	pessoas	a	fazer	o	quê?	(Crer	em	

Jesus	Cristo	e	arrepender-se	de	seus	pecados.)

Prestar testemunho
Testemunho é uma 
declaração simples e 
direta da verdade. Com 
frequência, preste teste-
munho de Jesus Cristo e 
Seu evangelho restau-
rado. Isso convidará a 
influência do Espírito 
Santo, o que fortale-
cerá os alunos em seu 
empenho para aprender, 
compreender e viver o 
evangelho.

Identificar a intenção 
do autor ou orador
Ao prepararem as 
escrituras, os profetas 
antigos foram inspira-
dos a incluir mensagens 
relacionadas a nossas 
necessidades atuais. Ao 
procurar determinar a 
intenção de um autor 
ou orador do Livro de 
Mórmon, cuidado para 
não ir além do que 
o texto deixa claro. 
Tenha em mente que o 
objetivo fundamental 
dos profetas sempre foi 
prestar testemunho de 
Jesus Cristo.
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Peça aos alunos que escrevam um princípio com base em Helamã 14:13. Em seguida, peça 
que alguns leiam em voz alta o que escreveram. (Uma possível resposta pode ser que 
a crença em Jesus Cristo conduz ao arrependimento e à remissão dos pecados.)
Para ajudar os alunos a compreender o significado da frase “por meio de seus méritos”, 
explique-lhes que méritos são qualidades ou ações que tornam uma pessoa merecedora 
de recompensa. Para sermos dignos de receber a remissão de nossos pecados, precisamos 
fazer certas coisas, como nos arrepender sinceramente, ser batizados e confirmados e 
guardar	os	mandamentos.	No	entanto,	recebemos	o	dom	do	perdão	por	causa	dos	méritos	
do	Salvador,	não	dos	nossos.	Você	pode	lembrar	os	alunos	de	2 Néfi	25:23,	uma	passagem	
de domínio das escrituras: “É pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos 
fazer”. Você também pode sugerir aos alunos que leiam Alma 22:14 e Alma 24:10–11.
Termine	o	diagrama	no	quadro	da	seguinte	forma:

Conhecimento Crença em Cristo Arrependimento Vida eterna

•	 Como	o	fato	de	ganhar	conhecimento	do	Salvador	aumentou	sua	crença	Nele?
•	 Como	sua	crença	no	Salvador	levou	vocês	a	se	arrependerem	e	se	esforçarem	para	ser	

mais	semelhantes	a	Ele?
Preste	testemunho	de	que	somente	por	meio	dos	méritos	de	Jesus	Cristo	podemos	receber	
a remissão dos pecados e alcançar a vida eterna.

Helamã 14:14–31
Samuel profetiza sobre os sinais ligados à morte do Salvador
Peça a um aluno que leia Helamã 14:14 em voz alta. Depois oriente os alunos a ler em 
silêncio Helamã 14:20–27 à procura dos sinais que os nefitas veriam por ocasião da morte 
de	Jesus	Cristo.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	esses	sinais	nas	escrituras.	Depois	
de dar-lhes tempo suficiente para ler, peça-lhes que contem o que acharam. Diga-lhes que o 
cumprimento	desses	sinais	está	registrado	em	3 Néfi	(ver	Helamã	14:20,	nota	de	rodapé	a).
Peça a um aluno que leia Helamã 14:28–29 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a lei-
tura, procurando motivos pelos quais o Senhor manifesta sinais e maravilhas. Peça a alguns 
alunos	que	expressem	essas	razões	com	suas	próprias	palavras.	(Os	alunos	podem	usar	
palavras diferentes, mas certifique-se de que identifiquem a seguinte verdade: O Senhor 
manifesta sinais e maravilhas para ajudar as pessoas a crerem Nele. )
•	 O	que	essa	verdade	pode	nos	ensinar	sobre	os	sinais	que	precederão	a	Segunda	Vinda	do	

Salvador?
Peça aos alunos que pensem em sinais ou evidências que o Senhor lhes deu para ajudá-los 
a	acreditar	Nele.	Você	pode	incentivar	os	alunos	a	contar	suas	experiências	(mas	lembre	que	
eles não devem se sentir obrigados a relatar nada que seja demasiado pessoal ou íntimo). 
Preste testemunho de que o Senhor mostra sinais e manda profetas, como Samuel, em 
nossos	dias	para	persuadir	as	pessoas	a	crer	Nele.
Nota:	Como	muitas	passagens	das	escrituras	nos	alertam	para	que	não	procuremos	sinais,	
os alunos podem sentir certa confusão nessa discussão sobre sinais. Ajude-os a entender 
que há uma diferença entre reconhecer sinais do amor de Deus e buscar sinais por motivos 
egoístas	(ver	Jacó	7:9–14;	Alma	30:43–50;	D&C	46:9;	63:7–11).	Quando	os	profetas	adver-
tem contra a busca de sinais, referem-se a pessoas que se recusam a acreditar, a menos que 
lhes sejam mostrados sinais, não a pessoas que exercem fé ao buscar milagres de acordo 
com a vontade do Senhor.
Explique-lhes que, embora seja bom saber sobre os sinais que seriam mostrados aos nefitas 
por ocasião da morte do Salvador, é ainda mais importante compreender os ensinamentos 
de	Samuel	sobre	o	significado	da	morte	e	Ressurreição	de	Jesus	Cristo.	Desenhe	o	seguinte	
diagrama no quadro, deixando de fora as explicações numeradas. Adicione essas explica-
ções	na	hora	certa	no	decorrer	da	discussão	de	Helamã	14:15–19.	(Você	pode	convidar	os	
alunos a copiar esse diagrama num caderno ou diário de estudo das escrituras.)
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Explique-lhes que a frase “morte espiritual” se refere à separação da presença de Deus. 
Peça	a	um	aluno	que	leia	Helamã	14:15–16	em	voz	alta.
•	 Qual	é	a	primeira	morte	espiritual,	mencionada	em	Helamã	14:16?	(Talvez	seja	preciso	

explicar que, por causa da Queda de Adão e Eva, fomos afastados da presença de Deus.)
Peça a um aluno que leia Helamã 14:17 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a leitura 
e	reflita	sobre	como	é	possível	vencer	a	primeira	morte	espiritual.	Escreva	a	seguinte	
verdade no quadro: Jesus Cristo redime toda a humanidade da Queda a fim de poder-
mos voltar à presença de Deus. Explique aos alunos que toda a humanidade regressará à 
presença	de	Deus	para	ser	julgada	(ver	2 Néfi	2:10).
Peça a alguém que leia Helamã 14:18–19 em voz alta.
•	 Qual	é	a	segunda	morte	espiritual,	mencionada	em	Helamã	14:18–19?	(Talvez	seja	

necessário explicar que quem não se arrepender será afastado da presença do Pai 
novamente.)

•	 O	que	podemos	fazer	para	evitar	a	segunda	morte	citada	por	Samuel?	(Se	desejar,	
peça aos alunos que leiam Helamã 14:13 e Mórmon 7:7–8. Saliente que por meio 
da Expiação de Jesus Cristo quem se arrepender habitará na presença de Deus 
eternamente.)

Para ressaltar a importância do arbítrio em nossa busca das bênçãos da Expiação do Sal-
vador, peça aos alunos que leiam Helamã 14:30–31 em silêncio. Peça-lhes que procurem 
palavras e frases sobre o arbítrio. Peça-lhes para contar quais foram as palavras e frases 
encontradas. Peça-lhes que expliquem como essas palavras e frases os ajudam a compreen-
der a importância das escolhas que fazem todos os dias.

Comentários e Informações Históricas
Helamã 14:18–19. A dádiva divina do 
arrependimento
O Élder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, prestou testemunho da alegria resultante do 
arrependimento:

“Reconheço e testifico com gratidão que o incompreen-
sível sofrimento, a morte e a Ressurreição de nosso 

Senhor ‘[tornam] operantes as condições do arrepen-
dimento’ (Helamã 14:18). A dádiva divina do arrepen-
dimento é a chave para a felicidade nesta vida e na 
vida futura. Nas palavras do Salvador e com profunda 
humildade e amor, convido todos a ‘[arrependerem-se], 
porque é chegado o reino dos céus’ (Mateus 4:17). Sei 
que se aceitarem esse convite, vocês terão alegria agora 
e para sempre” (“A Divina Dádiva do Arrependimento”, 
A Liahona, novembro de 2011, p. 38).

Presença 
de Deus

Terra

morte e mundo 
espiritual

 1. A Queda de Adão e 
eva deu origem à pri-
meira morte espiritual 
(ver Helamã 14:16).

 2. A Ressurreição leva todos os 
homens de volta à presença de 
Deus para serem julgados (ver 
2 Néfi 2:10; Helamã 14:17).

 3. Quem se arrepender 
e receber a remissão 
de seus pecados 
habitará na presença 
de Deus para sempre 
(ver Helamã 14:13; 
mórmon 7:7–8).

 4. Quem não se arrepender 
será afastado novamente 
da presença de Deus, 
sofrendo uma segunda 
morte espiritual (ver 
Helamã 14:18).
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Introdução
Samuel, o lamanita, advertiu aos nefitas que, a menos 
que se arrependessem, seriam destruídos. Declarou 
que o Senhor prolongaria os dias dos lamanitas, que 
se haviam tornado mais justos que os nefitas. Alguns 

nefitas acreditaram nos ensinamentos de Samuel e 
foram batizados por Néfi. Aqueles que não acreditaram 
em Samuel tentaram matá-lo. Mas Samuel foi protegido 
pelo poder de Deus e voltou para sua própria terra.

LIÇÃO 115

Helamã 15–16

Sugestões Didáticas

Helamã 15
Samuel alerta os nefitas e explica como os lamanitas se tornaram um povo promissor
Leia em voz alta as seguintes situações:
Um rapaz foi criado por pais que não eram membros da Igreja e não deram ênfase aos 
ensinamentos	de	Jesus	Cristo.	Permitiram	que	ele	tomasse	bebida	alcoólica,	algo	que	con-
tinuou	a	fazer	na	faculdade.	Foi	então	que	ele	conheceu	os	missionários	santos	dos	últimos	
dias. Depois de ouvi-los algumas vezes, comprometeu-se a parar de beber. Alguns dias 
depois,	ele	estava	com	um	grupo	de	amigos.	Ofereceram-lhe	bebida	alcoólica.
Outro	rapaz	foi	criado	numa	família	da	Igreja.	Seus	pais	realizavam	a	noite	familiar	e	estu-
davam as escrituras em família. Ele criou o hábito do estudo diário das escrituras e da oração 
pessoal.	Frequentou	a	Primária,	serviu	nos	quóruns	do	Sacerdócio	Aarônico	e	formou-se	no	
seminário,	assim	adquiriu	conhecimento	dos	mandamentos	e	caminhos	do	Senhor.	Na	época	
da	faculdade,	fez	novas	amizades.	Certa	noite,	um	amigo	ofereceu-lhe	bebida	alcoólica.
•	 Aceitar	bebida	alcoólica	constituiria	uma	ofensa	mais	grave	para	o	primeiro	rapaz	ou	

para	o	segundo?	Por	quê?
Escreva o seguinte no quadro:

Condição espiritual dos nefitas — Helamã 15:1–3, 17
Condição espiritual dos lamanitas — Helamã 15:4–6

Peça que os alunos façam uma leitura silenciosa das escrituras relacionadas no quadro. 
(Antes da leitura, chame a atenção deles para a palavra circunspectamente em Helamã 
15:5.	Fazer	algo	circunspectamente	significa	agir	com	muito	cuidado.)	Peça	aos	alunos	que	
escrevam	duas	frases	—	uma	resumindo	a	condição	espiritual	dos	nefitas	e	a	outra	resu-
mindo a dos lamanitas. Depois de dar-lhes tempo suficiente, pergunte:
•	 Qual	dos	dois	rapazes	citados	no	início	da	aula	é	semelhante	aos	nefitas	descritos	nesses	

versículos?	Qual	é	semelhante	aos	lamanitas?
•	 Apesar	do	longo	histórico	de	iniquidade	dos	lamanitas,	por	que	conseguiram	receber	

tantas	bênçãos?
•	 Por	que	os	nefitas	corriam	o	risco	de	ser	destruídos?
•	 Como	os	castigos	do	Senhor	são	uma	demonstração	de	Seu	amor?	(Se	necessário,	expli-

que aos alunos que a palavra castigar significa corrigir alguém por meio de punição ou 
sofrimento de algum tipo.)

Escreva o seguinte no quadro:
Quando as pessoas conhecem a verdade e creem nas escrituras, são levadas à … e ao … ,  
o que transforma …

Peça	aos	alunos	que	leiam	Helamã	15:7	em	silêncio,	à	procura	de	maneiras	de	completar	
a frase do quadro. Depois de dar-lhes tempo suficiente, pergunte a alguns alunos como 
completariam a frase. (Eles podem, por exemplo, declarar o seguinte princípio: Quando as 
pessoas conhecem a verdade e creem nas escrituras, são levadas à fé e ao arrependi-
mento, o que transforma seu coração.)



423

HeLAmÃ 15 –16

Peça	a	um	aluno	que	leia	Helamã	15:8	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	à	
procura da descrição que Samuel fez dos lamanitas que tinham passado por uma mudança 
de coração. (Eles eram “firmes e inquebrantáveis na fé”.)
Dê tempo aos alunos para pensar se o estudo das escrituras já os levou a ter mais fé no 
Senhor. Peça-lhes também que pensem se isso já os levou a ser firmes e inquebrantáveis 
na fé. Pense em convidar um ou dois alunos para explicar como o estudo das escrituras 
aumentou	sua	fé	em	Jesus	Cristo.
Chame	a	atenção	dos	alunos	para	Helamã	15:9–17.	Explique-lhes	que,	nesses	versículos,	
o pronome vós se refere aos nefitas e o pronome eles se refere aos lamanitas. Leia esses 
versículos em voz alta para a classe, fazendo pausas quando necessário para oferecer 
explicações ou responder a perguntas. Em seguida, dê tempo aos alunos para consultar 
os versículos novamente e redigir uma frase que contenha uma verdade ensinada nesses 
versículos.
Peça que vários alunos leiam o que escreveram. Entre outras verdades, os alunos podem 
escrever algo do tipo: Se as pessoas perderem a crença depois de receber a plenitude 
do evangelho, receberão maior condenação. Você pode sugerir que os alunos anotem 
essa	verdade	em	suas	escrituras,	ao	lado	de	Helamã	15:9–17.
À medida que os alunos discutirem essa verdade, ressalte as grandes bênçãos resultan-
tes	da	compreensão	e	prática	do	evangelho	no	momento	presente.	Os	ensinamentos	
de	Samuel	não	são	justificava	para	que	os	membros	novos	da	Igreja	pequem.	Tampouco	
implicam que podemos deixar de ser responsabilizados e condenados se nos recusarmos a 
aprender sobre o evangelho. Embora seja verdade que ter conhecimento do evangelho gera 
um maior grau de responsabilidade se fizermos algo errado, também produz maior força 
em nossos esforços para fazer o que é certo. E quando seguimos a vontade de Deus e aju-
damos os outros a fazer o mesmo, Ele nos abençoa com paz e felicidade que não podemos 
receber de nenhuma outra maneira.

Helamã 16
Aqueles que acreditam em Samuel se arrependem e são batizados, enquanto os 
outros endurecem o coração
Mostre	uma	fotografia	do	presidente	atual	da	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	Últimos	
Dias. Peça aos alunos que descrevam várias maneiras de seguir as mensagens do profeta 
que elas já viram pessoas empregar (tanto dentro como fora da Igreja).
Peça	à	metade	da	classe	que	leia	Helamã	16:1–5	em	silêncio,	à	procura	de	atos	das	pessoas	
que acreditaram na mensagem de Samuel. Peça aos demais alunos que leiam Helamã 
16:2–3, 6–7 em silêncio, à procura de atos das pessoas que não creram na mensagem de 
Samuel. (Você pode escrever essas referências das escrituras no quadro.) Peça a alguns 
alunos que contem o que aprenderam.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	as	pessoas	reagem	de	modo	tão	diferente	aos	profetas	e	a	suas	

mensagens?
•	 A	seu	ver,	por	que	algumas	pessoas	ficam	aborrecidas	quando	os	profetas	dão	conselhos	

como os contidos no livreto Para o Vigor da Juventude ?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson:

“Quando o profeta aponta os pecados do mundo, as pessoas do mundo, em 
vez de se arrependerem de seus pecados, têm vontade de fechar a boca do 
profeta ou então agem como se ele não existisse. A popularidade nunca é um 
teste da verdade. Muitos profetas foram mortos ou expulsos. À medida que 
se aproxima a Segunda Vinda do Senhor, podemos estar certos de que, com o 
aumento da iniquidade nas pessoas do mundo, o profeta se tornará cada vez 
menos popular entre elas” (The Teachings of Ezra Taft Benson	[Os	Ensina-

mentos	de	Ezra	Taft	Benson],	1988,	p.	133).
•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	pessoas	que	seguem	os	conselhos	dos	profetas	mesmo	

que	os	outros	os	rejeitem?
Peça aos alunos que fechem as escrituras. Depois, peça a um deles que abra suas escrituras 
e leia Helamã 16:13–14 enquanto os demais escutam. Pergunte aos alunos como acham 
que os incrédulos reagiriam a esses sinais e aparições.
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Peça a todos os alunos que abram as escrituras e acompanhem enquanto você lê Helamã 
16:15–16	em	voz	alta.	Em	seguida,	oriente-os	a	fazer	de	conta	que	foram	autorizados	a	
falar com as pessoas que estavam em Zaraenla no momento em que foram manifestados 
os sinais. Peça-lhes que pensem em perguntas que gostariam de fazer a um crente ou a um 
não crente. Depois de dar tempo aos alunos para pensar nas perguntas, peça que alguns 
digam à classe quais seriam elas.
Peça que os alunos meditem sobre seguinte pergunta sem responder em voz alta:
•	 Se	vocês	tivessem	estado	lá	e	presenciado	esses	sinais	e	maravilhas,	como	acham	que	

teriam	reagido?
Depois	de	dar-lhes	tempo	para	refletir,	pergunte:
•	 De	acordo	com	Helamã	16:16,	por	que	algumas	pessoas	rejeitaram	o	cumprimento	das	

profecias	dos	profetas,	inclusive	sinais	no	céu?
Dê aos alunos alguns minutos para lerem Helamã 16:17–21 em silêncio à procura de outras 
desculpas	dadas	pelos	iníquos	para	não	crerem	nas	profecias	de	Samuel.	Chame	alguns	
alunos para dizer quais desculpas conseguiram identificar nesses versículos.
•	 A	seu	ver,	quais	dessas	desculpas	ou	desses	argumentos	contra	os	profetas	são	mais	

comuns	em	nossos	dias?
Peça a um aluno que leia Helamã 16:22–23 em voz alta e oriente a classe a identificar o que 
aconteceu quando muitas pessoas continuaram a ignorar as advertências de Samuel. Peça 
aos alunos que relatem o que encontraram.
•	 O	que	acontecerá	se	rejeitarmos	os	profetas	modernos	do	Senhor?
À medida que os alunos responderem, ressalte o seguinte princípio: Quando rejeitamos 
as testemunhas do Senhor, permitimos que Satanás se apodere de nosso coração. 
(Você pode escrever essa frase no quadro.)
Para encerrar a aula de hoje, peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente 
Henry B.	Eyring,	da	Primeira	Presidência.	Oriente	o	restante	da	classe	a	prestar	atenção	
ao que estamos escolhendo quando rejeitamos os conselhos de Deus, muitos dos quais 
chegam a nós por meio dos profetas modernos:
“Quando rejeitamos um conselho vindo de Deus, não escolhemos ser independentes de 
influências	externas.	Escolhemos	outro	tipo	de	influência.	Rejeitamos	a	proteção	de	um	Pai	
Celestial	amoroso,	onipotente,	onisciente,	cujo	único	propósito,	assim	como	o	de	Seu	Filho	
Amado, é conceder-nos a vida eterna, dar-nos tudo o que tem e levar-nos de volta ao lar 
celestial como família para vivermos amparados por Seu amor. Ao rejeitar Seu conselho, 
escolhemos	a	influência	de	outro	poder,	que	é	movido	pelo	ódio	e	cujo	propósito	é	tornar-
nos miseráveis. Recebemos o arbítrio como um dom de Deus. Ele não representa o direito de 
escolher a liberdade, mas o direito inalienável de submeter-nos a qualquer um desses poderes 
que	escolhermos”	(“A	Segurança	Advinda	de	um	Conselho”,	A Liahona,	julho	de	1997,	p.	25).
•	 De	acordo	com	o	Presidente	Eyring,	o	que	estamos	de	fato	escolhendo	ao	rejeitarmos	os	

conselhos	de	Deus	e	Seus	profetas?
Peça	aos	alunos	que	reflitam	em	silêncio	se	já	endureceram	o	coração	de	alguma	maneira	
contra os conselhos de Deus dados por meio de profetas e apóstolos. Incentive-os a ser 
firmes e inquebrantáveis ao viverem o evangelho e seguirem os conselhos do Senhor 
transmitidos por Seus profetas. Preste testemunho das verdades debatidas na aula.

Revisão de Helamã
Reserve um pouco de tempo para ajudar os alunos a recapitular o livro de Helamã. Peça 
que pensem no que aprenderam nesse livro, tanto no seminário quanto em seu estudo 
pessoal das escrituras. Peça-lhes que revejam brevemente alguns dos cabeçalhos de 
capítulo em Helamã para refrescar a memória. Peça a alguns alunos que contem algo de 
Helamã	que	tenham	achado	inspirador	ou	que	os	tenha	ajudado	a	ter	mais	fé	em	Jesus	
Cristo.	Depois	de	dar-lhes	tempo	suficiente,	peça	a	vários	alunos	que	externem	seus	pensa-
mentos e sentimentos.
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Lição de Estudo no Lar 
Helamã 10–16 (Unidade 23)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam ao estudar Helamã 10–16 (unidade 23) 
não é para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que 
você ensina concentra-se somente em algumas destas dou-
trinas e destes princípios. Siga os sussurros do Espírito Santo 
ao ponderar sobre as necessidades dos alunos.

Dia 1 (Helamã 10)
Helamã 10 deu aos alunos a oportunidade de aprender mais 
sobre a força espiritual de Néfi. Com o exemplo dele, os 
alunos aprenderam que a reflexão sobre as coisas do Senhor 
nos prepara para receber revelação. Também aprenderam 
que o Senhor nos confia bênçãos e responsabilidades 
quando	pomos	Sua	vontade	antes	da	nossa	própria.	Quando	
Néfi pôs a vontade do Senhor antes da sua própria, o Senhor 
conferiu-lhe o poder selador.

Dia 2 (Helamã 11–12)
Ao estudarem 14 anos de história nefita, os alunos aprende-
ram que por meio da humildade e do arrependimento pode-
mos evitar o orgulho e a destruição. Se não tivermos cuidado, 
nossa prosperidade poderá levar-nos a esquecer do Senhor. 
Néfi ensinou que, a fim de ajudar as pessoas a evitar esse erro, 
o Senhor castiga Seu povo para fazê-lo lembrar-se Dele.

Dia 3 (Helamã 13–14)
Samuel, um profeta lamanita, demonstrou que os profetas 
transmitem as mensagens que Deus lhes põe no coração. 
Ao estudarem suas advertências proféticas, os alunos 
aprenderam que, se rejeitarmos as palavras dos profetas do 
Senhor, sentiremos remorso e tristeza. Samuel exortou o 
povo a crer em Jesus Cristo e prestou testemunho de que o 
Senhor manifesta sinais e maravilhas para ajudar as pessoas 
a acreditar Nele.

Dia 4 (Helamã 15–16)
Como o Senhor abençoou os nefitas com abundância, 
Samuel estava tentando ajudá-los a compreender os juízos 
de Deus que lhes sobreviriam se não se arrependessem. Com 
isso, os alunos aprenderam que, se as pessoas perderem a 
crença depois de receberem a plenitude do evangelho, a 
condenação será maior. Com a reação dos nefitas aos ensi-
namentos de Samuel, os alunos aprenderam que, quando 
optamos por rejeitar as testemunhas do Senhor, permitimos 
que Satanás se apodere de nosso coração.

Introdução
Em Helamã 10–16 é ressaltado o papel dos profetas para 
proclamar o arrependimento. Ao longo desta semana, os alunos 
tiveram a oportunidade de estudar a fidelidade dos profetas Néfi 
e Samuel, o lamanita. Ambos os homens receberam manifesta-
ções espirituais e tinham autoridade para ministrar entre os nefi-
tas rebeldes. Apesar da dureza do coração das pessoas, ambos 
os homens conclamaram o povo ao arrependimento. Ensinaram 
que a felicidade se alcança por meio da observância dos princí-
pios ensinados por Jesus Cristo e não na prática de iniquidades.

Sugestões Didáticas

Helamã 10–16
Helamã e Samuel ministram fielmente ao povo
Pergunte aos alunos se já passaram por uma situação na qual 
a obediência aos padrões ensinados no livreto Para o Vigor da 
Juventude não teria sido bem vista entre seus amigos. Você 
pode convidar alguns alunos para contar suas experiências e 
dizer o que sentiram e aprenderam.

Diga aos alunos que Helamã 10–16 traz exemplos de dois 
homens que defenderam os padrões do Senhor mesmo quando 
isso não era socialmente aceitável. Peça aos alunos que pensem 
no que podem aprender com o exemplo de Néfi e Samuel, o 
lamanita, que pode ajudá-los em circunstâncias semelhantes.

Faça a tabela a seguir no quadro ou numa folha:

Semelhanças entre Néfi e Samuel, o Lamanita

Néfi (Helamã 
10:1–5, 12, 15–16)

Samuel (Helamã 
13:1–6; 16:1–2)

Peça aos alunos que examinem os versículos relacionados na 
tabela em busca de semelhanças entre Néfi e Samuel. Peça que 
alguns alunos alistem essas semelhanças no espaço em branco 
da tabela. A listagem pode incluir o seguinte: rejeitados pelo 
povo; ouviram a voz do Senhor; seguiram imediatamente as 
orientações do Senhor; disseram o que o Senhor lhes pôs no 
coração; advertiram aos nefitas que, caso não se arrependessem, 
seriam destruídos; protegidos pelo poder de Deus para poder 
transmitir Sua mensagem.

Depois que os alunos relacionarem as semelhanças que encon-
trarem, peça a um aluno que leia Helamã 10:4 em voz alta. 
Depois, faça as seguintes perguntas:

•	 Que	possíveis	razões	levavam	Néfi	a	ser	infatigável?
•	 Como	Samuel	também	se	mostrou	infatigável?	Como	pode-

mos nos tornar igualmente infatigáveis?
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Peça a um aluno que leia para a classe a seguinte declaração do 
Élder	Neal A.	Maxwell,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	na	qual	
ele nos ensina como podemos desenvolver essa característica:

“Quando	nos	concentrarmos	em	Jesus	e	em	Sua	obra,	tanto	
nossas alegrias como nossa capacidade de perseverar aumen-
tam. (…) Em vez de agir de modo egoísta e preocupar-se com 
sua própria vida, Néfi procurou fazer a vontade de Deus. Com 
isso ele não só teve mais energia como concentrou todas as suas 
forças num só objetivo, o que lhe permitiu trabalhar incansavel-
mente. Néfi sabia para onde ia, pois estava voltado para Deus” 
(If Thou Endure It Well [Se Suportares Bem], 1996, p. 116).

Pergunte:

•	 De	acordo	com	o	Élder	Maxwell,	o	que	podemos	fazer	para	
servir com diligência infatigável?

•	 Que	trechos	de	Helamã	10:4	mostram	que	Néfi	“estava	
voltado para Deus” ou, em outras palavras, estava dedicado a 
fazer a vontade de Deus?

•	 Que	trechos	de	Helamã	13:3–5	mostram	que	Samuel	colocava	
a vontade de Deus acima da sua própria?

•	 Que	verdade	podemos	aprender	com	as	experiências	de	Néfi	
e Samuel? (Uma possível resposta pode refletir uma ver-
dade que os alunos aprenderam em seu estudo pessoal esta 
semana: O Senhor nos confia bênçãos e responsabilida-
des quando pomos Sua vontade antes da nossa própria.)

Leia a história a seguir, contada pelo Élder Dallin H. Oaks, do 
Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	sobre	uma	menina	de	12	anos	de	
idade que aceitou a vontade de Deus antes da sua própria:

“Não podemos ter a verdadeira fé no Senhor sem também 
ter	total	confiança	em	Sua	vontade	e	em	Seu	tempo.	Quando	
temos esse tipo de fé e confiança no Senhor, temos a verdadeira 
segurança em nossa vida. (…)

Li sobre uma jovem que exerceu esse tipo de fé e confiança. 
Sua mãe estava com uma doença grave havia vários meses. 
Finalmente o pai fiel chamou os filhos para a cabeceira da cama 
da mãe e pediu que se despedissem dela, pois estava morrendo. 
A filha de 12 anos de idade protestou:

“Pai, não quero que minha mãe morra. Estive com ela no hospital 
(…) durante seis meses; inúmeras vezes (…) o senhor lhe deu 
bênçãos e ela recebeu alívio da dor e adormeceu tranquilamente. 
Quero	que	o	senhor	imponha	as	mãos	sobre	minha	mãe	e	a	cure’.

O pai, que era o Élder Heber J. Grant, disse aos filhos que sentia 
no coração que a hora da mãe chegara. As crianças saíram do 
quarto e ele se ajoelhou ao lado da cama da esposa. Tempos 
depois, ele lembrou-se da oração que fez naquela hora: ‘Eu disse 
ao Senhor que reconhecia Sua mão na vida [e] na morte. (…) Mas 
disse ao Senhor que me faltavam forças para aceitar a morte de 
minha esposa e o efeito que isso teria sobre a fé de meus filhos 
pequenos’.	Ele	implorou	ao	Senhor	que	desse	à	filha	‘o	conheci-
mento	de	que	era	Sua	mente	e	Sua	vontade	que	a	mãe	partisse’.

Dentro	de	uma	hora	a	mãe	morreu.	Quando	o	Élder	Grant	cha-
mou as crianças de volta ao quarto e lhes contou, o filhinho de 
seis anos de idade [chamado Heber] começou a chorar amar-
gamente. Sua irmã de 12 anos de idade tomou-o nos braços e 
consolou-o: ‘Não chore, Heber; depois que saímos do quarto, 
a voz do Senhor me disse dos céus: ‘Na morte de sua mãe será 

feita	a	vontade	do	Senhor’	(Bryant S.	Hinckley,	Heber J. Grant: 
Highlights in the Life of a Great Leader,	Salt	Lake	City:	Deseret	
Book Co., 1951, pp. 243–244).

Quando	temos	o	tipo	de	fé	e	confiança	demonstrado	por	aquela	
jovenzinha, temos a força necessária para nos sustentar em todos 
os acontecimentos importantes da vida” (“Faith in the Lord Jesus 
Christ” [Fé no Senhor Jesus Cristo], Ensign, maio de 1994, p. 100).

Pergunte:

•	 O	que	ajudou	o	Presidente	Heber J.	Grant	e	sua	família	a	
colocarem a vontade do Senhor antes da sua própria?

•	 Vocês	já	tiveram	alguma	experiência	em	que	precisaram	depo-
sitar toda a confiança em Deus e colocar a vontade Dele antes 
da sua própria? (Pense em convidar alguns alunos para contar 
suas experiências para a classe. Lembre que não devem relatar 
experiências muito pessoais ou íntimas.)

Garanta aos alunos que se depositarmos nossa confiança em 
Deus e colocarmos Sua vontade antes de nossa própria, Ele nos 
susterá em momentos difíceis.

Explique-lhes que uma parte importante do ministério de Néfi foi 
ajudar as pessoas a lembrar-se de Deus e arrepender-se de seus 
pecados. No entanto, elas continuaram a endurecer o coração e 
não queriam ser corrigidas.

Divida a classe em dois grupos. Peça a um grupo que leia Helamã 
10:15–18; 11:3–10 e ao outro que leia Helamã 11:30–37; 
12:1–3. (Você pode escrever essas referências no quadro.) Peça 
que cada grupo esteja preparado para discutir por que razões o 
Senhor castigou Seu povo. Os alunos podem citar alguns motivos 
diferentes, mas certifique-se de que digam que o Senhor cas-
tiga Seu povo para fazer com que se lembre Dele.

•	 Que	tipo	de	castigo	o	Senhor	empregou	para	chamar	a	aten-
ção do povo?

•	 De	acordo	com	Helamã	12:3,	muitas	pessoas	não	se	lembram	
do Senhor a menos que Ele as castigue. Em sua opinião, por 
que isso acontece?

Peça a um aluno que leia Helamã 15:3 em voz alta.

•	 Como	os	castigos	do	Senhor	são	uma	demonstração	de	
Seu amor?

Peça aos alunos que informem suas respostas da designação 5 
do dia 2 desta semana. Você pode reiterar que, por meio da 
humildade e do arrependimento, podemos evitar o orgu-
lho e a destruição e que se não tivermos cuidado, nossa 
prosperidade pode levar-nos a esquecer-nos do Senhor.

Próxima Unidade (3 Néfi 1–11)
Na próxima designação, os alunos vão ler sobre a ocasião em 
que a nação nefita inteira se reuniu para lutar contra os ladrões 
de Gadiânton numa batalha épica. Como os nefitas conse-
guiram derrotar os ladrões iníquos? Os alunos também lerão 
sobre a enorme destruição ocorrida nas Américas por ocasião 
da morte de Jesus Cristo em Jerusalém. Em meio à escuridão, o 
povo ouviu a voz de Jesus Cristo. Em seguida, o Salvador ressus-
citado veio ministrar a eles pessoalmente. Peça aos alunos que 
pensem em como teriam se sentido se tivessem estado lá.
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INTRODUÇÃO A  

Terceiro Néfi: O Livro de Néfi
Por que estudar esse livro?
Em seu estudo de 3 Néfi, os alunos vão 
aprender sobre as palavras e ações do 
Salvador em Seu ministério de três dias 
entre os nefitas. O Presidente Ezra Taft 
Benson ensinou: “3 Néfi contém algumas 
das passagens mais tocantes e marcantes 
de todas as escrituras. Ele presta testemu-
nho de Jesus Cristo, de Seus profetas e 
das doutrinas de salvação” (“A Visita do 
Salvador à América”, A Liahona, julho de 
1987, p. 3). Ao verem como Jesus Cristo 
mostrou compaixão por todos “um por 
um”, os alunos podem ter mais gratidão 
pela preocupação que Ele tem por eles, 
individualmente (ver 3 Néfi 11:15; 17:21). 
Podem aprender importantes lições com 
os exemplos de retidão daqueles que 
se prepararam para encontrar o Salva-
dor. Também podem aprender com os 
exemplos iníquos daqueles que não se 
prepararam para encontrar o Salvador. 

Quem escreveu esse livro?
Mórmon resumiu os registros das placas 
maiores de Néfi para criar o livro de 
3 Néfi. O livro recebeu o nome de Néfi 
(filho de Néfi), cujas obras se estendem 
desde antes, durante e depois do apare-
cimento do Salvador ao povo. Durante a 
época de grande iniquidade que precedeu 
as visitas de Jesus Cristo, Néfi ministrou 
“com poder e grande autoridade” (3 Néfi 
7:17). Seu trabalho foi um prelúdio do 
ministério de Jesus Cristo, cujas palavras e 
ações são o enfoque de 3 Néfi. Enquanto 
resumia o registro de Néfi, Mórmon tam-
bém incluiu seus próprios comentários e 
testemunho (ver 3 Néfi 5:8–26; 26:6–12; 
29–30).

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Mórmon visava dois grupos ao escrever 
3 Néfi. Primeiro, ele explicou que havia 
escrito para os descendentes de Leí (ver 
3 Néfi 26:8). Segundo, Mórmon dirigiu-se 
aos gentios dos últimos dias e registrou 
a admoestação do Senhor de que eles se 
acheguem a Ele e se tornem parte de Seu 
povo do convênio (ver 3 Néfi 30). O livro 
de 3 Néfi ressalta esse convite com um 
forte testemunho de Jesus Cristo, salien-
tando a importância dos convênios. 

Quando e onde foi escrito?
Os registros originais usados como fonte 
para o livro de 3 Néfi provavelmente 
foram escritos entre 1 a.C. e 35 d.C.. Mór-
mon resumiu esses registros entre 345 d.C. 
e 385 d.C. Mórmon não registrou onde 
estava quando compilou esse livro. 

Quais são algumas das 
características marcantes 
desse livro?
3 Néfi documenta o cumprimento de 
profecias sobre o nascimento, a morte e 

Ressurreição de Jesus Cristo (ver 3 Néfi 1; 
8; 11). Seu relato da aparição do Salvador 
aos nefitas representa o que o Élder 
Jeffrey R. Holland chamou de “o ponto 
focal, o momento supremo de toda a his-
tória do Livro de Mórmon” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [Cristo e o Novo 
Convênio: A Mensagem Messiânica do 
Livro de Mórmon], 1997, p. 250). Vinte 
dos trinta capítulos de 3 Néfi contêm 
ensinamentos do Salvador transmitidos 
diretamente ao povo (ver 3 Néfi 9–28).

Resumo
3 Néfi 1–5 Néfi recebe os registros de 
seu pai. São dados os sinais do nas-
cimento de Cristo, um plano para 
destruir aqueles que acreditavam é 
frustrado e muitas pessoas são con-
vertidas. Os nefitas e os lamanitas 
se unem para combater os bandidos 
de Gadiânton. Eles se arrependem 
de seus pecados e conseguem, 
por fim, derrotar os ladrões sob a 
liderança de Laconeu e Gidgidôni. 
Mórmon comenta seu papel como 
discípulo de Cristo e como guardião 
dos registros.

3 Néfi 6–7 A prosperidade entre os 
nefitas leva ao orgulho, à iniqui-
dade e às combinações secretas. O 
governo é derrubado e o povo se 
divide em tribos. Néfi ministra com 
grande vigor. 

3 Néfi 8–10 Tempestades, destruição 
e escuridão assinalam a crucifica-
ção e morte do Salvador. O povo 
pranteia a morte daqueles que 
foram mortos na destruição. A voz 
de Jesus Cristo convida os sobre-
viventes a se arrependerem e a se 
achegarem a Ele. 

3 Néfi 11–18 Jesus Cristo aparece a 
uma multidão no templo e convida 
cada pessoa a sentir as marcas dos 
cravos em suas mãos e em seus pés. 
Ele nomeia doze discípulos e lhes dá 
autoridade para realizar ordenanças 
e ministrar para a Igreja. O Salvador 
ensina Sua doutrina, estabelece leis 

de retidão e explica que Ele cum-
priu a lei de Moisés. Cura pessoas 
de enfermidades, ora por elas e 
abençoa seus filhos. Depois de insti-
tuir o sacramento e dar mais alguns 
ensinamentos, Ele vai embora. 

3 Néfi 19–26 Os doze discípulos 
ministram ao povo, e o Espírito 
Santo é derramado sobre eles. Jesus 
Cristo aparece pela segunda vez 
e ora por todos os que acreditam 
Nele. Ele administra o sacramento 
e ensina como o Pai cumprirá Seu 
convênio com Israel. O Salvador 
ordena ao povo que examine as 
palavras de Isaías e de todos os 
profetas, e Ele instrui Néfi a regis-
trar o cumprimento das profecias 
anunciadas por Samuel, o lamanita. 
Ele transmite as palavras do Pai a 
Malaquias e expõe “(…) todas as 
coisas, do princípio até o tempo em 
que ele viria em sua glória” (3 Néfi 
26:3). Depois, Ele parte.

3 Néfi 27–28 Jesus Cristo aparece e 
instrui os doze discípulos a chamar 
a Igreja pelo Seu nome. Ele estabe-
lece Seu evangelho e instrui Seus 
discípulos a serem como Ele é. Jesus 
Cristo concede aos doze discípulos 
de acordo com os desejos deles. 

3 Néfi 29–30 Mórmon explica que 
o surgimento do Livro de Mórmon 
é um sinal de que Deus começou 
a coligar Israel nos últimos dias. O 
Senhor adverte os gentios a se arre-
penderem e a se tornarem parte de 
Seu povo do convênio.
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Introdução
Quando se aproximava o tempo para o cumprimento 
da profecia de Samuel, o lamanita, sobre o nascimento 
do Salvador, os fiéis esperavam os sinais que Samuel 
dissera que aconteceriam. Os incrédulos ameaçaram 
matar aqueles que acreditavam se a profecia não fosse 
cumprida até um determinado dia. Néfi, filho de Néfi 
e neto de Helamã, suplicou ao Senhor em favor dos 
fiéis. Em resposta à oração de Néfi, a voz do Senhor 

veio a ele, declarando que o sinal seria dado naquela 
noite. Quando o sol se pôs, não houve escuridão, e uma 
nova estrela apareceu. Apesar do empenho contínuo 
de Satanás para destruir a fé das pessoas, a maioria se 
converteu ao Senhor. No entanto, dois anos depois, 
os ladrões de Gadiânton começaram a induzir muitos 
nefitas e lamanitas a cometer iniquidade.

LIÇÃO 116

3 Néfi 1

Sugestões Didáticas

3 Néfi 1:1–26
As profecias sobre o nascimento de Jesus Cristo são cumpridas, e muitos nefitas 
são convertidos.
Peça aos alunos que pensem em pessoas que sacrificaram a vida pelo evangelho. (Alguns 
exemplos são Jesus Cristo, Abinádi, alguns dos ânti-néfi-leítas, Joseph e Hyrum Smith.) 
Peça aos alunos que expliquem por que eles acham que as pessoas estão dispostas a fazer 
tal sacrifício. Dê aos alunos um momento para refletir sobre como eles acham que reagi-
riam se estivessem em uma situação que exigisse que eles dessem a vida pelo evangelho. 
Explique-lhes que, cinco anos depois de Samuel, o lamanita, ter pregado em Zaraenla, um 
grupo de nefitas fiéis enfrentou essa possibilidade.
Resuma 3 Néfi 1:1–3 dizendo que o filho de Helamã, Néfi, entregou os registros sagrados a 
seu filho Néfi e depois partiu da terra. Ninguém sabia para onde ele foi.
Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 1:4–9. Peça à classe que 
acompanhe, procurando o desafio que os nefitas fiéis enfrentavam.
•	 Que	desafio	os	fiéis	enfrentavam?
•	 Por	que	algumas	pessoas	têm	dificuldade	para	permanecer	fiéis	nessa	situação?
•	 Quem	vocês	conhecem	que,	em	sua	opinião,	permaneceria	fiel	nessa	situação?	Por	que	

vocês	acham	que	essas	pessoas	permaneceriam	fiéis?
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 1:10–12 em silêncio, procurando o que Néfi fez nesse 
momento crítico.
•	 O	que	os	impressionou	em	relação	ao	que	Néfi	fez	nessa	situação?	Por	quê?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 1:13–14 em voz alta, e peça à classe que preste atenção à 
resposta do Senhor à oração de Néfi.
•	 O	que	o	Senhor	disse	que	Ele	iria	“mostrar	ao	mundo”?	(As	respostas	dos	alunos	devem	

refletir que o Senhor cumprirá todas as palavras que Ele fez com que fossem ditas 
pelos profetas.)

•	 Quando	o	Senhor	falou	de	Sua	vinda	ao	mundo	“para	fazer	a	vontade	tanto	do	Pai	
como	do	Filho”,	Ele	Se	referia	à	Sua	Expiação.	Como	essa	mensagem	nos	ajuda	a	
“ter bom	ânimo”?

Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 1:4, 14–15, 19–21 em silêncio, procurando frases que 
salientem que o Senhor cumpre as palavras dos profetas. 
•	 Como	vocês	acham	que	seria	estar	entre	os	fiéis	quando	o	sinal	chegou?
•	 De	que	modo	o	fato	de	saber	que	o	Senhor	cumprirá	as	palavras	dos	profetas	os	ajudará	

quando	alguém	ridicularizar	seus	padrões	ou	persegui-los	por	causa	de	suas	crenças?
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3 NéfI  1

Peça a dois ou três alunos que se revezem na leitura em voz alta de 3 Néfi 1:16–18. Peça à 
classe que acompanhe, procurando como os iníquos reagiram quando viram os sinais que 
haviam sido profetizados.
•	 O	que	os	iníquos	souberam	depois	que	o	sinal	foi	dado?
•	 Por	que	o	pecado	e	a	descrença	levam	ao	medo?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 1:22–23 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando o que Satanás fez para persuadir as pessoas a não acreditar nos sinais do nasci-
mento do Senhor. 
•	 O	que	Satanás	fez?	(Ele	divulgou	mentiras	entre	as	pessoas.)	Quais	são	algumas	menti-

ras	que	Satanás	divulga	hoje	em	dia?
•	 Que	verdade	nós	podemos	aprender	com	a	reação	das	pessoas	às	mentiras	de	Satanás?	

(Ajude	os	alunos	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Quando nos deparamos com as 
mentiras de Satanás, podemos decidir acreditar em Jesus Cristo e ser convertidos. 
Você pode escrever esse princípio no quadro.)

Para	ajudar	os	alunos	a	sentir	a	veracidade	e	a	importância	deste	princípio,	leia	a	seguinte	
declaração do Bispo Richard C. Edgley, do Bispado Presidente: Você pode dar aos alunos 
uma	cópia	desta	declaração	que	caiba	nas	escrituras	deles.
“Devido	aos	conflitos	e	problemas	que	enfrentamos	no	mundo	atual,	gostaria	de	suge-
rir uma escolha única, uma escolha de paz e de proteção e uma escolha adequada a 
todos. Essa escolha é a fé. (…) Escolham a fé em vez da dúvida, escolham a fé em vez do 
medo, escolham a fé em vez do desconhecido e do invisível e escolham a fé em vez do 
pessimismo. (…)
Quando	a	lógica,	a	razão	ou	o	intelecto	pessoal	entrarem	em	conflito	com	a	doutrina	e	os	
ensinamentos sagrados, ou quando mensagens conflitantes atacarem suas crenças (…) , 
escolham não lançar a semente fora de seu coração por descrença [ver Alma 32:28]. Lem-
brem-se de que não recebemos um testemunho até que nossa fé tenha sido provada (ver 
Éter	12:6)”	(“Fé	—	a	Escolha	É	Sua”,	A Liahona, novembro de 2010, p. 31).
•	 O	que	podemos	fazer	para	escolher	a	fé	em	vez	da	dúvida,	do	temor	e	do	pessimismo?	(As	

respostas	podem	incluir	que	podemos	decidir	orar	e	buscar	a	ajuda	do	Senhor,	estudar	as	
escrituras,	guardar	os	mandamentos,	assistir	às	reuniões	da	Igreja	e	servir	ao	próximo.)

Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 1:24–25 em silêncio e que identifiquem outro problema 
que alguns fiéis enfrentaram.
•	 O	que	algumas	pessoas	tentaram	provar	a	respeito	da	lei	de	Moisés?
•	 O	que	os	impressiona	na	reação	das	pessoas	quando	souberam	que	estavam	errados?
Escreva a seguinte pergunta no quadro: Quando o adversário tenta me fazer duvidar, como 
mantenho a fé em Jesus Cristo e em Seu evangelho restaurado? Peça aos alunos que copiem 
essa pergunta no caderno ou no diário de estudo das escrituras. Dê a eles alguns minutos 
para encontrar respostas. 

3 Néfi 1:27–30
Os dissidentes nefitas e alguns jovens lamanitas unem-se aos ladrões de Gadiânton
Peça a dois alunos que vão para frente da classe. Peça a um aluno que feche os olhos e 
fique	num	pé	só.	Explique-lhes	que	esse	aluno	represente	alguém	que	conhece	a	verdade,	
mas não exerce fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo e não é diligente em viver o evangelho. 
Explique-lhes que nessa demonstração, o segundo aluno representa as influências que 
podem levar alguém a se afastar da verdade. Peça ao segundo aluno que empurre de leve 
o braço do primeiro aluno até que este perca o equilíbrio ou não consiga manter a esta-
bilidade. Saliente que quando uma pessoa não se esforça para viver o evangelho, é mais 
provável	que	ela	seja	enganada	pelas	mentiras	e	tentações	de	Satanás.	
•	 O	que	o	primeiro	aluno	precisa	fazer	para	manter-se	estável?	(O	aluno	deve	abrir	os	

olhos ou firmar os dois pés no chão.)
Instrua o primeiro aluno a abrir os olhos e a firmar os pés no chão. Explique-lhes que esse 
aluno	agora	representa	aqueles	que	estão	“firmes	e	inquebrantáveis	na	fé”	(Helamã	15:8).	
Depois, peça ao segundo aluno que empurre de leve o braço do primeiro aluno de novo. 
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Saliente que quando uma pessoa se esforça para estudar o evangelho e guardar os manda-
mentos, ela permanece firme mesmo quando surge oposição. 
Peça aos dois alunos que voltem para seus lugares. Explique-lhes que poucos anos depois 
dos sinais do nascimento de Jesus Cristo, Satanás continuou a tentar fazer com que as 
pessoas duvidassem da veracidade do evangelho. 
Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 1:27–29. Peça à classe que 
acompanhe,	procurando	a	influência	que	as	pessoas	iníquas	tiveram	sobre	alguns	jovens	
lamanitas. 
•	 O	que	aconteceu	com	alguns	jovens	lamanitas?	(Eles	foram	“levados	pelas	palavras	

aduladoras	e	mentirosas	de	alguns	zoramitas”	e	se	uniram	aos	ladrões	de	Gadiânton.)
•	 De	acordo	com	3 Néfi	1:29,	por	que	alguns	jovens	lamanitas	acreditaram	nas	“palavras	

aduladoras	e	mentirosas”	dos	zoramitas?	(Se	os	alunos	não	mencionarem	a	declaração	
de	Mórmon	de	que	os	jovens	“começavam	a	agir	por	conta	própria”,	mostre	isso	a	eles.)

•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	a	expressão	“agir	por	conta	própria”?
Enquanto os alunos discutem essa pergunta, leia o que a irmã Kathleen H. Hughes, da 
presidência geral da Sociedade de Socorro, disse sobre essa expressão:
“Para	mim,	ela	significa	que	olharam	para	si	mesmos	em	primeiro	lugar	e	deram	vazão	a	
desejos	que	os	profetas	tinham	alertado	que	evitassem.	Cederam	às	seduções	e	tentações	
de	Satanás”	(“Crescer	no	Senhor”,	A Liahona, fevereiro de 2010, p. 42).
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 1:30 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando 
a	influência	da	“nova	geração”	(os	jovens)	sobre	os	outros.
•	 Que	efeito	teve	a	nova	geração	na	fé	exercida	pelas	pessoas	a	seu	redor?
Para	ajudar	os	alunos	a	relacionar	esse	relato	a	situações	dos	dias	atuais,	faça	as	seguintes	
perguntas:
•	 Quais	são	algumas	“palavras	aduladoras	e	mentirosas”	que	poderiam	incitar	os	jovens	

de	hoje	a	associar-se	a	grupos	iníquos?
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	um	jovem	exercer	uma	influência	negativa	na	fé	exercida	

por	outras	pessoas?
Peça aos alunos que citem um princípio que resuma o que aprenderam em 3 Néfi 1:29–30. 
Eles podem usar palavras diferentes para expressar suas respostas, mas certifique-se de que 
identifiquem a seguinte verdade: Se cedermos à tentação, nosso exemplo pode ter uma 
influência negativa na fé e retidão de outras pessoas. Você pode incentivar os alunos a 
escrever essa verdade nas escrituras deles.
Saliente	que	embora	os	jovens	mencionados	em	3 Néfi	1:30	tenham	exercido	uma	influên-
cia	negativa	na	fé	que	outras	pessoas	tinham,	os	jovens	também	podem	ter	uma	influência	
de	retidão	nas	pessoas	a	seu	redor.	Peça	a	um	aluno	que	vá	ao	quadro	e	seja	o	escrevente	
da classe. Peça ao escrevente que anote as respostas dos alunos para a seguinte pergunta:
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	vocês	podem	exercer	uma	influência	positiva	na	

fé	que	têm	seus	familiares,	sua	ala	ou	seu	ramo,	e	sua	comunidade?
Incentive os alunos a escolher uma ou duas ideias do quadro que colocarão em prática 
imediatamente. Assegure-os de que eles podem fortalecer a fé que outras pessoas têm pela 
força de seu exemplo de retidão. 

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 1:29–30. “A iniquidade da nova geração”

O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
explicou a influência que uma pessoa que se afasta 
pode ter sobre a família:

“Os jovens da Igreja (…) têm o futuro nas mãos. A Igreja 
sempre esteve a apenas uma geração da extinção. Se 

toda uma geração se perder, o que não acontecerá, 
perderíamos a Igreja. Mas até uma única pessoa que se 
perde para o evangelho de Jesus Cristo fecha as portas 
para gerações de descendentes, a menos que o Senhor 
estenda a mão para trazer alguns deles de volta” (“We 
Must Raise Our Sights”, discurso para os educadores 
religiosos do SEI, 14 de agosto de 2001, p. 1, si .LDS .org).
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Introdução
Depois que as pessoas viram os sinais do nascimento de 
Jesus Cristo, elas começaram a ficar menos surpreendi-
das por sinais, e endureceram o coração. Muitas pessoas 
rejeitaram outros sinais e maravilhas e se tornaram mais 
iníquas. Como resultado, os ladrões de Gadiânton ficaram 
tão fortes que os nefitas e lamanitas foram obrigados a 
pegar em armas contra eles. Os lamanitas convertidos 

uniram-se aos nefitas e passaram a chamar-se nefitas. 
Laconeu, o juiz supremo dos nefitas, conclamou o povo a 
arrepender-se e preparou-o para a batalha. Por causa de 
seu arrependimento, sua fé no Senhor e seus preparati-
vos diligentes, os nefitas triunfaram sobre os ladrões de 
Gadiânton. Após se libertarem, as pessoas reconheceram 
o poder de Deus na preservação de sua vida.

LIÇÃO 117

3 Néfi 2–5

Sugestões Didáticas

3 Néfi 2
Os lamanitas convertidos e os nefitas se unem contra os ladrões de Gadiânton 
para se defenderem deles.
Peça aos alunos que usem alguns minutos para anotar no caderno ou diário de estudo das 
escrituras algumas experiências espirituais que tiveram. Lembre-os de que as experiências 
espirituais não precisam ser dramáticas ou incomuns para ser significativas. Sugira que 
ponderem ocasiões em que tenham sentido o amor de seu Pai Celestial ou a influência do 
Espírito Santo. Por exemplo, eles podem escrever sobre experiências pessoais em que rece-
beram	respostas	às	orações,	receberam	bênçãos	do	sacerdócio	ou	prestaram	serviço	a	outras	
pessoas.	Quando	terminarem	de	escrever,	pergunte	por	que	eles	acham	que	poderia	ser	
importante	lembrar	essas	experiências	espirituais	hoje	e	em	dez	ou	vinte	anos	no	futuro.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 2:1–3 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando o que aconteceu quando as pessoas começaram a esquecer dos sinais do nasci-
mento do Salvador.
•	 Que	verdades	esse	relato	nos	ensina	sobre	o	perigo	de	esquecer	nossas	experiências	

espirituais?
À medida que os alunos compartilham as verdades que identificaram, saliente o seguinte 
princípio: Se esquecermos experiências espirituais prévias, ficaremos mais vulnerá-
veis às tentações e falsidades de Satanás. Você pode escrever esse princípio no quadro.) 
Você pode também incentivar os alunos a anotá-lo em sua lista de experiências espirituais. 
•	 Por	que	vocês	acham	que	o	fato	de	esquecer	experiências	espirituais	nos	torna	vulnerá-

veis	a	Satanás?
•	 O	que	podemos	fazer	para	assegurar-nos	de	que	não	esqueçamos	as	experiências	

espirituais	que	tivermos?	(As	respostas	podem	incluir	contar	as	experiências	para	outras	
pessoas, se forem adequadas, escrevê-las no diário pessoal ou registrar experiências das 
atividades do Dever para com Deus ou Progresso Pessoal.)

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração, na qual o Presidente Henry B. Eyring, da Pri-
meira	Presidência,	explica	como	o	registro	das	experiências	espirituais	em	um	diário	o	ajudou.	
Peça à classe que ouça prestando atenção nas bênçãos que recebemos por manter um diário. 

“Escrevi	algumas	linhas	diariamente	durante	anos.	Eu	não	falhei	um	único	
dia, por mais cansado que estivesse ou por mais cedo que precisasse acordar 
no	dia	seguinte.	Antes	de	redigir,	refletia	sobre	a	pergunta:	‘Vi	hoje	a	mão	
de Deus	se	estender	sobre	nós,	nossos	filhos	ou	sobre	a	família?’	Com	a	
continuidade, algo começou a acontecer: Ao relembrar o dia, via evidências 
do	que	Deus	fizera	por	algum	de	nós	e	que	eu	não	reconhecera	nos	momen-

tos	mais	atarefados.	À	medida	que	isso	ocorria	—	e	era	frequente	—	percebi	que	esse	
esforço	de	memória	permitiria	a	Deus	mostrar-me	o	que	Ele	realizara.
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Algo mais do que a simples gratidão começou a crescer em meu coração: meu testemu-
nho aumentou; adquiri uma certeza ainda maior de que o Pai Celestial ouve e responde a 
nossas orações; senti maior gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da Expiação do 
Salvador Jesus Cristo, e fiquei mais confiante de que o Espírito Santo pode fazer-nos lem-
brar de tudo, mesmo coisas que não notamos ou que não nos chamaram a atenção quando 
aconteceram”	(“Oh!	Lembrai-vos,	Lembrai-vos”,	A Liahona, novembro de 2007, p. 66).
Peça aos alunos para compartilhar como a lembrança de experiências espirituais, anotadas 
no	diário	ou	de	outras	maneiras,	os	ajudou	a	permanecer	fiéis,	a	despeito	do	empenho	de	
Satanás em tentá-los ou enganá-los. 
Faça um resumo de 3 Néfi 2:4–19 explicando que à medida que as pessoas continuaram 
em	iniquidade,	os	ladrões	de	Gadiânton	aumentaram	em	número	e	força.	Os	ladrões	de	
Gadiânton	se	tornaram	mais	violentamente	agressivos,	e	os	lamanitas	convertidos	se	
uniram aos nefitas para combatê-los. Embora alguns tenham tido sucesso em expulsar os 
ladrões	de	Gadiânton	de	suas	terras,	os	nefitas	(juntamente	com	os	lamanitas	convertidos,	
que passaram a se chamar nefitas) ainda se encontravam em situação perigosa, 15 anos 
depois do sinal do nascimento de Jesus Cristo. 

3 Néfi 3:1–10
O líder dos ladrões de Gadiânton exige que os nefitas se rendam
Explique-lhes que em 3 Néfi 3:1–10, vemos um exemplo de como o adversário às vezes 
pode agir por meio de outros para tentar enfraquecer nossa fé e desviar-nos do caminho 
certo.	Gidiâni,	o	líder	dos	ladrões	de	Gadiânton,	escreveu	uma	carta	a	Laconeu,	o	juiz	
supremo	dos	nefitas,	a	fim	de	persuadi-lo	a	render-se	aos	ladrões	de	Gadiânton.
Escreva no quadro Gidiâni tenta Laconeu. Peça à metade da classe que leia 3 Néfi 3:2–5 em 
silêncio e à outra metade da classe que leia 3 Néfi 3:6–10 em silêncio. À medida que os alu-
nos	lerem,	peça	que	procurem	palavras	ou	frases	que	ilustrem	as	táticas	usadas	por	Gidiâni	
para tentar enfraquecer a fé exercida por Laconeu e desviá-lo do caminho certo. Depois 
que os alunos terminarem de ler, peça que relatem o que encontraram. Peça a um aluno 
que escreva suas respostas no quadro.
Para resumir as táticas que os alunos identificaram em 3 Néfi 3:2–10, escreva no quadro a 
seguinte verdade embaixo da lista dos alunos: Satanás e seus seguidores usam de lisonjas, 
falsas promessas e ameaças para desviar as pessoas do caminho certo. Peça aos alunos 
que	escolhem	uma	das	táticas	de	Gidiâni	anotadas	no	quadro	e	expliquem	como	Satanás	e	
seus	seguidores	podem	usar	uma	tática	semelhante	para	desviar	os	jovens	de	hoje.	Para	aju-
dar os alunos a explorar algumas dessas comparações, você pode fazer perguntas como estas:
•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	como	o	adversário	poderia	usar	de	lisonjas	(elogios	insin-

ceros	ou	excessivos)	para	desviar	os	jovens	de	hoje?	Quais	são	algumas	promessas	falsas	
ou	ameaças	vãs	que	o	adversário	poderia	usar?	Como	vocês	acham	que	os	jovens	podem	
resistir	a	essas	táticas?

3 Néfi 3:11–5:7
O povo de Laconeu se prepara para defender-se e derrotam os ladrões de Gadiânton
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 3:11–12 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando	como	Laconeu	reagiu	às	ameaças	da	carta	de	Gidiâni.	
•	 Que	verdades	nós	podemos	aprender	com	a	maneira	pela	qual	Laconeu	respondeu	a	

Gidiâni?	(Uma	verdade	que	os	alunos	podem	identificar	é	a	de	que	os justos não preci-
sam temer os iníquos e não devem ceder a suas intimidações.)

Divida a classe em quatro grupos. Dê a cada grupo uma folha de papel. Peça aos grupos 
que dividam a folha em duas colunas, uma intitulada Preparativos de Laconeu e a outra 
Paralelos Modernos. Anote no quadro as seguintes passagens das escrituras e designe uma 
a cada grupo: 3 Néfi 3:12–15; 3 Néfi 3:16–21; 3 Néfi 3:22–26; 3 Néfi 4:1–4. Peça aos alunos 
que leiam seus versículos designados, procurando maneiras pelas quais Laconeu preparou 
seu	povo	espiritual	e	fisicamente	para	resistir	ao	ataque	dos	ladrões	de	Gadiânton.	Embaixo	
de Preparativos de Laconeu, peça a um aluno de cada grupo que anote o que as pessoas 
fizeram para se preparar. (Observação: À medida que os alunos estudarem esses versículos, 
certifique-se	de	que	diferenciem	Gidiâni,	o	líder	dos	ladrões	de	Gadiânton,	e	Gidgidôni,	 
o grande profeta e capitão chefe dos nefitas.)
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Depois que os alunos tiverem tido tempo suficiente para completar suas listas de Prepara-
tivos de Laconeu, peça que alistem embaixo de Paralelos Modernos os preparativos espiri-
tuais e temporais que fomos aconselhados a fazer nos últimos dias. Depois que os alunos 
tiverem tido tempo suficiente para concluir esta designação, peça a um aluno de cada 
grupo	que	compartilhe	com	a	classe	o	que	seu	grupo	aprendeu.	Para	ajudar	os	alunos	a	
determinar como podem aplicar o que aprenderam, faça perguntas como estas durante as 
apresentações deles ou depois delas:
•	 Como	podemos	fortalecer	nosso	lar	contra	os	ataques	do	adversário?
•	 Por	que	os	preparativos	temporais	—	tais	como	uma	educação	formal	e	o	armazena-

mento	doméstico	—	são	importantes	nos	últimos	dias?
•	 Como	o	fato	de	reunir-nos	em	família	ou	em	alas	ou	ramos	nos	oferece	proteção?
•	 Quando	foi	que	a	oração	os	ajudou	a	adquirir	força	espiritual?
•	 Como	o	arrependimento	nos	prepara	para	o	futuro?
•	 Que	bênçãos	nós	recebemos	por	seguir	os	profetas	e	apóstolos	vivos?
•	 Como	podemos	convidar	o	espírito	de	revelação	para	nossa	vida?
Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 4:7–12. Peça à classe que 
acompanhe, procurando maneiras pelas quais as pessoas foram abençoadas por causa de 
seus preparativos espirituais e temporais.
•	 Que	verdades	vocês	aprenderam	nesse	relato?	(À	medida	que	os	alunos	compartilharem	

suas respostas, saliente o seguinte princípio: Ao preparar-nos espiritual e temporal-
mente, o Senhor nos fortalece para que sobrepujemos nossos desafios.)

Resuma 3 Néfi 4:13–29 explicando que Laconeu e seu povo derrotaram os ladrões de 
Gadiânton	e	executaram	seus	líderes.	Leia	3 Néfi	4:30–33	em	voz	alta.	Peça	aos	alunos	que	
acompanhem,	procurando	como	o	povo	reagiu	a	essa	vitória.
•	 Como	as	pessoas	reagiram	depois	de	livrarem-se	de	seus	inimigos?
•	 O	que	as	pessoas	reconheceram	ter	sido	a	causa	de	sua	libertação	dos	ladrões	de	

Gadiânton?	(Seu	arrependimento	e	humildade,	e	a	bondade	de	Deus.	Você	pode	
salientar que quando nos arrependemos e nos humilhamos, Deus nos sustém e nos 
liberta de nossas provações.)

Você	pode	contar	uma	experiência	pessoal	em	que	confiou	em	Deus,	e	Ele	o	ajudou	a	
suportar	ou	a	sobrepujar	uma	provação.	Você	também	pode	convidar	um	ou	dois	alunos	a	
compartilharem experiências semelhantes. 
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 5:1–4 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando 
o	que	os	nefitas	fizeram	devido	à	ajuda	e	bênçãos	que	receberam	em	sua	batalha	contra	os	
ladrões	de	Gadiânton.	À	medida	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram	saliente	que	
uma das maneiras pelas quais as pessoas reagiram foi pregando o evangelho a outros. 

3 Néfi 5:8–26
A paz é restaurada entre o povo; Mórmon explica seu resumo dos registros
Diga	aos	alunos	que	o	restante	de	3 Néfi	5	contém	a	explicação	de	Mórmon	do	motivo	pelo	
qual ele estava resumindo aquele registro. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 5:12–15 em 
silêncio,	procurando	o	que	Mórmon	disse	a	respeito	de	sua	responsabilidade	de	escrever	
um resumo dos registros nefitas.
•	 Que	verdade	vocês	aprenderam	nesses	versículos	que	descreve	nossa	responsabilidade	

como	discípulos	de	Jesus	Cristo?	(Embora	os	alunos	possam	usar	palavras	diferentes,	
eles devem identificar a seguinte verdade: Como discípulos de Jesus Cristo, temos 
a responsabilidade de ensinar aos outros o caminho para a vida eterna. Você pode 
escrever essa verdade no quadro.)

Saliente que uma das maneiras mais importantes pelas quais podemos mostrar nossa gra-
tidão	ao	Senhor	pelas	bênçãos	que	Ele	nos	dá	é	ajudando	os	outros	a	achegarem-se	a	Ele	
e a receberem essas mesmas bênçãos. Peça aos alunos que sugiram algumas maneiras que, 
como discípulos de Jesus Cristo, eles poderiam ensinar aos outros o caminho para a vida 
eterna. Incentive os alunos a escolher uma ou duas dessas sugestões para compartilhar o 
evangelho	e,	em	espírito	de	oração,	buscar	a	ajuda	do	Senhor	para	colocar	em	prática	o	que	
eles decidiram fazer.
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Introdução
Após a sua libertação miraculosa dos ladrões de 
Gadiânton, os nefitas desfrutaram de paz por cerca de 
três anos. Mas o orgulho, as diferenças de classe e as 
perseguições surgiram entre o povo. Embora alguns 
se mantivessem fiéis ao Senhor, muitos adotaram 

combinações secretas. Por causa das combinações secre-
tas, o juiz supremo foi assassinado e o governo nefita 
foi derrubado. O povo se dividiu em tribos, e nomea-
ram seus próprios líderes. Néfi ministrou ao povo com 
poder e grande autoridade.
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3 Néfi 6–7

Sugestões Didáticas

3 Néfi 6:1–18
Após um período de prosperidade, os nefitas se tornam orgulhosos e  
a Igreja é dividida
Anote estas perguntas no quadro antes da aula: Peça aos alunos que respondam e expli-
quem suas respostas.

É possível alguém ser …
Rico e humilde?
Pobre e orgulhoso?
Instruído e humilde?
Ignorante e orgulhoso?

Incentive os alunos a continuarem pensando nessas perguntas ao estudarem 3 Néfi 6. 
Resuma 3 Néfi 6:1–9 explicando que depois que os nefitas e lamanitas derrotaram os 
ladrões	de	Gadiânton,	eles	estabeleceram	a	paz	na	terra	e	começaram	a	prosperar.	Mas	
após	um	curto	período	de	tempo,	sua	paz	e	prosperidade	foram	ameaçadas.	
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 6:5, 10–12 em voz alta, e peça à classe que procure o que 
começou a ameaçar a paz e a prosperidade do povo.
•	 O	que	começou	a	acontecer	que	ameaçou	a	paz	do	povo	e	a	prosperidade?
•	 Vocês	já	viram	o	acúmulo	de	riquezas	ou	de	conhecimento	causar	problemas	semelhan-

tes	em	sua	escola,	comunidade	ou	país?	Caso	já	tenham	visto,	como	isso	aconteceu?
Desenhe uma linha vertical no centro do quadro formando duas colunas Escreva Orgulhoso 
no alto de uma coluna e Humilde no alto da outra coluna. Peça aos alunos que examinem 
3 Néfi 6:13–14, procurando palavras e frases que descrevam como o povo reagiu quando as 
riquezas e o conhecimento começaram a dividi-los.   Quando	os	alunos	terminarem	de	ler,	
peça que anotem na devida coluna do quadro as palavras ou frases que encontraram.
•	 Que	evidências	vocês	veem	em	3 Néfi	6:13	de	que	alguns	que	foram	perseguidos	pelos	

orgulhosos	estavam	eles	próprios	reagindo	com	orgulho?
•	 Por	que	vocês	acham	que	“injúria	com	injúria”	(ou	críticas	com	críticas)	é	uma	manifes-

tação	de	orgulho?
•	 O	que	os	impressiona	na	maneira	como	os	lamanitas	convertidos	reagiram	naquela	

ocasião?
•	 Que	princípios	podemos	aprender	em	3 Néfi	6:13–14?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	

diferentes, mas devem identificar o seguinte princípio: Podemos decidir ser humildes 
e fiéis independentemente das circunstâncias em que nos encontremos.)

Mostre	aos	alunos	a	coluna	do	quadro	que	alista	as	reações	humildes.	Faça	as	seguintes	
perguntas:
•	 Que	coisas	nós	podemos	fazer	para	ajudar	a	nós	mesmos	a	permanecer	humildes	e	fiéis	

em	qualquer	circunstância?	(Anote	as	respostas	dos	alunos	na	coluna	intitulada	Humilde.)
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•	 Pensem	em	uma	pessoa	que	vocês	acham	ser	um	bom	exemplo	de	alguém	que	tomou	a	
decisão de ser humilde e fiel, independentemente das circunstâncias. Em que aspectos 
essa	pessoa	é	um	exemplo	de	humildade?

Explique-lhes que como a maioria dos nefitas não se arrependeu de seu orgulho, sua situa-
ção piorou. Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 6:15–18. Peça 
à classe que acompanhe, procurando como o orgulho das pessoas permitiu que Satanás as 
influenciasse. 
•	 O	que	esses	versículos	ensinam	sobre	a	relação	entre	o	orgulho	e	o	poder	de	Satanás	

para	nos	tentar?	(À	medida	que	os	alunos	respondem,	ajude-os	a	identificar	a	seguinte	
verdade: Quando somos orgulhosos, permitimos que Satanás nos tente e nos faça 
cometer mais pecados. Você pode incentivá-los a anotar esse princípio em suas escritu-
ras ou no caderno ou diário de estudo das escrituras.)

•	 De	acordo	com	3 Néfi	6:15–18,	que	palavras	e	frases	descrevem	a	mudança	iníqua	que	
houve	no	coração	daquelas	pessoas	por	causa	do	orgulho?	(O	povo	foi	“entregue	(…)	
às	tentações	(…)	sendo	levado	para	onde	[Satanás]	desejava	e	praticando	toda	sorte	de	
abominações	que	ele	desejava”.	Estavam	num	“estado	de	terrível	iniquidade”	e	“volun-
tariamente	se	rebelaram	contra	Deus”.)

•	 Por	que	vocês	acham	que	o	orgulho	influencia	a	intensidade	com	que	Satanás	pode	nos	
influenciar?

Além das respostas dos alunos, você pode pedir a um aluno que leia a 
seguinte declaração do Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência. 
Peça aos alunos que prestem atenção na advertência do Presidente Eyring 
sobre os perigos do orgulho. 
“O	orgulho	cria	um	ruído	dentro	de	nós	que	torna	a	voz	suave	do	Espírito	
difícil de ser ouvida. E logo, imersos em nossa vaidade, não mais damos 

ouvidos	a	ela.	Rapidamente	chegamos	à	conclusão	de	que	não	precisamos	mais	dela”	
(“A Oração”,	A Liahona,	janeiro	de	2002,	p.	17).
•	 Por	que	é	perigoso	deixarmos	de	ouvir	a	voz	do	Espírito?	(Ajude	os	alunos	a	compreen-

der que quando ignoramos os sussurros do Espírito Santo, ficamos mais suscetíveis às 
tentações do diabo.)

Mostre	novamente	aos	alunos	a	lista	das	reações	humildes	no	quadro.	Peça	que	escolham	
uma	ação	humilde	que	eles	acham	que	mais	os	ajudariam	pessoalmente.	Dê-lhes	alguns	
minutos para escrever como podem começar imediatamente a colocar em prática aquela 
sugestão na escola ou em casa. 

3 Néfi 6:19–7:14
As combinações secretas destroem o governo nefita, e o povo é dividido em tribos
Copie a seguinte cronologia no quadro:

Divida a classe em quatro grupos e designe a cada grupo uma das passagens de escritura 
do quadro. Peça aos alunos que leiam suas passagens designadas em silêncio, procurando 
os principais acontecimentos ocorridos entre os nefitas. Depois que os alunos tiverem tido 
tempo suficiente para ler, peça a um aluno de cada grupo que escreva os acontecimentos 
principais de sua passagem designada embaixo da seção correspondente da cronologia (os 
outros	alunos	de	cada	grupo	podem	ajudar).	Quando	tiverem	terminado,	explique-lhes	
que a lista de acontecimentos mostra como as combinações secretas levaram à queda do 
governo nefita e a divisão do povo em tribos. 
Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 6:27–30. Peça à classe que 
acompanhe	e	identifique	o	fundador	e	o	propósito	das	combinações	secretas.	Quando	os	
alunos tiverem identificado o fundador das combinações secretas (o diabo), pergunte:
•	 Que	palavras	e	frases	descrevem	os	efeitos	das	combinações	secretas?	(As	respostas	

podem	incluir	“se	unirem	contra	toda	retidão”,	“destruir”	o	povo	do	Senhor,	“desafia-
ram	a	lei	e	os	direitos	de	seu	país”	e	“a	fim	de	que	não	fosse	mais	uma	terra	livre”.)

3 Néfi 6:19–24 3 Néfi 6:25–30 3 Néfi 7:1–8 3 Néfi 7:9–14
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•	 Como	aqueles	que	assassinaram	os	profetas	escaparam	da	punição?	(Seus	amigos	e	
familiares,	que	também	eram	membros	da	combinação	secreta,	uniam-se	para	ajudar	a	
manter suas ações em segredo e evitar as consequências dessas ações.)

•	 Imaginem	que	vocês	tenham	alguns	amigos	que	querem	evitar	as	consequências	de	suas	
ações.	Como	vocês	podem	ajudá-los	a	viver	o	evangelho	e	seus	padrões	em	vez	disso?

Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 7:1–8. Peça à classe que 
acompanhe, procurando o efeito dessas combinações secretas entre os nefitas. Explique-
lhes que o diabo seduz as pessoas a fazerem combinações secretas, no intuito de des-
truir a retidão e aumentar a iniquidade.	Ajude	os	alunos	a	compreender	que	os	métodos	
e as motivações das combinações secretas são sutis e nem sempre fáceis de detectar. 
Incentive-os a evitar a associação com quaisquer grupos ou indivíduos que se assemelham 
de alguma forma a combinações secretas.

3 Néfi 7:15–26
Durante uma época em que poucos são fiéis, Néfi continua a ministrar, e alguns 
são convertidos
•	 Como	vocês	acham	que	se	sentiriam	se	tivessem	vivido	entre	os	nefitas	após	seu	

governo	ter	sido	derrubado?	Por	quê?
•	 Para	onde	acham	que	se	voltariam	para	liderança	e	orientação?
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura de 3 Néfi 7:15–20. Peça aos alunos que 
acompanhem,	procurando	motivos	pelos	quais	eles	poderiam	ter	desejado	seguir	Néfi	
naquelas	circunstâncias.	Você	pode	pedir	aos	alunos	que	façam	uma	pausa	após	cada	um	
ou dois versículos, para que você possa pedir aos alunos que expliquem por que teriam 
sido inspirados a seguir Néfi. 
•	 Qual	foi	a	mensagem	de	Néfi	para	o	povo	naquela	época?	(Ver	3 Néfi	7:16.)
•	 Como	os	líderes	da	Igreja	se	assemelham	a	Néfi	nos	dias	atuais?
•	 Quando	foi	que	vocês	viram	um	líder	da	Igreja	“ministrar	com	poder	e	grande	autori-

dade”?	(ver	3 Néfi	7:17).
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 7:21–26 em silêncio e identifiquem como os convertidos 
foram abençoados por seguir Néfi e por arrepender-se de seus pecados. Peça a vários alu-
nos que compartilhem com a classe as respostas que encontraram.
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	o	exemplo	daqueles	que	se	arrependeram	e	

seguiram	Néfi?
Os	alunos	podem	compartilhar	várias	verdades,	mas	devem	identificar	o	seguinte	princípio:	
Se nos arrependermos e seguirmos os servos do Senhor, receberemos a influência do 
Espírito Santo.
•	 Por	que	o	arrependimento	é	essencial	para	que	tenhamos	o	Espírito	Santo	conosco?
•	 Por	que	vocês	acham	que	o	fato	de	seguirmos	os	servos	do	Senhor	nos	ajuda	a	sermos	

mais	receptivos	às	orientações	do	Espírito	Santo?
Leia a seguinte declaração do Presidente James E. Faust, da Primeira Presidência:

“Concluí	que	a	orientação	espiritual	depende,	em	grande	parte,	de	se	estar	
em	harmonia	com	o	Presidente	da	Igreja,	com	a	Primeira	Presidência	e	com	
o	Quórum	dos	Doze	—	todos	os	quais	são	apoiados	(…)	como	profetas,	
videntes e reveladores. Não sei como podemos achar que estamos em plena 
harmonia com o Espírito do Senhor se não estivermos em harmonia com o 
Presidente	da	Igreja	e	com	os	outros	profetas,	videntes	e	reveladores”	

(“Chamados	e	Escolhidos”,	A Liahona, novembro de 2005, p. 53).
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	a	influência	do	Espírito	Santo	por	terem	decidido	ser	

obedientes	aos	servos	do	Senhor?
Incentive os alunos a anotar impressões que receberam sobre o que podem fazer para 
aplicar	as	verdades	que	aprenderam	hoje.	Saliente	que	mesmo	quando	os	outros	decidem	
viver de modo contrário aos mandamentos do Senhor, como foi o caso entre os nefitas, 
podemos decidir humildemente seguir a Deus e a Seus servos escolhidos.
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Introdução
Trinta e três anos depois de ver o sinal do nascimento 
do Salvador, os nefitas começaram a procurar o sinal 
que Samuel, o lamanita, havia profetizado da morte do 
Salvador. Embora muitos sinais fossem dados, surgiram 
dúvidas e contendas entre as pessoas. No ano seguinte, 
a profecia de Samuel foi cumprida. Depois de grandes 
tempestades, terremotos e outras calamidades que 

causaram destruição generalizada, as trevas cobriram a 
terra por três dias. Na escuridão, as pessoas que sobre-
viveram à destruição ouviram a voz de Jesus Cristo. Ele 
os convidou a se arrependerem e a voltarem para Ele. 
Quando a escuridão dispersou, as lamentações do povo 
se transformaram em alegria e louvor a Jesus Cristo.
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3 Néfi 8–10

Sugestões Didáticas

3 Néfi 8:1–18
Grande destruição assinala a morte de Jesus Cristo, cumprindo a profecia de 
Samuel, o lamanita
Comece a aula fazendo a seguinte pergunta:
•	 Vocês	estão	cientes	de	todos	os	sinais	que	já	aconteceram,	mostrando	que	a	Segunda	

Vinda	do	Salvador	está	próxima?	(Você	pode	salientar	que	muitas	profecias,	como	a	
restauração do evangelho, a vinda do profeta Elias, e a pregação do evangelho em todo o 
mundo foram ou estão sendo cumpridas.)

•	 Como	vocês	se	sentem	quando	reconhecem	algo	como	um	sinal	claro	de	que	a	Segunda	
Vinda	do	Salvador	está	se	aproximando?

Explique-lhes que vivemos em uma época semelhante à que precedeu a visita de Jesus 
Cristo aos nefitas. Assim como os nefitas aguardavam os sinais que Samuel, o lamanita, 
havia profetizado que assinalariam a morte e a Ressurreição de Jesus Cristo, devemos pres-
tar atenção aos sinais da Segunda Vinda do Salvador.
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 8:3–4 em silêncio, identificando diferenças em como 
alguns nefitas se sentiram em relação aos sinais. Peça aos alunos que relatem o que encon-
traram.	(Embora	algumas	pessoas	aguardassem	os	sinais	“com	grande	ansiedade”,	havia	
entre	eles	“grandes	dúvidas	e	disputas”.)
•	 De	que	maneiras	a	situação	descrita	em	3 Néfi	8:3–4	se	assemelha	às	condições	do	

mundo	atual?
•	 Como	podemos	fortalecer	nossa	fé	em	Jesus	Cristo,	mesmo	quando	muitos	ao	nosso	

redor	expressam	dúvidas?
Pergunte	aos	alunos	se	eles	já	estiveram	em	uma	violenta	tempestade,	terremoto	ou	outro	
desastre. À medida que os alunos responderem peça-lhes que contem como se sentiram 
durante e depois desse ocorrido.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 8:5–7 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando o que aconteceu no trigésimo quarto anos depois do nascimento de Jesus Cristo. 
Depois, peça aos alunos que leiam 3 Néfi 8:8–18 em silêncio, procurando o que aconteceu 
aos habitantes das cidades. Peça aos alunos que relatem o que encontraram. Lembre aos 
alunos que Samuel, o lamanita, havia profetizado aquelas coisas (ver Helamã 14:20–27). 
Saliente que as palavras dos profetas serão todas cumpridas e que Deus considerará 
os iníquos responsáveis por suas ações.



438

LIÇÃO 119

3 Néfi 8:19–25
As trevas cobrem a terra por três dias
Explique-lhes que depois que as tempestades e os terremotos cessaram, a escuridão 
cobriu a terra por três dias. Apague as luzes da sala por um instante. Depois, pergunte aos 
alunos	se	já	estiveram	em	um	lugar	totalmente	escuro,	como	uma	caverna	ou	uma	sala	sem	
janelas.	
•	 Como	se	sentiram	quando	estavam	naquele	lugar?
Saliente que a escuridão que cobriu a terra por três dias era diferente da escuridão que 
vemos	quando	apagamos	a	luz	ou	entramos	em	um	lugar	sem	janelas.	Peça	aos	alunos	
que leiam 3 Néfi 8:19–23 em silêncio, procurando frases que descrevam a escuridão que 
os nefitas	testemunharam.	(As	respostas	podem	incluir	“trevas	espessas”,	“vapor	da	escuri-
dão”,	“não	se	via	luz	alguma”	e	“luz	nenhuma”.)
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 8:23–25 em silêncio, procurando o efeito que teve a 
escuridão sobre os nefitas que sobreviveram à destruição. Peça aos alunos que relatem o 
que encontraram. 

3 Néfi 9:1–14
Na escuridão, Jesus Cristo convida os sobreviventes da destruição a se arrepen-
derem e a achegarem-se a Ele
Anote estas perguntas no quadro. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 9:1–12 em silêncio, 
procurando respostas para essas perguntas. 

Por que ocorreu aquela destruição?
Como Satanás reagiu àquela destruição?
O que isso ensina sobre como Satanás trata aqueles que o seguem?

Leia 3 Néfi 9:13–14 em voz alta para a classe. Peça aos alunos que acompanhem, prestando 
atenção no convite do Salvador para aqueles que haviam sido poupados da destruição. 
Peça aos alunos que imaginem aqueles nefitas, ouvindo a voz do Salvador em completa 
escuridão.	Eles	tinham	sido	“poupados	porque	[eram]	mais	justos	do	que”	os	que	foram	
destruídos, mas ainda precisavam se arrepender e mudar (ver 3 Néfi 9:13; 10:12).
•	 Como	vocês	acham	que	os	nefitas	se	sentiram	quando	ouviram	esse	convite	feito	pelo	

Salvador?	Por	quê?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	C. Scott	Grow,	dos	Setenta:
“Jesus	Cristo	é	o	Grande	Médico	de	nossa	alma. (…)
Quando	pecamos,	Satanás	nos	diz	que	estamos	perdidos.	Por	outro	lado,	nosso	Redentor	
oferece redenção a todos, não importa o que tenhamos feito de errado, tanto para vocês 
quanto	para	mim”	(“O	Milagre	da	Expiação”,	A Liahona, maio de 2011, p. 108).
Afirme	que	o	convite	feito	pelo	Salvador	em	3 Néfi	9:13	—	de	nos	achegarmos	a	Ele	e	ser-
mos	curados	—	é	feito	a	cada	um	de	nós.	Para	que	o	Salvador	nos	cure,	precisamos	aceitar	
Seu convite de achegar-nos a Ele, arrepender-nos de nossos pecados e sermos  convertidos. 
Peça aos alunos que pensem em aspectos da vida deles nos quais precisam da cura do 
 Salvador. Depois, peça que respondam à seguinte pergunta no caderno ou diário de estudo 
das escrituras:
•	 O	que	você	precisa	fazer	para	que	possa	receber	a	cura	do	Salvador	em	sua	vida?

3 Néfi 9:15–22
O Salvador proclama que por meio de Seu sacrifício, a lei de Moisés foi cumprida
Leia 3 Néfi 9:19 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando o que Jesus Cristo 
disse que não mais aceitaria dos nefitas. Pode ser necessário lembrar aos alunos que os 
nefitas	estavam	vivendo	a	lei	de	Moisés	naquela	época.	Como	parte	da	lei	de	Moisés,	o	
Senhor ordenou a Seu povo que oferecesse sacrifício de animais como símbolo e represen-
tação do sacrifício que o Salvador ofereceria por meio de Sua Expiação. 

Perguntas pessoais
Perguntas pessoais 
podem ajudar os alunos 
a aplicar as verdades do 
evangelho. No entanto, 
devido à natureza dessas 
perguntas, os alunos 
podem hesitar em res-
pondê-las vocalmente. 
Ao convidar os alunos a 
responder às perguntas 
por escrito, você permite 
que respondam em 
particular, com respostas 
mais francas e sinceras. 
No entanto, você deve 
adverti-los para que não 
escrevam sobre assun-
tos confidenciais, como 
pecados ou transgres-
sões passadas.
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Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 9:20 em silêncio, procurando o que o Salvador disse que 
os nefitas deviam oferecer a partir de então como sacrifício. Peça aos alunos que relatem o 
que encontraram. 
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	ofertar	“um	coração	quebrantado	e	um	espírito	contrito”	

em	sacrifício?
•	 Que	bênçãos	o	Salvador	promete	aos	que	se	achegam	a	Ele	com	um	coração	quebran-

tado	e	um	espírito	contrito?
Explique-lhes	que	o	Élder	D. Todd	Christofferson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	ensi-
nou	uma	maneira	de	pensar	nas	expressões	“coração	quebrantado”	e	“espírito	contrito”.	
Leia a seguinte declaração, pedindo aos alunos que prestem atenção nas palavras que o 
Élder	Christofferson	usou	para	ajudar-nos	a	compreender	essas	expressões:

“Você	pode	oferecer	ao	Senhor	a	dádiva	de	seu	coração	quebrantado	ou	
arrependido e seu espírito contrito ou obediente. Na verdade, trata-se da sua 
própria	dádiva:	o	que	você	é	e	em	que	irá	tornar-se.	
Há	algo	em	você	ou	em	sua	vida	que	seja	impuro	ou	indigno?	Quando	se	
livrar disso, essa será uma dádiva para o Salvador. Há algum bom hábito ou 
qualidade	que	esteja	faltando	em	sua	vida?	Quando	adotar	isso	e	fizer	com	

que	se	torne	parte	de	seu	caráter,	estará	dando	uma	dádiva	ao	Senhor”	(“Quando	Te	Con-
verteres”,	A Liahona, maio de 2004, p. 11).
•	 Que	palavra	o	Élder	Christofferson	usou	para	ajudar-nos	a	compreender	a	expressão	

“coração	quebrantado”?	(Arrependido.)	O	que	vocês	acham	que	significa	ter	um	coração	
arrependido?

•	 Que	palavra	o	Élder	Christofferson	usou	para	ajudar-nos	a	compreender	a	expressão	
“espírito	contrito”?	(Obediente.)	Como	vocês	descreveriam	alguém	que	tem	um	espírito	
obediente?

Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 9:21–22 em silêncio, procurando a descrição dada pelo 
Salvador de como devemos achegar-nos a Ele. Peça que relatem o que encontrarem. 
	Mostre	a	fotografia	de	uma	criancinha,	talvez	alguém	de	sua	família.	
•	 Como	vocês	imaginam	que	uma	criancinha	se	achegaria	ao	Salvador?	Como	isso	nos	

ajuda	a	compreender	como	devemos	achegar-nos	ao	Salvador?
Escreva o seguinte no quadro:

Se nos achegarmos ao Salvador com um coração quebrantado e um espírito contrito, Ele vai …
Peça aos alunos que recapitulem 3 Néfi 9:13–15, 19–22 para identificar maneiras de 
completar a declaração do quadro. Peça que eles compartilhem o que encontraram. As 
respostas podem incluir que Ele vai nos curar (ver 3 Néfi 9:13), dar-nos vida eterna (ver 
3 Néfi 9:14) e receber-nos (ver 3 Néfi 9:22). Depois que os alunos responderem, complete 
a declaração do quadro: Se nos achegarmos ao Salvador com um coração quebrantado 
e um espírito contrito, Ele vai receber-nos, curar-nos e dar-nos vida eterna.

3 Néfi 10
O Senhor Se oferece para reunir Seu povo como uma galinha ajunta seus 
pintinhos
Resuma 3 Néfi 10:1–3 explicando que depois de ouvir a voz do Salvador, o povo ficou 
admirado de que se fizesse silêncio por muitas horas. Depois, Ele falou novamente ao 
povo. 
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura de 3 Néfi 10:4–6. Saliente que nesses versí-
culos, o Salvador fala da casa de Israel, Seu povo do convênio. 
•	 Em	que	aspectos	o	Salvador	é	como	uma	galinha	que	protege	seus	pintinhos	do	perigo?	

Por	que	o	Salvador	não	reuniu	e	protegeu	todos	da	casa	de	Israel?	(Eles	não	quiseram	
achegar-se a Ele.)

•	 O	que	o	Salvador	promete	aos	que	se	arrependerem	e	se	voltarem	para	Ele?	(Ele	os	
reunirá como a galinha reúne seus pintinhos.)
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Você pode pedir aos alunos que respondam a seguinte pergunta no caderno ou no diário 
de estudo das escrituras. (Você pode anotar a pergunta no quadro ou lê-la lentamente para 
que os alunos copiem.)
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	o	convite	do	Salvador	de	receber	Seu	amparo	e	Sua	

proteção?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 10:9–11 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, 
procurando o que aconteceu depois que o Salvador falou ao povo. Você pode encerrar 
testificando que o Salvador é misericordioso para com todos os que se achegam a Ele com 
um coração quebrantado e um espírito contrito. Você também pode explicar que na lição 
seguinte, os alunos vão discutir a visita do Salvador ao povo e como Ele pessoalmente 
ministrou a cada um deles.
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Introdução
Após a destruição e os três dias de escuridão que assi-
nalaram a morte do Salvador, cerca de 2.500 homens, 
mulheres e crianças nefitas se reuniram em torno do 
templo na terra de Abundância (ver 3 Néfi 17:25). 
Enquanto falavam uns com os outros, eles ouviram 
a voz do Pai Celestial apresentando Seu Filho, Jesus 

Cristo, que então apareceu. Jesus Cristo pessoalmente 
convidou as pessoas a testemunhar que Ele havia sido 
morto pelos pecados do mundo. Um a um, eles se 
aproximaram Dele e tocaram a ferida em Seu lado e 
as marcas dos cravos em Suas mãos e em Seus pés.

LIÇÃO 120

3 Néfi 11:1–17

Sugestões Didáticas

3 Néfi 11:1–7
Os nefitas ouvem a voz do Pai anunciando o aparecimento de Seu Filho
À medida que os alunos entrarem na sala de aula, toque baixinho uma gravação de música 
sacra	ou	da	conferência	geral,	apenas	alto	o	suficiente	para	que	seja	ouvida.	Pare	a	gravação	
no	momento	da	oração	de	abertura	e	do	devocional.	Após	a	oração,	pergunte	aos	alunos	se	
eles ouviram a gravação. (Se você não tiver recursos para realizar essa atividade, você pode 
pedir a um aluno que leia serenamente 3 Néfi 11 enquanto os alunos entram na sala. Se 
escolher essa opção, será melhor fazer a designação com um dia de antecedência, para um 
aluno que geralmente chega cedo.)
•	 O	que	uma	pessoa	precisa	fazer	para	ouvir	e	compreender	uma	voz	suave	e	serena?
•	 Qual	era	a	mensagem	do	hino	(do	discurso	de	conferência	geral	ou	da	passagem	das	

escrituras)	que	estava	tocando	quando	entraram	na	sala	de	aula	hoje?
•	 Foi	fácil	ou	difícil	ouvir	e	compreender	as	palavras	quando	todos	entravam	na	sala?	Por	quê?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 11:1–3 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando o que os nefitas tiveram dificuldade para compreender.
•	 Como	é	descrita	a	voz	em	3 Néfi	11:3?	(Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	

descrição da voz em suas escrituras.)
•	 Que	efeito	teve	a	voz	naqueles	que	a	ouviram?
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 11:4–7 em silêncio, procurando o que os nefitas fizeram 
de modo diferente para compreender a voz na terceira vez que a ouviram.
•	 O	que	os	nefitas	fizeram	de	diferente	na	terceira	vez	que	ouviram	a	voz?
•	 Com	base	no	que	leram	em	3 Néfi	11:7,	de	quem	era	voz	que	o	povo	ouviu?	(Eles	ouvi-

ram a voz do Pai Celestial, apresentando Seu Filho Jesus Cristo.)
Você pode pedir aos alunos que leiam Helamã 5:30, procurando outra descrição da voz do 
Senhor. 
•	 De	que	modo	a	voz	que	os	nefitas	ouviram	se	assemelhava	aos	sussurros	que	recebe-

mos	do	Espírito	Santo?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	devem	iden-
tificar a seguinte verdade: Em geral, o Espírito Santo nos fala por meio de nossos 
sentimentos.)

•	 Por	que	é	importante	prestar	atenção	na	inspiração	que	recebemos	do	Senhor	por	meio	
do	Espírito	Santo?

Peça aos alunos que contem experiências pessoais que tiveram nas quais sentiram a 
inspiração do Espírito Santo lhes vir à mente e ao coração. Peça que descrevam como se 
sentiram. Você pode também contar uma experiência pessoal.
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos,	sobre	o	que	precisamos	fazer	para	ouvir	e	compreender	a	voz	do	
Senhor que recebemos por meio do Espírito Santo:

Alterar o ritmo da aula
Ao alterar o ritmo da 
aula, você pode utilizar 
tempo suficiente para 
apresentar os elemen-
tos mais importantes. 
Por exemplo, no final 
desta lição, os alunos 
terão a oportunidade 
de prestar testemunho 
de Jesus Cristo. Embora 
as outras partes da aula 
sejam importantes, cer-
tifique-se de que reste 
tempo suficiente para 
prestar testemunhos. 
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“O	Espírito	não	chama	nossa	atenção	gritando	ou	sacudindo-nos	com	
brutalidade. Ele sussurra. Ele nos afaga tão gentilmente que se estivermos 
preocupados com alguma coisa talvez não sintamos coisa alguma. 
De vez em quando, ela nos chamará com suficiente firmeza para que 
prestemos	atenção.	Mas	na	maioria	das	vezes,	se	não	prestarmos	atenção	
ao	delicado	sentimento,	o	Espírito	irá	se	retirar	e	esperar	que	O	busquemos	

e	O	ouçamos,	à	nossa	própria	maneira”	(“How	Does	the	Spirit	Speak	to	Us?”	New Era, 
fevereiro de 2010, p. 3).
•	 Que	princípio	podemos	aprender	em	3 Néfi	11:1–7	e	na	mensagem	do	Presidente	

Packer?	(Os	alunos	podem	dar	várias	respostas,	mas	certifique-se	de	que	identifiquem	a	
seguinte verdade: À medida que aprendermos a ouvir a voz do Senhor, por intermé-
dio do Espírito Santo, seremos capazes de compreender o que Ele comunica a nós.)

•	 O	que	os	ajuda	a	preparar	a	mente	e	o	coração	para	ouvir	e	compreender	os	sussurros	do	
Espírito	Santo?

3 Néfi 11:8–17
Jesus Cristo aparece aos nefitas e os convida um por um a tocar nas marcas de 
Suas mãos, Seus pés e Seu lado
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 11:8–10 em voz alta. Peça à classe que acompanhe e ima-
gine	como	teria	sido	estar	entre	os	nefitas	naquela	ocasião.	Mostre	a	gravura	Jesus	Ensina	
no	Hemisfério	Ocidental	(62380;	Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 82) e pergunte:
•	 Que	pensamentos	e	sentimentos	vocês	acham	que	teriam	tido	se	estivessem	entre	os	

nefitas	quando	o	Salvador	os	visitou?
Lembre aos alunos as trevas e a destruição que os nefitas haviam testemunhado pouco 
antes de o Salvador aparecer. Depois, peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte 
declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	sobre	a	importân-
cia da visita do Salvador aos nefitas:

“Essa	aparição	e	essa	declaração	constituem	o	ponto	central,	o	momento	
supremo	de	toda	a	história	do	Livro	de	Mórmon.	Foi	a	manifestação	que	havia	
alentado e inspirado todos os profetas nefitas nos seiscentos anos anteriores, 
sem	falar	em	seus	antepassados	israelitas	e	jareditas	milhares	de	anos	antes.
Todos haviam falado acerca Dele, cantado sobre Ele, sonhado com Ele e 
orado	por	Sua	vinda	—	e	ali	estava	Ele	pessoalmente.	O	tão	aguardado	

dia!	Enfim	chegara	o	Deus	que	transforma	todas	as	noites	escuras	em	manhãs	radiantes”	
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of The Book of Mormon, [Cristo e o 
Novo	Convênio:	A	Mensagem	Messiânica	do	Livro	de	Mórmon]	1997,	pp.	250–251).
Explique para a classe que a parte seguinte da lição visa dar-lhes a oportunidade de pon-
derar	por	eles	mesmos	a	visita	do	Salvador.	Antes	da	aula,	prepare	uma	cópia	das	seguintes	
instruções e perguntas para entregar a cada aluno (ou escreva-as no quadro ou em um 
cartaz). Dê aos alunos tempo suficiente para que leiam 3 Néfi 11:11–17 e sigam as instru-
ções que você lhes entregou. Incentive-os a ponderar cuidadosamente o significado desses 
versículos ao estudá-los. 
 1. Leia 3 Néfi 11:11–12 em silêncio. Procure o que Jesus Cristo queria que as pessoas sou-

bessem a respeito Dele e do que havia feito durante Seu ministério mortal. Pondere as 
seguintes perguntas:
•	 Qual	das	declarações	do	Salvador	em	3 Néfi	11:11	é	mais	significativa	para	você?	

Por	quê?
•	 O	que	o	Salvador	quis	dizer	ao	declarar:	“Bebi	da	taça	amarga	que	o	Pai	me	deu”?	Por	

que	é	importante	saber	que	Jesus	Cristo	sempre	foi	submisso	à	vontade	do	Pai	Celestial?
 2. Leia 3 Néfi 11:13–15 e pondere as seguintes perguntas:

•	 O	que	o	Salvador	convidou	os	nefitas	a	fazer?	O	que	Ele	queria	que	eles	soubessem	
como	resultado	daquilo?

•	 A	multidão	se	aproximou	do	Salvador	“adiantando-se	um	por	um,	até	que	todos”	
foram (3 Néfi 11:15). Tendo-se em conta que havia umas 2.500 pessoas na multidão 
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(ver 3 Néfi 17:25), o que isso ensina sobre como o Salvador Se sente em relação a cada 
um	de	nós?

 3. Responda às seguintes perguntas no caderno ou no diário de estudo das escrituras:
•	 Por	que	você	acha	que	o	Senhor	queria	que	as	pessoas	viessem	e	O	tocassem	“um	por	

um”?
•	 Como	você	acha	que	o	influenciaria	o	fato	de	poder	tocar	as	feridas	que	o	Salvador	

sofreu	ao	expiar	seus	pecados?
 4. Você pode escrever a seguinte verdade na margem de suas escrituras, ao lado de 3 Néfi 

11:11–15. Jesus Cristo me convida a receber um testemunho pessoal de que Ele é 
meu Salvador. Responda às seguintes perguntas no caderno ou no diário de estudo das 
escrituras:
•	 Que	experiências	pessoais	o	levaram	a	adquirir	seu	próprio	testemunho	de	que	Jesus	

Cristo	é	seu	Salvador?
•	 O	que	você	acha	que	o	Salvador	gostaria	que	você	fizesse	para	fortalecer	seu	testemu-

nho	Dele?
•	 Quando	foi	que	você	sentiu	que	o	Salvador	o	conhece	e	que	o	abençoa	

individualmente?
Depois que os alunos tiverem tido tempo suficiente para completar esta atividade, peça a 
um aluno que leia 3 Néfi 11:16–17 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando 
o que o povo fez depois de ter essa experiência pessoal com o Salvador. Você pode explicar 
que hosana	é	uma	palavra	hebraica	que	significa	“salva	agora”	ou	“salva-nos,	por	favor”	
e é usada nas escrituras como uma exclamação de louvor e súplica (ver Bible Dictionary, 
“Hosanna”;	Guia para Estudo das Escrituras,	”Hosana”,	scriptures.LDS.org).
•	 Por	que	você	acha	que	o	povo	exclamou	“hosana”	depois	do	que	lhes	aconteceu	com	o	

Salvador?
Peça aos alunos para analisarem com mais cuidado 3 Néfi 11:15 Peça que identifiquem o 
que	as	pessoas	fizeram	depois	de	terem	visto	e	tocado	os	ferimentos	do	Salvador.	(O	povo	
testificou que Ele era Jesus Cristo.)
•	 Será	que	precisamos	ver	e	tocar	o	Salvador	para	saber	que	Ele	vive?	(Ver	Morôni	10:5.)	

Como	podemos	prestar	testemunho	de	Jesus	Cristo?
•	 Como	podemos	aplicar	3 Néfi	11:15	a	nós	mesmos?	O	que	cada	um	de	nós	deve	fazer	

depois	de	receber	um	testemunho	de	Jesus	Cristo?	(Quando recebemos um testemu-
nho pessoal de Jesus Cristo, é nossa responsabilidade prestar testemunho Dele.)

Encerre a aula convidando os alunos a contar experiências pessoais de ocasiões em que 
compartilharam seu testemunho de Jesus Cristo com outras pessoas. Se o tempo permitir, 
convide	todos	os	que	desejarem	a	prestar	um	breve	testemunho	do	Salvador,	e	talvez,	a	
contar o que fizeram para adquirir seu testemunho. Se tiver tempo, você pode também con-
vidá-los	a	compartilhar	o	que	escreveram	ou	sentiram	hoje	durante	seu	estudo	de	3 Néfi	11.

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 11:3. “Uma voz mansa”

O Presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, explicou como a voz do Espírito Santo atua 
em nossa mente e coração:

“A voz do Espírito vem como um sentimento em vez de 
um som. Vocês vão aprender, como eu aprendi, a ‘ouvir’ 
essa voz que é mais sentida do que ouvida. (…)

O dom do Espírito Santo, se vocês permitirem, vai guiá-
los e protegê-los, e até corrigir suas ações. É uma voz 
espiritual que vem à mente como um pensamento ou 
como um sentimento colocado em seu coração. (…)

Não é esperado que vocês nunca cometam erros na 
vida, mas vocês não vão cometer um erro importante 
sem antes serem avisados pelos sussurros do Santo Espí-
rito” (“Conselho para os Jovens”, A Liahona, novembro 
de 2011, p. 16).
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Introdução
A atividade referente a 3 Néfi 1–7 nesta lição enfatiza algumas 
doutrinas e alguns princípios que podem ajudar os alunos a enten-
der melhor o que significa ser convertido ao evangelho de Jesus 
Cristo. As atividades didáticas referentes a 3 Néfi 8–10 prepararão 
os alunos para ponderar seu testemunho do Salvador ao aprende-
rem sobre Sua aparição aos descendentes de Leí em 3 Néfi 11.

Sugestões Didáticas

3 Néfi 1–7
Sinais e milagres anunciam o nascimento de Jesus Cristo; o 
povo alterna entre a retidão e a iniquidade até que o governo 
desmorona
Desenhe uma linha como esta no quadro:

Pergunte: Com base em seus estudos da semana passada, como 
essa linha representa os nefitas em 3 Néfi 1–7? (Você pode 
convidar os alunos a revisar os cabeçalhos dos capítulos de 
3 Néfi 1–7 para relembrar como os nefitas alternavam entre a 
retidão e a iniquidade de 1 d.C. até 33 d.C..)

Para ajudar os alunos a ponderar o que 3 Néfi 1–7 pode nos 
ensinar sobre como tornar-nos verdadeiramente convertidos a 
Jesus Cristo e a Seu evangelho, peça que um aluno leia em voz 
alta a seguinte declaração do Presidente Marion G. Romney, da 

Lição de Estudo no Lar 
3 Néfi 1–11:17 (Unidade 24)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam ao estudar 3 Néfi 1–11:17 (unidade 24) 
não é para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que 
você ensina concentra-se somente em algumas destas doutri-
nas e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (3 Néfi 1)
Ao estudarem sobre o cumprimento das profecias de 
Samuel, o lamanita, referentes ao nascimento de Jesus 
Cristo, os alunos aprenderam que o Senhor cumprirá todas 
as palavras que Ele ordenou que fossem ditas por Seus pro-
fetas. Pelo exemplo daqueles que foram fiéis mesmo quando 
os incrédulos planejavam destruí-los, os alunos aprenderam 
que quando nos deparamos com as mentiras de Satanás, 
podemos decidir crer em Jesus Cristo e permanecer fiéis. A 
rebelião de alguns dos jovens lamanitas mostrou aos alunos 
que se cedermos à tentação, nosso exemplo pode ter uma 
influência negativa na fé e retidão de outras pessoas.

Dia 2 (3 Néfi 2–5)
Enquanto estudavam a decadência do povo na retidão, os 
alunos observaram que se esquecermos de experiências 
espirituais passadas, ficaremos mais vulneráveis às tentações 
e falsidades de Satanás. Ao analisarem a carta enganosa 
de Gidiâni a Laconeu, os alunos descobriram como Sata-
nás e seus seguidores frequentemente usam lisonja, falsas 
promessas e ameaças para desencaminhar o povo. Os alunos 
aprenderam com os nefitas e lamanitas que venceram os 
ladrões de Gadiânton que se nos prepararmos espiritual e 
temporalmente, o Senhor nos fortalecerá para sobrepujar-
mos os desafios. Ao lerem sobre como os nefitas louvaram o 
Senhor por sua libertação, os alunos aprenderam que o fato 
de reconhecermos a bondade e a misericórdia de Deus ao 
livrar-nos das dificuldades nos ajuda a manter-nos humildes. 
Os esforços dos nefitas em pregar o evangelho e a declara-
ção de Mórmon sobre seu dever ilustram que, como discípu-
los de Jesus Cristo, temos a responsabilidade de ensinar aos 
outros o caminho para a vida eterna.

Dia 3 (3 Néfi 6–10)
Ao lerem como os nefitas e os lamanitas caíram novamente 
em iniquidade, os alunos descobriram que quando somos 
orgulhosos, permitimos que Satanás tenha maior poder para 
nos tentar e nos levar a cometer mais pecados. Mas o exem-
plo fiel de algumas pessoas demonstrou que podemos deci-
dir ser humildes e fiéis a despeito de nossas circunstâncias. 
Quando o governo dos nefitas se desestruturava, aqueles 
que seguiram Néfi demonstraram que se nos arrependermos 

e seguirmos os servos do Senhor, desfrutaremos da influência 
do Espírito Santo em nossa vida. Depois da terrível destrui-
ção, o povo de toda a terra ouviu a voz de Jesus Cristo pro-
clamando na escuridão que se nos achegarmos a Ele com um 
coração quebrantado e um espírito contrito, Ele nos curará e 
nos dará vida eterna.

Dia 4 (3 Néfi 11:1–17)
Ao estudarem como o Pai apresentou Jesus Cristo, os alunos 
aprenderam que o Espírito Santo frequentemente fala a nós 
por meio de nossos sentimentos. Também entenderam que 
se aprendermos a ouvir a voz do Senhor por meio do Espírito 
Santo, poderemos entender o que Ele nos diz. Com o relato 
de como o Salvador iniciou Seu ministério entre os nefitas, 
os alunos aprenderam que Jesus Cristo convida todos nós a 
receber um testemunho pessoal de que Ele é nosso Salvador 
e que, quando recebemos esse testemunho, temos a respon-
sabilidade de prestar testemunho Dele.
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Primeira Presidência. (Se possível, forneça uma cópia para cada 
aluno, e peça que sublinhem frases ou palavras que eles acham 
que melhor descrevem uma pessoa convertida.)

“A conversão é uma transformação espiritual e moral. O termo 
convertido implica não apenas a mera aceitação mental de Jesus 
e de Seus ensinamentos, mas também uma fé motivadora Nele e 
em Seu evangelho. (…) Em alguém que esteja total e realmente 
convertido, o desejo por coisas contrárias ao evangelho de Jesus 
Cristo realmente desapareceu, sendo substituído pelo amor a 
Deus, com a firme e controladora determinação de guardar Seus 
mandamentos” (Conference Report, Conferência de Área da 
Guatemala 1977, p. 8).

Pergunte: Quais frases ou palavras vocês acham que melhor 
descrevem uma pessoa convertida?

Desenhe a seguinte tabela no quadro, ou prepare cópias dela 
para entregar aos alunos:

Crenças e Ações 
que levam à 
Conversão

Crenças e Ações 
que enfraquecem 
a Conversão

3 Néfi 1:15–23, 
27–30

3 Néfi 2:1–3; 3:1–10

3 Néfi 4:7–12, 
30–33

3 Néfi 6:13–18; 
7:1–5

3 Néfi 7:15–22

Designe a cada aluno uma das passagens de escrituras do 
quadro. Dê tempo suficiente aos alunos para procurarem em 
suas passagens de escritura designadas as crenças e ações que 
conduzem à conversão ou que a enfraqueçam. Vários dos prin-
cípios que os alunos podem identificar encontram-se no Resumo 
das Lições Diárias de Estudo no Lar para os dias 1–3, no início 
desta lição. À medida que os alunos relatarem o que encontra-
ram, escreva as respostas no quadro ou incentive-os a escrevê-
las em suas tabelas. Ajude os alunos a aplicar os princípios que 
encontrarão fazendo perguntas referentes a uma ou duas das 
verdades que os alunos identificaram, tais como as perguntas a 
seguir:

•	 Como	vocês	ou	alguém	que	vocês	conhecem	viveu	de	acordo	
com essa verdade ou vivenciou esse princípio?

•	 Com	base	na	verdade	que	vocês	descobriram	que	conselho	
dariam para ajudar alguém a ser mais convertido e espiritual-
mente constante?

3 Néfi 8–11:17
Grande destruição e trevas assinalam a morte de Jesus Cristo; 
depois de Sua Ressurreição, Ele visita os descendentes de Leí
Peça a um aluno para resumir os acontecimentos descritos em 
3 Néfi 8 e para compartilhar com a classe os sentimentos ou 

impressões que teve enquanto estudava esse capítulo na semana 
anterior. Peça a um aluno que leia 3 Néfi 8:20–23. Peça à classe 
para explicar por que o sinal que esses versículos descreviam é 
um sinal apropriado para indicar a morte de Jesus Cristo. Para 
enfatizar a escuridão que os nefitas vivenciaram, você pode usar 
a seguinte atividade:

Dê a cada aluno uma lanterna e apague a luz da sala. (Se não 
dispuser de lanternas suficientes, os alunos talvez precisem com-
partilhá-las.) Peça aos alunos que acendam as lanternas e con-
vide alguns deles a se revezarem na leitura em voz alta de 3 Néfi 
9:13–20. Peça à classe que acompanhe, procurando verdades 
que o povo aprendeu sobre Jesus Cristo ao ficarem em trevas 
depois de Sua morte. Com as luzes novamente acesas, resuma 
no quadro as verdades que os alunos identificaram. Saliente os 
seguintes princípios: Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo. 
Se nos achegarmos a Jesus Cristo com um coração que-
brantado e um espírito contrito, Ele nos receberá, curará e 
nos concederá vida eterna.

Resuma 3 Néfi 11:1–7 explicando que o povo que sobreviveu à 
destruição reuniu-se no templo, em Abundância.

Mostre a gravura Jesus Ensina no Hemisfério Ocidental (62380; 
Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 82) ou Jesus Cura os 
Nefitas (Livro de Gravuras do Evangelho, nº 83). Peça aos alunos 
para visualizarem 3 Néfi 11:8–17 ao ler para eles. Faça pausas 
ocasionais em sua leitura e peça aos alunos que digam como 
se sentiram ao visualizar essa cena, especialmente a ocasião em 
que os nefitas estiveram “um por um” com o Salvador, como 
descrito em 3 Néfi 11:15.

Depois de ler 3 Néfi 11:8–17, faça aos alunos as seguintes 
perguntas. Peça-os para ponderar silenciosamente as perguntas 
por alguns instantes antes de responderem a elas. (Certifique-se 
de dar tempo suficiente para os alunos responderem a essas 
perguntas para que eles não se sintam pressionados ao ponderar 
e compartilhar seus sentimentos e seu testemunho.)

•	 Se	você	estivesse	entre	os	nefitas	e	tivesse	a	oportunidade	de	
tocar os ferimentos do Salvador, o que teria dito a Ele?

•	 Quando	Jesus	Cristo	Se	apresentou	aos	nefitas,	por	que	você	
acha que é significante que Ele tenha chamado atenção para 
a “taça amarga”? (3 Néfi 11:11).

•	 O	que	é	a	“taça	amarga”	a	que	Jesus	Cristo	Se	referia?	(Ver	
D&C 19:16–19.)

Compartilhe seu testemunho do Salvador e da luz que veio à sua 
vida ao ter seguido Ele. (Você pode também incentivar os alunos 
a se lembrarem dos sentimentos que tiveram durante essa lição 
e registrá-los em seu diário pessoal em casa.)

Próxima Unidade (3 Néfi 11:18–16:20)
Peça aos alunos para ponderarem nas seguintes perguntas ao 
estudarem a próxima unidade: Será que considero alguém como 
meu inimigo? Se sim, como trato essas pessoas? Que virtudes 
Deus sente que sejam importantes em minha vida? É aceitável 
julgar outras pessoas? Os alunos podem encontrar as respostas 
a essas perguntas ao estudarem as palavras do Salvador na 
unidade 25.
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Introdução
Depois de os nefitas terem se adiantado e tocado as 
marcas de feridas nas mãos, pés e lado do Salvador, o 
Senhor deu a Néfi e a outros o poder para batizar e rea-
lizar outras funções do sacerdócio. O Salvador também 

advertiu o povo para evitar contendas, e prometeu 
que aqueles que vivessem de acordo com Sua doutrina 
herdariam o reino de Deus.

LIÇÃO 121

3 Néfi 11:18–41

Sugestões Didáticas

3 Néfi 11:18–27
Jesus Cristo concede a Néfi e a outros o poder para batizar
Antes da aula, escreva as seguintes questões no quadro: Quem pode me batizar? Como é 
realizado o batismo?
Se	você	ensina	um	ou	mais	alunos	que	entraram	recentemente	para	a	Igreja,	você	pode	
começar essa lição pedindo-lhes que compartilhem algumas experiências que tiveram ao 
aprenderem	sobre	a	Igreja.	Pergunte-lhes	se	eles	ponderaram	sobre	as	respostas	para	as	
duas perguntas no quadro quando decidiram se batizar.
Você também pode começar essa lição pedindo que os alunos imaginem que um de seus 
amigos	recentemente	decidiu	unir-se	à	Igreja	e	fez-lhes	essas	duas	perguntas	do	quadro.	
Peça	aos	alunos	que	expliquem	como	responderiam	a	essas	perguntas.	Ou	você	pode	pedir	
a	dois	alunos	que	encenem	uma	conversa	entre	um	membro	da	Igreja	e	um	amigo	usando	
essas perguntas.
Relembre aos alunos que na lição anterior eles aprenderam sobre a aparição de Jesus Cristo 
a um grupo de nefitas. Jesus Cristo convidou-os a testemunharem por si mesmos Sua 
Ressurreição e divindade tocando as marcas de feridas em Suas mãos, Seus pés e Seu lado. 
Explique-lhes que imediatamente depois dessa experiência, o Salvador ensinou ao povo 
Sua doutrina, que era acreditar Nele, ser batizado, e receber o Espírito Santo.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 11:18–22 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, 
procurando respostas à pergunta Quem pode me batizar? Peça a um aluno que escreva as 
respostas no quadro abaixo da pergunta. Embora os alunos possam usar palavras diferen-
tes, eles devem identificar a seguinte verdade: O batismo deve ser realizado por uma 
pessoa que possua a devida autoridade.	(Se	essa	ideia	não	estiver	já	escrita	no	quadro,	
você pode acrescentá-la à lista de respostas.)
Para	ajudar	os	alunos	a	entenderem	melhor	essa	verdade,	você	pode	explicar	brevemente	
que o batismo pode ser realizado apenas por uma pessoa que possua o ofício de sacerdote 
no	Sacerdócio	Aarônico	(ver	D&C	20:46	ou	por	alguém	que	tenha	o	Sacerdócio	de	Mel-
quisedeque	conferido	a	ele	(ver	D&C	20:38–39;	107:10–11).	Ainda,	essa	pessoa	deve	agir	
sob	a	direção	de	um	líder	do	sacerdócio	que	porte	as	chaves	do	sacerdócio	necessárias	para	
autorizar a ordenança (tais como o bispo, presidente de ramo, ou presidente de missão).
•	 Por	que	você	acha	que	o	Senhor	requer	que	a	ordenança	do	batismo	seja	realizada	por	

um	portador	autorizado	do	sacerdócio?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 11:23–27 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando respostas para a pergunta Como é realizado o batismo? Peça a um aluno que escreva 
as respostas no quadro abaixo da pergunta.
•	 O	que	é	feito	durante	um	batismo	se	as	palavras	da	ordenança	não	forem	pronunciadas	

corretamente ou se a pessoa que está sendo batizada não for imersa completamente na 
água?	(A	ordenança	é	repetida.)	Que	verdade	aprendemos	com	isso?	(Embora	os	alunos	
possam usar palavras diferentes, eles devem identificar a seguinte verdade: O batismo 
deve ser realizado da maneira estabelecida pelo Senhor.  Você pode escrever essa 
declaração no quadro.)

Adaptar a Lição
Várias lições nesse 
manual começam suge-
rindo uma atividade ou 
uma pergunta voltada 
para prepararem os alu-
nos a estudarem as escri-
turas. Essas sugestões 
podem ser adaptadas de 
acordo com as necessida-
des e circunstâncias dos 
alunos.
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3 NéfI  11:18 – 41

•	 Por	que	você	acha	que	é	importante	que	o	batismo	seja	realizado	exatamente	da	maneira	
estabelecida	pelo	Senhor?

Para	ajudar	os	alunos	a	sentirem	a	importância	das	verdades	que	vocês	discutiram	em	
3 Néfi 11:18–27, você pode fazer a alguns deles as seguintes perguntas:
•	 Quais	sentimentos	você	teve	quando	foi	batizado?	O	que	significa	para	você	saber	que	

foi batizado da maneira estabelecida pelo Senhor, por alguém que possuía a devida 
autoridade?

•	 Você	presenciou	recentemente	algum	batismo?	Quais	sentimentos	você	teve?
Se	algum	de	seus	alunos	possui	o	ofício	de	sacerdote	no	Sacerdócio	Aarônico,	pergunte:
•	 Como	o	fato	de	saber	que	você	possui	autoridade	para	batizar	influencia	sua	vida?	(Você	

pode	procurar	saber	se	algum	dos	alunos	em	sua	sala	já	teve	a	oportunidade	de	bati-
zar alguém. Se a resposta for sim, peça aos alunos que compartilhem o que sentiram e 
aprenderam em sua experiência.)

Você pode compartilhar suas experiências e sentimentos sobre a ordenança sagrada do 
batismo.

3 Néfi 11:28–30
Jesus Cristo adverte que a contenda é do inimigo
Escreva a palavra contenda no quadro.
•	 O	que	é	contenda?	(Discussão,	conflito	ou	disputa.)
Peça aos alunos que anotem brevemente no caderno ou diário de estudo das escrituras 
algumas situações ou atividades nas quais podem surgir contendas. Depois de os alunos 
terem tido tempo suficiente para escrever, peça a um aluno que leia 3 Néfi 11:28–30 em voz 
alta. Peça à classe que acompanhe e identifique o motivo da contenda entre alguns nefitas.
•	 O	que	aparentemente	fez	com	que	alguns	nefitas	contendessem?	[A	ordenança	do	

batismo (ver também 3 Néfi 11:22) e a doutrina de Cristo.]
•	 De	acordo	com	3 Néfi	11:29,	de	onde	provém	o	espírito	de	contenda?	(Escreva	a	seguinte	

verdade no quadro: O espírito de contenda não é de Deus, mas do diabo. Você pode 
sugerir que os alunos marquem essa verdade em 3 Néfi 11:29.)

•	 Por	que	vocês	acham	que	é	importante	evitar	contendas	quando	discutir	o	evangelho	com	
outros?	Por	que	contender	é	o	modo	errado	de	ensinar	o	evangelho?	(Os	alunos	podem	
dar várias respostas, mas certifique-se de que entendam que, quando brigamos ou discuti-
mos com outras pessoas sobre o evangelho, o Espírito Santo não vai estar presente para 
nos	ajudar	a	ensinar	ou	testificar	a	verdade	ao	coração	daqueles	que	estamos	ensinando.)

Para salientar uma consequência importante das contendas, escreva no quadro a seguinte 
declaração do Presidente James E. Faust, da Primeira Presidência: Você pode incentivar os 
alunos	a	anotá-la	em	suas	escrituras,	ao	lado	de	3 Néfi	11:29.	(A	declaração	se	encontra	em	“O	
Que	Desejo	Que	Meu	Filho	Saiba	Antes	de	Ir	para	a	Missão”,	A Liahona,	julho	de	1996,	p.	41).

“Quando houver alguma briga, o Espírito do Senhor Se afastará, seja de quem for a culpa” 
(Presidente James E. Faust).

•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	o	Espírito	do	Senhor	ir	embora	por	causa	de	contendas?	
Como	vocês	souberam	que	o	Espírito	tinha	ido	embora?

Saliente	a	declaração	do	Salvador	referente	às	contendas,	em	3 Néfi	11:30:	“Esta	(…)	é	
minha	doutrina:	que	estas	coisas	devem	cessar”.
•	 Como	podemos	“cessar”	as	contendas	e	brigas?	[As	respostas	podem	incluir	o	seguinte:	

Podemos procurar ser pacificadores (ver 3 Néfi 12:9). Podemos orar por sabedoria e 
paciência	para	sobrepujar	as	contendas.	Podemos	procurar	evitar	situações	em	que	seja-
mos tentados a contender com outros.]

•	 Quando	foi	que	vocês	se	sentiram	abençoados	por	seu	empenho	de	evitar	ou	sobrepujar	
as	contendas?

•	 Como	a	lembrança	dos	ensinamentos	do	Salvador	em	3 Néfi	11:29–30	os	ajuda	quando	
se	encontram	em	uma	situação	que	é	ou	poderia	se	tornar	contenciosa?

Você pode contar uma experiência pessoal em que se sentiu abençoado por se esforçar para 
evitar contendas. Para incentivar os alunos a aplicar o que aprenderam em 3 Néfi 11:28–30, 
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peça que consultem sua lista de situações ou atividades em que poderiam se sentir incli-
nados a ter uma contenda. Peça que estabeleçam e anotem uma meta de como procurarão 
evitar	ou	sobrepujar	contendas	em	uma	situação	ou	atividade	de	sua	lista.	

3 Néfi 11:31–41
Jesus Cristo declara Sua doutrina
A fim de preparar os alunos para que estudem 3 Néfi 11:31–41, escreva o seguinte no quadro:

Ação Consequência

Peça aos alunos que declarem brevemente a um colega algo que fizeram recentemente 
que resultou em uma consequência positiva e expliquem qual foi essa consequência. Você 
também pode pedir que contem algo que fizeram ou viram que resultou em uma conse-
quência	negativa.	(Acautele	os	alunos	para	que	não	contem	nada	que	seja	impróprio	ou	
demasiadamente pessoal.)
Leia 3 Néfi 11:31 em voz alta para a classe. Explique-lhes que o restante de 3 Néfi 11 
contém a declaração feita por Jesus Cristo de Sua doutrina ao povo de Néfi. Esse capítulo 
também	determina	as	consequências	da	aceitação	ou	rejeição	de	Sua	doutrina.
Anote as seguintes referências das escrituras no quadro: 3 Néfi 11:32–34; 3 Néfi 11:35–36; 
3 Néfi 11:37–38; 3 Néfi 11:39–40. Divida os alunos em duplas e designe cada dupla a 
ensinar uma das passagens de escrituras. Peça que identifiquem as ações e consequências 
ensinadas por Jesus Cristo. (Você pode sugerir que os alunos comparem esses ensinamen-
tos com a quarta regra de fé.)
Depois que os alunos tiverem tempo suficiente para estudar, peça a alguns deles que relate 
as ações e as consequências que eles encontraram em seus versículos designados. Peça que 
escrevam suas respostas no quadro, embaixo de Ação ou Consequência. À medida que os 
alunos relatarem cada passagem, faça as perguntas correspondentes abaixo:
Para as duplas que ficaram com 3 Néfi 11:32–34, pergunte:
•	 Como	o	Espírito	Santo	nos	ajuda	a	acreditar	em	Jesus	Cristo	e	no	Pai	Celestial?	(O Espí-

rito Santo presta testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo. )	Quando	foi	que	o	
Espírito Santo prestou testemunho para você da realidade e do amor do Pai Celestial e 
de	Jesus	Cristo?

Para as duplas que ficaram com 3 Néfi 11:35–36, pergunte:
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	como	a	decisão	de	acreditar	no	Pai	Celestial	e	em	Jesus	

Cristo	propicia	a	influência	do	Espírito	Santo	em	nossa	vida?
Para as duplas que ficaram com 3 Néfi 11:37–38, pergunte:
•	 O	que	vocês	encontraram	de	semelhante	entre	3 Néfi	11:37	e	3 Néfi	11:38?
•	 Quais	são	os	bons	atributos	de	uma	criancinha?	Por	que	vocês	acham	que	é	importante	

“tornar-vos	como	uma	criancinha”?
Para as duplas que ficaram com 3 Néfi 11:39–40, pergunte:
•	 Como	os	ensinamentos	do	Salvador	nesses	versículos	salientam	a	importância	de	nossa	

decisão	de	obedecer	ou	desobedecer	à	Sua	doutrina?
Peça aos alunos que resumam as ações mais importantes que Jesus Cristo ensinou que 
devemos	realizar	para	entrar	no	reino	do	céu.	Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	
mas devem expressar a seguinte verdade: Para entrar no reino do céu, precisamos nos 
arrepender, acreditar em Jesus Cristo, ser batizados e receber o Espírito Santo. Você 
pode encerrar prestando seu testemunho dessa verdade. Incentive os alunos a viver de 
acordo com a doutrina de Jesus Cristo para que possam herdar o reino de Deus. Você tam-
bém	pode	lembrá-los	de	trabalhar	em	suas	metas	de	evitar	e	sobrepujar	contendas.	
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Introdução
Jesus Cristo ensinou aos nefitas como receber as bên-
çãos de Seu evangelho e os instruiu a influenciar os 
outros para o bem. Ele declarou que havia cumprido 

a lei de Moisés e deu ao povo uma lei mais elevada a 
fim de prepará-los para se tornarem como Ele e nosso 
Pai Celestial são.
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3 Néfi 12

Sugestões Didáticas

3 Néfi 12:1–12
Jesus Cristo ensina a multidão sobre as bênçãos que recebemos quando vivemos 
Seu evangelho
Escreva o seguinte no quadro, antes do início da aula:

O Pai Celestial espera que sejamos perfeitos?
Precisamos tornar-nos perfeitos nesta vida para entrar no reino celestial?
Podemos algum dia tornar-nos perfeitos?

No início da aula, peça aos alunos que ponderem essas perguntas. Peça que pensem nessas 
perguntas ao longo da aula. 
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 12:48 em voz alta. Saliente que esta é uma passagem de 
domínio das escrituras. Você pode sugerir aos alunos que marquem essa passagem de 
modo distinto para que consigam localizá-la facilmente.
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos,	sobre	o	mandamento	de	sermos	perfeitos:

“Não	devemos	ficar	desanimados	se	nossos	sinceros	esforços	em	alcançar	
a perfeição	parecem-nos	hoje	árduos	e	infinitos.	A	perfeição	é	incompleta	
nesta	vida.	A	plena	perfeição	só	será	alcançada	depois	da	Ressurreição,e	
somente	por	intermédio	do	Senhor.	Está	reservada	a	todos	que	O	amam	e	
guardam	Seus	mandamentos”	(“Perfeição	Incompleta”,	A Liahona,	janeiro	
de 1996, p. 95).

•	 Por	que	vocês	acham	que	a	perfeição	será	alcançada	“somente	por	intermédio	do	Senhor”?
Recapitule as três perguntas do início da aula. Pergunte aos alunos se eles modificariam sua 
resposta àquelas perguntas depois de ler 3 Néfi 12:48 e ouvir a explicação do Élder Nelson. 
Ajude	os	alunos	a	compreender	que	o	Pai	Celestial	não	espera	que	nos	tornemos	perfeitos	
durante nossa vida mortal, mas que nos esforcemos diligentemente para guardar os man-
damentos e, se confiarmos na Expiação, poderemos nos tornar perfeitos no final. 
Escreva a palavra bem-aventurado no quadro. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 12:1–12 em 
silêncio, procurando atributos que o Salvador nos pede que desenvolvamos e as bênçãos 
prometidas como resultado disso.
•	 Que	bênçãos	vocês	receberam	em	sua	vida	por	viverem	os	ensinamentos	de	Jesus	Cristo	

mencionados	em	3 Néfi	12:1–12?
Saliente a frequência com que a palavra bem-aventurado aparece nesses versículos. Preste 
seu testemunho de como você foi abençoado ao viver de acordo com os ensinamentos do 
Salvador. 
Peça aos alunos que escrevam no caderno ou diário de estudo das escrituras uma bênção 
que	eles	desejam	e	que	está	descrita	em	3 Néfi	12:1–12.	Peça	que	anotem	o	atributo	que	
precisam desenvolver para receber essa bênção. Depois, peça-lhes que escrevam o que 
gostariam de fazer para desenvolver esse atributo. Peça a alguns alunos que compartilhem 
o que escreveram e o porquê.

3 Néfi 12:48  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.



450

LIÇÃO 122

3 Néfi 12:13–16
O Salvador exorta a multidão a ser um exemplo de retidão para o mundo
Mostre	um	saleiro.	Peça	à	classe	que	identifique	os	benefícios	do	sal.	À	medida	que	os	alunos	
responderem, certifique-se de que fique claro que o sal tempera os alimentos e que é um 
conservante usado para impedir que a carne se estrague. Você pode também explicar que sob 
a	lei	de	Moisés,	os	sacerdotes	eram	ordenados	a	oferecer	sal	com	suas	ofertas	sacrificiais	(ver	
Levítico 2:13). Portanto, o sal era um símbolo do convênio entre o Senhor e Seu povo. 
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 12:13 em silêncio e identifiquem quem o Salvador com-
parou ao sal. À medida que os alunos responderem, explique-lhes que o Salvador se referia 
não apenas à multidão que estava no templo naquele dia, mas a todos que são batizados 
em	Sua	Igreja	e	que	vivem	Seu	evangelho.	
•	 Em	que	aspectos	nós,	como	seguidores	de	Jesus	Cristo,	podemos	ser	como	o	sal?	(Deve-

mos	ajudar	a	preservar	ou	salvar	as	pessoas	e	a	melhorar	o	mundo	influenciando	as	
pessoas para o bem.)

•	 O	que	vocês	acham	que	significa	o	sal	perder	seu	sabor?
À medida que os alunos discutirem essa pergunta, você pode ler a seguinte declaração do 
Élder Carlos E. Asay, dos Setenta:
“O	sal	não	perde	seu	sabor	com	a	idade.	O	sabor	é	perdido	por	mistura	e	contaminação.	
(…)	O	sabor	e	a	qualidade	fogem	de	um	homem	quando	ele	contamina	a	mente	com	
pensamentos impuros, profana a boca faltando com a verdade e aplica mal sua força 
realizando	atos	malignos”	(“O	Sal	da	Terra:	Sabor	dos	Homens	e	Salvadores	dos	Homens”,	
A Liahona, outubro de 1980, p. 69).
•	 Por	que	precisamos	ser	puros	para	influenciar	os	outros	para	o	bem?
Explique-lhes que o Salvador usou outro símbolo para ensinar como os membros de Sua 
Igreja	que	fizeram	um	convênio	devem	influenciar	os	outros	para	o	bem.	Peça	a	um	aluno	
que leia 3 Néfi 12:14–16 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando como 
o Salvador usou a luz para ensinar o papel que Seu povo do convênio desempenha no 
mundo. Antes que os alunos leiam, você pode explicar que um alqueire é um cesto. 
•	 De	que	modo	os	membros	podem	ser	uma	luz	para	os	outros?	O	que	vocês	acham	que	

significa	deixar	brilhar	nossa	luz?	(À	medida	que	os	alunos	responderem	ajude-os	a	ver	
como	o	exemplo	de	vida	em	retidão	deles	pode	ajudar	outras	pessoas.)

•	 De	que	maneiras	alguns	membros	da	Igreja	cobrem	sua	luz?
•	 De	acordo	com	3 Néfi	12:16,	por	que	o	Salvador	quer	que	deixemos	nossa	luz	brilhar?	

(Ao darmos um exemplo de retidão, podemos ajudar as pessoas a glorificar o Pai 
Celestial.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	anotem	esse	princípio	com	suas	próprias	
palavras em suas escrituras.)

•	 Quem	lhes	deixou	um	exemplo	de	retidão	que	ajudou	vocês	a	se	achegarem	mais	ao	
Pai Celestial	e	fortaleceu	seu	desejo	de	viver	o	evangelho?

Peça aos alunos que ponderem sobre o exemplo que deixam para as pessoas a seu redor. 
Incentive-os	a	pensar	em	como	podem	ajudar	melhor	outras	pessoas	a	aprofundar	seu	
amor	pelo	Pai	Celestial	e	seu	desejo	de	segui-Lo.

3 Néfi 12:17–48
Jesus Cristo ensina à multidão a lei mais elevada que os ajudará a tornarem-se 
como Ele e como o Pai Celestial são
Explique-lhes que o Salvador continuou a ensinar aos nefitas como achegarem-se a Ele e 
a entrarem no reino do céu. Peça a um aluno que leia 3 Néfi 12:19–20 em voz alta. Peça à 
classe que acompanhe, procurando uma palavra que aparece muitas vezes nesses versículos.
•	 Que	palavra	importante	o	Salvador	usa	três	vezes	como	parte	desse	convite	de	achegar-

nos	a	Ele?	(Mandamentos.)
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Explique-lhes que 3 Néfi 12:21–47 contém alguns mandamentos específicos dados pelo 
Salvador	que	nos	ajudarão	a	achegar-nos	a	Ele	e	a	tornar-nos	mais	semelhantes	a	Ele.	
Quando	Ele	ensinou	esses	mandamentos	aos	nefitas,	citou	preceitos	que	faziam	parte	da	
lei	de	Moisés	e	depois	ensinou	uma	lei	mais	elevada.	Citou	a	compreensão	tradicional	da	
lei	de	Moisés	quando	usou	frases	como	“foi	dito	pelos	antigos”	e	“está	escrito”.	Ao	declarar	
“digo-vos,	porém”,	Ele	apresentava	a	maneira	que	Ele	desejava	que	guardássemos	aquele	
mandamento a partir de então.
Para	ajudar	os	alunos	a	estudar	esses	versículos,	copie	a	seguinte	tabela	no	quadro.	Divida	
a classe em quatro grupos. Designe a cada grupo uma linha da tabela e peça-lhes que 
leiam os versículos correspondentes e responder às perguntas.

Qual era a prática tradicional 
na lei de Moisés?

Como o salvador nos aconse-
lhou a viver?

O que um jovem pode fazer 
para colocar em prática o 
ensinamento do salvador?

3 Néfi 12:21 3 Néfi 12:22–26

3 Néfi 12:27 3 Néfi 12:28–30

3 Néfi 12:38 3 Néfi 12:39–42

3 Néfi 12:43 3 Néfi 12:44–46

Para benefício da leitura que os alunos fizerem de 3 Néfi 12:22, você pode explicar que Raca 
é uma palavra depreciativa ou escarnecedora que expressa desprezo ou zombaria. Você 
pode	explicar	que	o	Élder	David E.	Sorensen,	dos	Setenta,	ensinou	que	a	frase	“concilia-te	
depressa	com	o	teu	adversário”	(3 Néfi	12:25)	significa	que	“resolvamos	nossas	diferenças	
bem no início, para que a paixão do momento não se transforme em crueldade física ou 
emocional,	e	nos	tornemos	escravos	de	nossa	raiva”	(“O	Perdão	Transforma	a	Amargura	
em	Amor”,	A Liahona, maio de 2003, p. 10).
Quando	os	alunos	tiverem	terminado	de	estudar	seus	versículos	designados,	peça	a	cada	
grupo que relate suas respostas. Você pode pedir que anotem as respostas na tabela do 
quadro.
•	 Qual	parece	ter	sido	a	mudança	ocorrida	entre	a	lei	de	Moisés	e	a	lei	mais	elevada	ensi-

nada	por	Jesus	Cristo?
Você	pode	salientar	que	a	lei	mais	elevada	se	concentrava	mais	em	nossos	desejos,	pensa-
mentos e motivações do que em nossas ações exteriores.
•	 Ao	nos	esforçarmos	para	nos	aperfeiçoar,	por	que	é	tão	importante	concentrar-nos	em	

nossos	desejos,	pensamentos	e	motivações?
Peça aos alunos que escolham um dos ensinamentos do Salvador, em 3 Néfi 12 e escrevam 
um parágrafo sobre como farão progresso nessa área. 
Peça	a	um	aluno	que	leia	3 Néfi	12:19–20	em	voz	alta.	Ajude	os	alunos	a	compreender	que	
ao nos arrependermos e nos esforçarmos diligentemente para cumprir os mandamentos 
que	o	Salvador	ensinou,	seremos	aperfeiçoados	por	meio	da	Expiação	e	“[entraremos]	no	
reino	do	céu”	(3 Néfi	12:20).
Depois que os alunos tiverem terminado essas atividades, peça-lhes que compartilhem o 
que foi mais significativo para eles. Resuma este capítulo anotando o seguinte princípio 
no quadro: Ao nos achegarmos a Cristo e guardarmos Seus mandamentos, podemos 
tornar-nos mais semelhantes a Ele e a nosso Pai Celestial, que são perfeitos. Lembre 
aos alunos que para obter qualquer grau de perfeição, dependemos da Expiação de Jesus 
Cristo. Peça aos alunos que escrevam uma ou duas maneiras pelas quais gostariam de colo-
car	em	prática	os	ensinamentos	do	Salvador	que	aprenderam	hoje.	Encerre	compartilhando	
seu testemunho do princípio que você anotou no quadro. 
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Domínio de Escrituras — 3 Néfi 12:48
Peça aos alunos que abram as escrituras em 3 Néfi 12:48. Peça que leiam o versículo todos 
juntos	em	voz	alta.	Dê	aos	alunos	um	tempo	para	que	estudem	o	versículo	e	depois	peça	
que fechem as escrituras e recitem o versículo novamente, da maneira mais perfeita que 
puderem. Peça que repitam o processo de ver o versículo, fechar as escrituras e recitar o 
versículo de cor.
•	 Como	vocês	melhoraram	com	o	esforço?
•	 Como	essa	atividade	os	ajuda	a	compreender	sua	jornada	rumo	à	perfeição?
Saliente que nossos esforços na vida são essenciais. Lembre aos alunos, porém, que o 
Senhor não espera que nos tornemos perfeitos em todas as coisas durante nossa vida mor-
tal. Por meio da Expiação e de nosso diligente empenho de seguir o Salvador, podemos, 
no final, tornar-nos perfeitos. Peça aos alunos que pensem em uma maneira pela qual eles 
podem esforçar-se para seguir o Salvador. 
Observação: Devido à natureza e à duração da lição, você pode usar essa atividade em outro 
dia, quando tiver mais tempo.
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Introdução
O Salvador continuou Seu sermão no templo, na terra 
de Abundância. Ele alertou as pessoas contra a hipocri-
sia e as ensinou a realizar obras de retidão para agradar 
o Pai Celestial. Ele também instruiu o povo a juntar 

tesouros no céu e orientou Seus discípulos a buscar 
o Reino de Deus antes de seus próprios interesses 
temporais.

LIÇÃO 123

3 Néfi 13

Sugestões Didáticas

3 Néfi 13:1–18
O Salvador adverte os nefitas contra a hipocrisia e os ensina a fazer boas obras 
para agradar o Pai Celestial
Antes	da	aula,	prepare	a	seguinte	autoavaliação	e	faça	cópias	para	cada	aluno.	Se	isso	não	
for possível, você pode ditar a avaliação ou escrevê-la no quadro.
	1.	Dou	esmolas	(atos	de	devoção	religiosa	ou	serviço	ao	próximo)	porque:

 a. Tenho que fazer isso. 
	b.	 Amo	o	Salvador	e	gosto	de	ajudar	as	pessoas.	
	c.	 Quero	que	os	outros	pensem	bem	de	mim.	

	2.	Oro	sempre	porque:
	a.	 Quero	ser	capaz	de	dizer	“sim”	a	meus	pais	ou	a	meu	bispo	quando	me	perguntarem	

se orei.
 b. Simplesmente faz parte de minha rotina diária. 
	c.	 Quero	comunicar-me	com	meu	Pai	Celestial.	

	3.	Jejuo	porque:
	a.	 O	jejum	ajuda	a	achegar-me	mais	ao	Senhor.	
 b. As pessoas vão pensar que sou fraco se eu não fizer isso. 
	c.	 Meus	pais	me	dizem	que	devo	fazê-lo.	

Para começar a aula, peça aos alunos que completem a autoavaliação (na folha que lhes foi 
entregue ou no caderno, ou diário de estudo das escrituras) indicando que frases melhor des-
crevem	sua	motivação	ou	razões	para	fazer	donativos,	orar	e	jejuar.	Assegure	aos	alunos	que	
você não pedirá que compartilhem suas respostas com os outros. Depois que os alunos tive-
rem terminado a autoavaliação, saliente que as possíveis respostas alistadas em dar esmolas, 
orar	e	jejuar	refletem	diferentes	motivações	ou	razões	pelas	quais	podemos	fazer	essas	ou	
outras atividades relacionadas com o evangelho (podemos fazê-las, por exemplo, por um 
senso de obrigação, para impressionar outras pessoas ou para agradar o Pai Celestial.)
•	 Será	que	importa	o	motivo	pelo	qual	realizamos	obras	de	retidão?	Por	que	sim?	Ou	por	

que	não?
Anote	os	seguintes	tópicos	e	as	referências	das	escrituras	correspondentes	no	quadro	 
(ou pode fazer isso antes da aula).

Esmolas: 3 Néfi 13:1–4
Oração: 3 Néfi 13:5–6
Jejum: 3 Néfi 13:16–18

Explique-lhes que 3 Néfi 13 narra como Jesus Cristo continuou a instruir a multidão de 
nefitas no templo e os ensinou sobre a importância da motivação de uma pessoa para dar 
esmolas,	orar	e	jejuar.	
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Peça	aos	alunos	que	escolham	um	dos	três	tópicos	anotados	no	quadro.	Peça	que	leiam	em	
silêncio a passagem das escrituras correspondente, procurando respostas para as seguintes 
perguntas (você pode escrever essas perguntas no quadro):
•	 Contra	qual	motivação	o	Senhor	nos	advertiu	ao	fazermos	essa	atividade?
•	 Como	o	Senhor	disse	que	devemos	fazer	essa	atividade?
Antes que os alunos comecem, pode ser útil definir hipócrita como alguém que aparenta 
retidão ou que diz uma coisa, mas faz outra. 
Peça a alguns alunos que compartilhem as respostas que encontraram para as duas per-
guntas. (Com base no que estudaram, os alunos devem descobrir que o Senhor advertiu 
contra	a	realização	de	obras	de	retidão	para	que	sejamos	vistos	pelos	homens	e	ensinou	
que	devemos	fazer	obras	de	retidão	para	agradar	nosso	Pai	Celestial.)	Para	ajudar	os	alunos	
a pensar mais profundamente nos ensinamentos do Salvador e colocá-los em prática, faça 
as seguintes perguntas:
•	 Como	nossa	motivação	para	fazer	obras	de	retidão	influencia	a	maneira	pela	qual	as	

realizamos?
•	 Quais	são	algumas	motivações	justas	que	podem	inspirar	uma	pessoa	a	dar	esmolas,	a	

orar	ou	a	jejuar	em	segredo?
Anote o seguinte no quadro: Se fizermos obras de retidão para agradar o Pai Celestial …
•	 De	acordo	com	3 Néfi	13:4,	6,	18,	que	bênçãos	receberão	aqueles	que	fazem	obras	de	

retidão	para	agradar	o	Pai	Celestial?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	complete	a	
declaração do quadro: Se fizermos obras de retidão para agradar o Pai Celestial, Ele 
nos recompensará publicamente.)

Peça aos alunos que recapitulem brevemente a autoavaliação e analisem suas motivações 
para	dar	esmolas,	orar	e	jejuar.	Incentive-os	a	ponderar	como	poderiam	colocar	em	prática	
os ensinamentos do Salvador para melhorar suas motivações para fazer essas ou outras 
atividades, como o estudo das escrituras, o pagamento do dízimo, a frequência às reuniões 
da	Igreja	ou	o	sacramento.

3 Néfi 13:19–24
Jesus Cristo ensina a multidão a ajuntar tesouros no céu
Anote as seguintes expressões no quadro: Tesouros na Terra e Tesouros no Céu. Peça aos 
alunos que debatam a seguinte pergunta com um colega:
•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	tesouros	na	Terra	e	tesouros	no	céu?
Depois que os alunos tiverem tido tempo de discutir essa pergunta em duplas, você pode 
pedir a alguns que compartilhem suas respostas com a classe. Você pode mencionar um 
exemplo de sua vida de um tesouro na Terra (você pode mostrar um pertence valioso que 
possui) e um exemplo de um tesouro no céu (você pode mostrar uma fotografia de sua 
família ou mencionar a importância de seu testemunho). Peça a um aluno que leia 3 Néfi 
13:19–23 em voz alta. Peça à classe que acompanhe e identifique o conselho que o Salva-
dor deu sobre buscar tesouros na Terra e tesouros no céu. 
•	 De	acordo	com	3 Néfi	13:19–20,	como	os	tesouros	da	Terra	diferem	dos	tesouros	do	céu?
•	 Como	a	busca	de	tesouros	na	Terra	nos	distrai	da	busca	de	tesouros	no	céu?	(Você	pode	

esclarecer que o Salvador não ensinou que o dinheiro ou as posses terrenas são coisas 
más, em vez disso, Ele salientou a importância de colocar nosso coração nos tesouros do 
céu que perduram.)

•	 O	que	vocês	acham	que	significa	a	frase	“se	(…)	teus	olhos	forem	bons”,	em	3 Néfi	
13:22?	(Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	significado	dessa	frase,	oriente-os	a	con-
sultar a nota de rodapé 22a.) Como podemos mostrar dedicação em acumular tesouros 
no	céu?

Peça a um aluno que escreva a palavra Deus em uma folha de papel e a coloque de um lado 
da sala de aula. Peça a outro aluno que escreva a palavra Coisas do Mundo em uma folha de 
papel e a coloque do outro lado da sala. Peça a um terceiro aluno que fique de pé em frente 
à classe e se vire para a folha em que está escrito Deus. Em seguida, peça ao aluno que se 
vire de frente para a folha em que está escrito Coisas do Mundo. Peça ao aluno que tente 
ficar de frente para as duas folhas ao mesmo tempo. Peça à classe que leia 3 Néfi 13:24 em 
silêncio e pondere como esse versículo se relaciona com a tentativa do aluno de ficar de 

Definir palavras e 
expressões difíceis
A linguagem das escri-
turas às vezes pode ser 
difícil para os alunos 
compreenderem. A defi-
nição de palavras ou fra-
ses difíceis pode ajudar 
os alunos a compreender 
melhor não apenas o 
conteúdo de um versí-
culo específico, mas tam-
bém a mensagem geral 
do autor profético. Os 
dicionários, as notas de 
rodapé e os auxílios para 
estudo das escrituras 
podem ser ferramentas 
úteis para que os alunos 
descubram o significado 
de uma determinada 
frase ou palavra. 
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frente para as duas folhas de papel ao mesmo tempo. Explique-lhes que a palavra mamom 
representa as riquezas ou as coisas do mundo.
•	 Como	a	tentativa	de	servir	a	Deus	e	a	Mamom	se	assemelha	à	tentativa	de	virar-se	para	

as	duas	folhas	ao	mesmo	tempo?
•	 Quais	poderiam	ser	alguns	exemplos	de	uma	tentativa	de	servir	a	Deus	e	a	Mamom	ao	

mesmo	tempo?
Peça à classe que fique de pé, virados para a folha em que está escrito Deus.
•	 Por	que	é	importante	que	tenhamos	Deus	como	nosso	mestre?
•	 Com	base	nas	palavras	do	Salvador,	em	3 Néfi	13:24,	como	podemos	saber	se	Deus	é	

nosso	mestre?	(Embora	os	alunos	possam	dar	muitas	respostas	corretas,	certifique-se	de	
que identifiquem o seguinte princípio: Para termos Deus como nosso mestre, precisa-
mos amá-Lo e servi-Lo acima das coisas do mundo.)

Enquanto os alunos estão de pé, leia os exemplos abaixo e peça que se virem para o lado 
da sala de aula que representa o mestre que eles acham que a pessoa está servindo: Deus 
ou as Coisas do Mundo	(Mamom).	Peça	aos	alunos	que	expliquem	por	que	decidiram	
virar-se para o lado que escolheram. (Você pode adaptar essa atividade para que atenda às 
necessidades e aos interesses de seus alunos.)
	1.	Um	jovem	recusa	um	emprego	que	exigiria	que	ele	faltasse	às	reuniões	de	domingo,	 

e em vez disso escolheu um emprego de menor salário que não exigia que ele faltasse 
àquelas reuniões. 

	2.	Uma	moça	reclama	frequentemente	aos	pais,	dizendo	que	precisa	de	roupas	novas.	 
As roupas que ela quer comprar custam mais do que a família pode pagar. 

	3.	Um	rapaz	paga	seu	dízimo	regularmente	com	o	dinheiro	que	recebe	em	seu	emprego.	
Contudo, ele usa todo o restante de suas rendas para comprar artigos de entretenimento, 
inclusive	algumas	músicas	e	filmes	impróprios,	e	não	economizou	nada	para	pagar	sua	
missão ou seus estudos. 

	4.	Uma	moça	usa	frequentemente	parte	de	sua	renda	para	comprar	presentinhos	para	
mostrar seu amor pelas pessoas. 

Depois da atividade, peça aos alunos que se sentem. Depois, faça as seguintes perguntas:
•	 Com	base	em	sua	experiência	pessoal,	por	que	pode	ser	difícil	amar	e	servir	sempre	a	

Deus	acima	das	coisas	do	mundo?	Por	que	vale	a	pena	colocar	Deus	em	primeiro	lugar?

3 Néfi 13:25–34
O Salvador instrui os doze discípulos a buscar o reino de Deus antes de suas 
próprias preocupações materiais
Resuma 3 Néfi 13:25–31 dizendo aos alunos que Jesus Cristo instruiu Seus doze discípulos 
a não se preocuparem com suas necessidades temporais de alimentos e roupas. Saliente 
que embora esses ensinamentos tenham sido especificamente dirigidos aos doze discípu-
los,	os	princípios	subjacentes	podem	ser	aplicados	de	modo	geral.	Peça	a	um	aluno	que	leia	
3 Néfi 13:32–33 em voz alta. Peça à classe que acompanhe e identifique como o Salvador 
deu segurança a Seus discípulos em relação às suas necessidades temporais. 
•	 Como	o	fato	de	sabermos	que	Deus	conhece	nossas	necessidades	nos	ajuda?
•	 De	acordo	com	3 Néfi	13:33,	o	que	Jesus	Cristo	prometeu	aos	que	colocarem	Deus	e	Seu	

reino	em	primeiro	lugar	em	sua	vida?	(Embora	os	alunos	possam	dar	respostas	diferen-
tes, certifique-se de que identifiquem o seguinte princípio: Se buscarmos o reino de 
Deus em primeiro lugar, Ele nos ajudará a prover nossas necessidades. Você pode 
escrever esse princípio no quadro.)

•	 Como	vocês	se	sentem	quando	um	amigo	ou	membro	da	família	coloca	os	interesses	e	as	
necessidades	de	vocês	acima	dos	deles	próprios?	O	que	comunicamos	ao	Pai	Celestial	e	
ao	Salvador	quando	Os	colocamos	acima	de	nossas	necessidades	e	interesses	temporais?

Peça aos alunos que escrevam no caderno ou diário de estudo das escrituras uma meta 
referente a algo que podem fazer para colocar o Senhor em primeiro lugar na vida deles. 
Você pode encerrar a aula prestando testemunho das bênçãos que você recebeu ao colocar 
Deus e Seu reino em primeiro lugar em sua vida.
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Introdução
Ao prosseguir Seu sermão no templo, em Abundância, 
Jesus Cristo advertiu as pessoas a não julgar os outros e 
as instruiu a buscar as bênçãos do Pai Celestial, orando 

e fazendo Sua vontade. O Salvador também advertiu 
sobre os falsos profetas e enfatizou a importância de 
fazermos a vontade de Deus.
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3 Néfi 14

Sugestões Didáticas

3 Néfi 14:1–6
O Salvador ensina que devemos julgar de modo justo
Para	preparar	os	alunos	para	estudar	os	ensinamentos	do	Salvador	sobre	fazermos	julga-
mentos	justos,	leia	a	seguinte	história	contada	pelo	Presidente	Thomas S.	Monson:

“Um	jovem	casal,	Lisa	e	John,	mudou-se	para	um	novo	bairro.	Certa	manhã,	
enquanto	tomavam	o	desjejum,	Lisa	olhou	pela	janela	e	viu	a	vizinha	do	lado	
pendurando a roupa que tinha lavado.
‘Aquela	roupa	não	está	limpa!’	exclamou	Lisa.	‘Nossa	vizinha	não	sabe	lavar	
roupas	direito!’
John deu uma olhada, mas não disse nada.

Toda vez que a vizinha pendurava a roupa lavada, Lisa repetia seu comentário.
Algumas	semanas	depois,	Lisa	ficou	surpresa	ao	ver	pela	janela	as	roupas	lavadas	da	vizi-
nha,	bonitas	e	bem	limpas.	Ela	então	disse	ao	marido:	‘Olhe,	John,	ela	finalmente	aprendeu	
a	lavar	direito!	Como	será	que	conseguiu?’
John	respondeu:	‘Bem,	querida,	eu	sei	a	resposta.	Talvez	seja	bom	saber	que	levantei	cedo,	
hoje,	e	lavei	os	vidros	das	nossas	janelas!’”	(“A	Caridade	Nunca	Falha”,	A Liahona, novem-
bro de 2010, p. 122).
•	 O	que	podemos	aprender	com	esse	relato?	
Explique-lhes que 3 Néfi 14 contém a continuação dos ensinamentos do Salvador aos nefitas 
no templo. Peça a um aluno que leia 3 Néfi 14:1–2. Peça à classe que acompanhe e identifi-
que	a	advertência	feita	por	Jesus	Cristo	em	relação	a	julgar	os	outros.	 	A	frase	“com	a	medida	
com	que	medirdes”	refere-se	ao	padrão	que	uma	pessoa	usa	para	medir	ou	julgar	as	outras.	
•	 Como	vocês	expressariam	a	verdade	registrada	em	3 Néfi	14:2	com	suas	próprias	pala-

vras?	(As	respostas	dos	alunos	devem	refletir	a	seguinte	verdade:	Seremos julgados de 
acordo com a maneira que julgamos os outros.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	mandamento	dado	pelo	Senhor	de	“não	julgar”,	
ver	3 Néfi	14:1,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	classe	que	preste	atenção	no	tipo	de	julgamento	que	
não devemos fazer dos outros.

“O	julgamento	final	(…)	é	aquela	ocasião	futura	em	que	todos	nós	vamos	
estar	diante	do	tribunal	de	Cristo	para	sermos	julgados	segundo	as	nossas	
obras.	Creio	que	o	mandamento	bíblico	de	“não	julgar”	refere-se	mais	
claramente	a	esse	julgamento	final. (…)
Por	que	o	Salvador	nos	ordenou	a	não	julgar	definitivamente?	Acredito	que	
esse	mandamento	foi	dado	porque	temos	a	pretensão	de	fazer	um	julgamento	

final sempre que afirmamos que determinada pessoa vai para o inferno (ou para o céu) por 
um	determinado	ato	ou	em	determinada	ocasião.	Quando	fazemos	isso,	e	há	grande	tenta-
ção	de	fazê-lo,	somos	prejudicados	e	prejudicamos	a	pessoa	que	pretendemos	julgar. (…)
O	evangelho	é	um	evangelho	de	esperança,	e	nenhum	de	nós	está	autorizado	a	negar	o	
poder da Expiação para proporcionar uma purificação dos pecados individuais, o perdão 
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e	uma	reforma	de	vida	sob	as	devidas	condições”	(“‘Judge	Not’	and	Judging”	[Não	Julgar,	
e Julgamento], Ensign, agosto de 1999, pp. 7, 9).
•	 Como	a	declaração	do	Élder	Oaks	os	ajuda	a	entender	o	mandamento	do	Salvador	de	

“não	julgar”?
Mostre	uma	partícula	de	algum	material,	como	uma	lasca	de	madeira.	Explique-lhes	
que outra palavra para argueiro é partícula. Depois mostre (ou desenhe no quadro) uma 
trave de madeira ou um pedaço de pau. Informe aos alunos que o Salvador Se referiu ao 
argueiro	e	à	trave	para	ajudar-nos	a	compreender	o	problema	que	surge	quando	julgamos	
outros	de	modo	injusto.	Peça	a	um	aluno	que	leia	3 Néfi	14:3–5	em	voz	alta,	e	peça	à	classe	
que pense no que representam a trave e o argueiro.
•	 O	que	representa	o	argueiro?	(Uma	falha	que	vemos	em	outra	pessoa.)	O	que	representa	

a	trave?	(Nossas	próprias	faltas.)
Saliente	que	a	analogia	do	Salvador	se	concentra	em	objetos	que	se	alojam	no	olho.	Essas	
coisas influenciam a visão da pessoa. 
•	 Como	as	nossas	próprias	faltas	influenciam	a	maneira	como	vemos	as	pessoas?
Peça	aos	alunos	que	ponderem	se	em	alguma	ocasião	é	adequado	julgar	outras	pessoas.	
Dê-lhes um momento para ponderar essa pergunta. Depois, explique-lhes que na versão 
inspirada	de	Mateus	7:1,	o	Profeta	Joseph	Smith	esclareceu	o	ensinamento	do	Salvador	
sobre	julgar	as	pessoas.	De	acordo	com	Joseph	Smith,	o	Salvador	disse:	“Não	julgueis	
injustamente,	para	que	não	sejais	julgados;	mas	julgai	com	um	julgamento	justo”	(Tradu-
ção	de	Joseph	Smith,	Mateus	7:1	[Mateus	7:1,	nota	de	rodapé	a]). Peça a um aluno que leia 
a seguinte explicação em Sempre Fiéis :
“Às	vezes	as	pessoas	acham	que	é	errado	julgar	os	outros	no	que	quer	que	seja.	Embora	seja	
verdade	que	não	se	deve	condenar	os	outros	ou	julgá-los	injustamente,	ao	longo	da	vida,	é	
preciso	avaliar	ideias,	pessoas	e	situações.	O	Senhor	deu-nos	muitos	mandamentos	que	não	
podemos	guardar	sem	fazer	julgamentos”	(Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho, 2004, p. 108).
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	que	o	Salvador	ensinou	a	importância	de	fazermos	julgamentos	
justos,	peça	aos	alunos	que	leiam	3 Néfi	14:6	em	silêncio.	Peça	que	identifiquem	alguns	
julgamentos	que	Ele	nos	instruiu	a	fazer.	Peça	que	eles	compartilhem	o	que	encontraram.
•	 O	que	significa	dar	o	que	é	santo	aos	cães	ou	lançar	pérolas	aos	porcos?	(Compartilhar	

algo que é sagrado com aqueles que não vão valorizar ou honrar sua natureza sagrada.)
•	 Como	o	conselho	do	Salvador	em	3 Néfi	14:6	exige	que	façamos	julgamentos	das	pessoas?
Após	os	alunos	responderem,	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Dallin	H.	Oaks	sobre	
outras	situações	em	que	precisamos	fazer	julgamentos	justos:
“Todos	fazemos	julgamentos	na	escolha	de	nossos	amigos,	ao	escolher	como	vamos	
gastar o nosso tempo e nosso dinheiro, e evidentemente na escolha de um companheiro 
eterno. (…)
Um	julgamento	justo	é	guiado	pelo	Espírito	do	Senhor,	não	por	raiva,	vingança,	inveja	ou	
interesse	pessoal”	(“‘Judge	Not’	and	Judging”,	p.	9).
•	 Por	que	é	importante	fazer	julgamentos	justos	em	áreas	como	a	escolha	de	amigos,	a	

decisão	de	como	usar	nosso	tempo	e	dinheiro,	e	a	escolha	de	um	companheiro	eterno?
•	 Quais	são	algumas	outras	situações	em	que	precisamos	fazer	julgamentos	dos	outros?	

(Os	alunos	podem	mencionar	a	escolha	entre	potenciais	empregadores	ou	a	decisão	de	
aceitar um convite para um encontro.) 

3 Néfi 14:7–11
O Salvador nos ensina a buscar as bênçãos do Pai Celestial
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 14:7–11 em silêncio, procurando os ensinamentos do 
Salvador sobre a disposição do Pai Celestial em responder a nossas orações. Explique-lhes 
que se os pais terrenos, que são bondosos e amorosos, mas imperfeitos, dão pão e peixe 
aos filhos, em vez de pedras e serpentes, nosso Pai Celestial, que é perfeitamente bondoso 
e	amoroso,	certamente	vai	responder	às	orações	de	Seus	filhos	que	pedem	ajuda.



458

LIÇÃO 124

•	 Que	princípios	podemos	aprender	em	3 Néfi	14:7–11?	(Os	alunos	podem	identificar	
diversos	princípios.	Um	princípio	que	você	pode	salientar	é	o	de	que	o Pai Celestial nos 
abençoa quando oramos pedindo Sua ajuda.)

•	 Por	que	é	importante	sabermos	que	o	Pai	Celestial	responde	a	nossas	orações?
•	 Quando	foi	que	vocês	sentiram	o	amor	do	Pai	Celestial	por	vocês	pela	maneira	como	Ele	

respondeu	às	suas	orações?	(Você	pode	dar	aos	alunos	um	momento	para	refletir	sobre	
essa pergunta antes de responderem a ela. Pode também compartilhar uma experiência 
pessoal	própria.)

3 Néfi 14:12–27
O Salvador ensina a importância de fazermos a vontade do Pai Celestial
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 14:12 em silêncio e ponderem como o ensinamento do 
Salvador	contido	nesse	versículo	pode	ajudá-los	a	tornarem-se	mais	semelhantes	ao	Pai	
Celestial.
•	 Como	a	obediência	ao	conselho	dado	em	3 Néfi	14:12	nos	ajuda	a	sermos	mais	seme-

lhantes	a	nosso	Pai	Celestial?
Informe aos alunos que ao continuar a ensinar, o Salvador usou analogias vigorosas para 
nos	ajudar	a	compreender	a	importância	de	fazermos	a	vontade	do	Pai	Celestial.
Para preparar os alunos para estudar as analogias do Salvador encontradas em 3 Néfi 14, 
faça a seguinte atividade:
Divida os alunos em grupos de 2–4. Dê a cada aluno uma folha de papel. Escreva as 
seguintes referências de escritura no quadro e designe uma delas para cada grupo: 3 Néfi 
14:13–14; 3 Néfi 14:15–20; 3 Néfi 14:24–27. (Se você tiver uma classe grande, designe blocos 
de escrituras para mais de um grupo.) Peça aos alunos que leiam suas escrituras designadas 
e desenhem ilustrações das analogias usadas pelo Salvador. Também peça que escrevam o 
que aprenderam com as analogias. 
Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça aos alunos que mostrem seus desenhos para a 
classe e expliquem o que aprenderam. À medida que os alunos relatarem o que aprende-
ram, faça perguntas como estas:
•	 Em	que	sentido	obedecer	aos	ensinamentos	de	Jesus	Cristo	se	assemelha	a	andar	por	

um	caminho	estreito?	Em	que	sentido	rejeitar	os	ensinamentos	de	Jesus	Cristo	se	asse-
melha	a	andar	por	um	caminho	largo?	(Ver	3 Néfi	14:13–14.)	Quais	são	aspectos	em	que	
os	ensinamentos	do	Salvador	diferem	dos	ensinamentos	do	mundo?

•	 Por	que	um	lobo	se	vestiria	em	pele	de	cordeiro?	(Ver	3 Néfi	14:15.)	O	que	essa	analogia	
nos	diz	sobre	os	desejos	e	as	ações	dos	falsos	profetas?

•	 Se	as	árvores	em	3 Néfi	14:16–20	representam	as	pessoas,	o	que	poderia	representar	os	
frutos?	(As	respostas	podem	incluir	os	pensamentos,	as	palavras,	as	ações	e	a	influência	
das pessoas sobre os outros.)

•	 Quando	damos	ouvido	às	palavras	do	Salvador	e	as	seguimos,	de	que	modo	nos	asse-
melhamos	a	um	homem	que	constrói	sua	casa	sobre	a	rocha?	(Ver	3 Néfi	14:24–25.)	Se	
decidirmos não seguir as palavras do Salvador, como nos assemelhamos a um homem 
que	constrói	sua	casa	sobre	a	areia?	(Ver	3 Néfi	14:26–27.)

Após	as	apresentações	dos	alunos	e	o	debate,	peça	que	um	aluno	leia	3 Néfi	14:21–23	em	
voz alta.
•	 O	que	podemos	aprender	em	3 Néfi	14:21?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	

mas devem identificar a seguinte verdade [escreva essa verdade no quadro]: Precisamos 
fazer a vontade do Pai Celestial para entrar no reino do céu.)

•	 Como	essa	verdade	se	relaciona	com	as	ilustrações	de	caminhos	largos	e	estreitos,	árvo-
res	boas	e	ruins,	e	o	homem	sábio	e	o	homem	tolo?

Dê aos alunos um momento para refletir e aplicar o que aprenderam em 3 Néfi 14. Peça 
que escrevam no caderno ou diário de estudo das escrituras como vão melhorar seu empe-
nho de seguir os ensinamentos do Salvador que se encontram em 3 Néfi 14. Se o tempo 
permitir, peça a alguns alunos que resumam o que aprenderam e compartilhem o que eles 
vão fazer por causa do que aprenderam. Você pode encerrar prestando testemunho das 
bênçãos que recebeu ao seguir a vontade do Pai Celestial.
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Introdução
Ao continuar ensinando o povo no templo, na terra de 
Abundância, Jesus Cristo declarou que a lei de Moisés 
fora cumprida e que Ele era a luz e a lei para as quais 
as pessoas deveriam olhar. Ele então explicou aos doze 
discípulos que os povos das Américas eram as “outras 

ovelhas” das quais ele tinha falado em Jerusalém (ver 
João 10:14–16). Também prometeu que aqueles que se 
arrependerem e voltarem para Ele serão contados entre 
o povo do convênio.
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3 Néfi 15–16

Sugestões Didáticas

3 Néfi 15:1–10
O Salvador declara que Ele cumpriu a lei de Moisés
Antes do início da aula, escreva as seguintes perguntas no quadro:

Por que pagar o dízimo? Por que santificar o dia do Senhor? Por que honrar os pais?
Para iniciar a aula, aponte para as perguntas do quadro e pergunte:
•	 Algumas	pessoas	podem	se	perguntar	por	que	o	Senhor	dá	mandamentos.	Como	vocês	

explicariam	o	propósito	dos	mandamentos?
Diga	aos	alunos	que,	ao	instruir	os	nefitas,	Jesus	Cristo	lhes	ensinou	que	um	dos	objeti-
vos de Seus mandamentos era trazer as pessoas a Ele. Peça aos alunos que procurem esse 
propósito	ao	estudar	3 Néfi	15.
Explique-lhes que ao falar à multidão, o Salvador percebeu que alguns deles tinham uma 
dúvida. Peça aos alunos que examinem 3 Néfi 15:1–2 para encontrar o que essas pessoas 
queriam	saber.	(Eles	se	perguntavam	o	que	o	Salvador	queria	que	eles	fizessem	“com	res-
peito	à	lei	de	Moisés”.	A	organização	da	adoração,	dos	ritos	e	da	Igreja	dos	nefitas	alicer-
çava-se	na	lei	de	Moisés	a	fim	de	preparar	o	povo	para	a	vinda	de	Jesus	Cristo	e	ajudá-los	
a	aguardar	Seu	sacrifício	expiatório.	Aparentemente,	alguns	estavam	confusos	sobre	o	que	
deveriam	fazer	em	lugar	do	cumprimento	da	lei	de	Moisés.)
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 15:3–5, 9 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando frases na explicação do Salvador que podem ter assegurado aos nefitas que sua fé 
não precisava mudar. Peça a alguns alunos que mostrem as frases que identificaram. Peça 
que expliquem por que acham que essas frases podem ter sido úteis para os nefitas. 
•	 O	que	vocês	acham	que	Jesus	estava	ensinando	quando	proclamou	que	Ele	era	“a	lei”?	

(3 Néfi 15:9).
Os	alunos	podem	dar	várias	respostas.	Ao	responderem,	ajude-os	a	identificar	as	seguintes	
verdades (escreva essas verdades no quadro): Jesus Cristo é a fonte da lei. Todas as leis 
do evangelho apontam para Jesus Cristo e Sua Expiação. Se seguirmos os Seus manda-
mentos, receberemos a vida eterna.
•	 Por	que	era	importante	que	os	nefitas	entendessem	essas	mensagens	naquele	momento?	

(Você	pode	mostrar	que,	tal	como	a	lei	de	Moisés,	a	nova	lei	apontava	para	o	Salvador	
e Sua Expiação. Embora alguns dos métodos de adoração do povo fossem mudar, eles 
iriam continuar a exercer fé em Jesus Cristo e a adorar o Pai em Seu nome.)

Resuma 3 Néfi 15:6–8 explicando que o Salvador tranquilizou as pessoas, declarando que 
assim como as palavras dos profetas a respeito do Redentor haviam sido cumpridas Nele, 
as profecias deles a respeito de acontecimentos futuros também seriam cumpridas. Ele 
também explicou que o convênio que tinha feito com o Seu povo ainda estava em vigor e 
seria cumprido.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 15:9–10 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando o que o Salvador queria que Seu povo fizesse com seu conhecimento das verdades 
que estão escritas no quadro.
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•	 O	que	significa	para	vocês	“confiar	em”	Cristo?
Peça aos alunos que recapitulem 3 Néfi 15:9–10 e resumam como o Senhor quer que abor-
demos	a	maneira	como	vivemos	o	evangelho	e	a	bênção	que	receberemos	por	isso.	(Os	
alunos podem resumir essa passagem de modo diferente, mas suas respostas devem refle-
tir o seguinte princípio: Se confiarmos em Jesus Cristo, guardando Seus mandamentos 
e perseverando até o fim, Ele nos dará a vida eterna.)
•	 É	possível	seguir	a	Jesus	Cristo	sem	guardar	os	mandamentos?	Por	que	não?
Peça aos alunos que ponderem sobre as perguntas que você escreveu no quadro antes da aula.
•	 É	possível	uma	pessoa	guardar	os	mandamentos	na	aparência,	sem	confiar	em	Jesus	Cristo?
•	 Quais	são	algumas	das	razões	pelas	quais	uma	pessoa	poderia	guardar	os	mandamentos	

exteriormente	sem	confiar	em	Jesus	Cristo?	(As	respostas	podem	incluir	senso	de	dever,	
medo	de	punição,	desejo	de	se	adequar	ou	de	manter	as	aparências,	ou	apego	às	regras.)

•	 Quais	deveriam	ser	as	razões	pelas	quais	obedecemos	aos	mandamentos?	(Devemos	
guardar os mandamentos por termos amor pelo Senhor, por querermos agradar a Deus 
e por querermos nos achegar a Ele).

•	 Como	vocês	já	foram	abençoados	ao	guardar	os	mandamentos	com	real	intenção?
Peça aos alunos que pensem em um mandamento ou padrão do evangelho que lhes tenha 
sido difícil entender e seguir. Peça aos alunos que ponderem sobre como seus sentimentos 
sobre esse mandamento ou esse padrão podem mudar se o seu amor ao Senhor tornar-se 
sua razão para obedecer. Incentive-os a obedecer aos mandamentos por amor ao Senhor. 
Compartilhe	como	os	mandamentos	o	ajudaram	a	aproximar-se	do	Pai	Celestial	e	do	
Salvador.

3 Néfi 15:11–16:5
Jesus Cristo fala a Seus discípulos a respeito de Suas outras ovelhas
Peça	aos	alunos	que	levantem	a	mão	se	eles	já	se	sentiram	menos	importantes	do	que	
outra	pessoa.	Peça	que	pensem	se	já	se	sentiram	esquecidos	ou	sozinhos,	ou	se	já	se	per-
guntaram se o Pai Celestial sabe quem eles são.
Escreva a seguinte declaração no quadro: Deus Se importa com todos os Seus filhos e Se 
manifesta a eles. Assegure aos alunos a veracidade dessa afirmação e peça-lhes que pro-
curem evidências de sua veracidade ao estudar o restante de 3 Néfi 15 e o início de 3 Néfi 16.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 15:11–17 e peça aos alunos que identifiquem o que o Senhor 
disse ao povo de Jerusalém sobre Seu povo das Américas. Você pode também pedir aos alu-
nos	que	leiam	João	10:14–16.	(Ajude	os	alunos	a	compreender	que	“outras	ovelhas”	é	uma	
referência aos outros seguidores do Pastor, Jesus Cristo. A palavra aprisco pode referir-se a um 
rebanho de ovelhas, mas também denota um grupo de pessoas com uma crença comum.)
•	 De	acordo	com	3 Néfi	15:17,	como	o	Senhor	prometeu	Se	manifestar	a	Suas	outras	ove-

lhas	ou	seguidores?	(Eles	ouviriam	a	Sua	voz.)
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 15:18–19 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, 
procurando a razão pela qual o Pai Celestial mandou Jesus Cristo não divulgar o conheci-
mento de Suas outras ovelhas ao povo de Jerusalém. Depois que os alunos relatarem o que 
encontraram, pergunte:
•	 Que	princípio	podemos	aprender	com	isso?	(As	respostas	dos	alunos	devem	refletir	o	

seguinte princípio: Deus nos dá conhecimento e verdade de acordo com nossa fé e 
obediência.)

Resuma 3 Néfi 15:21–23 explicando que o Senhor disse aos nefitas que eles eram as outras 
ovelhas	de	quem	havia	falado,	no	entanto,	os	judeus	de	Jerusalém	tinham	pensado	que	ele	
estava falando dos gentios ou não-israelitas. Eles não tinham entendido que os gentios não 
ouviram pessoalmente a Sua voz.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 15:24 em voz alta, e peça à classe que preste atenção em 
como o Senhor assegurou aos nefitas que Se importava com eles. Você pode perguntar aos 
alunos como eles se sentiriam ao ouvir o Senhor dizer essas palavras a eles. 
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 16:1–3 em silêncio e identificar quem mais iria ouvir a voz 
do Salvador. Explique-lhes que não temos um registro dos outros lugares e pessoas visita-
dos	pelo	Salvador,	mas	fica	claro	que	Ele	visitou	outros	grupos	ou	“apriscos”.
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3 NéfI  15 –16

Para apresentar a ideia de que o Salvador também Se manifesta a quem não ouve a Sua 
voz, faça antes as seguintes perguntas, convidando os alunos a examinar as escrituras 
procurando as respostas:
•	 E	aqueles	que	não	conseguem	ouvir	a	voz	do	Salvador?	Como	é	que	Ele	mostra	a	eles	

que	Se	importa	com	eles?
Peça aos alunos que examinem 3 Néfi 15:22–23 e 3 Néfi 16:4, procurando como o Senhor 
declarou que iria manifestar-Se aos gentios (pela pregação de outros, pelo testemunho do 
Espírito Santo e pelos escritos dos profetas).
•	 Como	essas	manifestações	mostram	que	Deus	Se	importa	com	todos	os	Seus	filhos?
•	 De	que	maneiras	o	Senhor	Se	manifestou	a	vocês	e	a	sua	família?
•	 Como	podemos	ajudar	o	Senhor	em	Seu	empenho	de	Se	manifestar	a	todo	o	Seu	povo?

3 Néfi 16:6–20
Jesus Cristo profere bênçãos e advertências para os gentios que receberão o 
evangelho nos últimos dias
Pergunte	aos	alunos	se	eles	já	quiseram	fazer	parte	de	um	grupo,	clube	ou	uma	equipe.	
Pergunte quais qualificações foram necessárias para se tornarem membro do grupo ao qual 
queriam se filiar. Sugira que o maior grupo do qual eles podem se tornar membros é o 
povo do convênio do Senhor.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 16:6–7 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando o que o Senhor disse que aconteceria nos últimos dias porque os gentios creriam 
Nele	e	a	casa	de	Israel	não.	(Você	pode	explicar	que	os	profetas	do	Livro	de	Mórmon	
usaram o termo gentios para se referir a pessoas que não eram da Terra Santa. Portanto, 
a	palavra	pode	se	referir	aos	membros	da	Igreja,	bem	como	aos	que	não	acreditam	e	aos	
membros	de	outras	religiões.)	Após	os	alunos	responderem,	resuma	3 Néfi	16:8–9	expli-
cando que Jesus Cristo profetizou que também haveria gentios incrédulos nos últimos dias 
que iriam dispersar e maltratar os membros da casa de Israel. Peça a um aluno que leia 
3 Néfi 16:10 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando o que vai acontecer 
com esses gentios incrédulos. 
•	 O	que	o	Senhor	declara	que	os	gentios	incrédulos	perderiam?
•	 Como	isso	se	aplica	àqueles	que	conhecem	a	verdade,	mas	se	tornam	orgulhosos?
Explique-lhes que o Senhor prometeu manter Seu convênio com a casa de Israel, levando-
lhes o evangelho (ver 3 Néfi 16:11–12). Peça a um aluno que leia 3 Néfi 16:13 em voz alta. 
Peça à classe que acompanhe, procurando o que é necessário para uma pessoa se tornar 
um	membro	do	povo	do	convênio	do	Senhor.	Escreva	o	seguinte	no	quadro:	“Se nós … , 
então nós …  ”	Peça	aos	alunos	que	usem	3 Néfi	16:13	para	completar	a	declaração.	Os	
alunos deverão ser capazes de identificar a seguinte verdade: Se nos arrependermos e nos 
voltarmos para Jesus Cristo, seremos contados entre Seu povo.
•	 Por	que	é	uma	bênção	sermos	contados	entre	o	povo	do	Senhor?
Encerre prestando seu testemunho das verdades ensinadas nesta lição.

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 15:5–8. O convênio não foi totalmente 
cumprido

O que Jesus quis dizer ao declarar: “O convênio que fiz 
com meu povo ainda não se cumpriu completamente”? 
(3 Néfi 15:8). Jeová fez um convênio com Abraão no 

passado. Foram prometidos a Abraão (1) uma poste-
ridade eterna, (2) uma terra de herança e (3) o poder 
do sacerdócio de Deus. Essas promessas também foram 
feitas aos descendentes de Abraão (ver D&C 132:30–31) 
e seriam cumpridas no futuro. 

Perguntas de Pesquisa
Perguntas de pesquisa 
ajudam os alunos a 
desenvolver sua com-
preensão básica do bloco 
de escrituras, convidan-
do-os a analisar detalhes 
importantes enquanto 
leem. Para essas pergun-
tas, é útil que os alunos 
leiam antes os versículos 
em que se encontra a 
resposta. Isso concentra 
a atenção dos alunos 
e os ajuda a descobrir 
respostas no texto das 
escrituras à medida que 
leem.
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Introdução
Nesta aula os alunos vão refletir sobre como as contendas influen-
ciam sua capacidade de sentir o Espírito. Também poderão refletir 
sobre aqueles que foram exemplos positivos para eles e ponderar 
como eles podem ser um exemplo melhor para os outros.

Sugestões Didáticas

3 Néfi 11:18–41
Jesus Cristo estabelece a forma do batismo, condena as conten-
das e declara Sua doutrina
Escreva a palavra contenda no quadro e peça aos alunos que 
definam essa palavra (briga, conflito ou disputa).

Peça aos alunos que façam uma breve lista no quadro de algu-
mas situações ou atividades nas quais podem estar propensos a 
contender. (Você pode pedir a um aluno que seja o escrevente, 
enquanto a classe responde.) Enquanto estiver fazendo essa ati-
vidade, evite o que o Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, chamou de “técnicas do adversário” que podem 
incentivar o “debate e a controvérsia” (The Lord’ s Way, 1991, 
p. 139).

Lembre aos alunos que em 3 Néfi 11 eles leram que Jesus Cristo 
apareceu aos nefitas que se reuniram no templo. Peça a um 
aluno que leia 3 Néfi 11:28 em voz alta e peça à classe que iden-
tifique o tópico acerca do qual os nefitas contendiam. (Para aju-
dar os alunos a compreender melhor esse versículo, você pode 
explicar que a palavra disputas significa brigas ou discórdias.)

Pergunte: Por que vocês acham que é importante evitar disputas 
ou contendas ao falar do evangelho com outras pessoas?

Escreva o seguinte no quadro: O espírito de contenda não é de 
Deus, mas  … Peça a um aluno que leia 3 Néfi 11:29–30 em voz 
alta e peça aos alunos que identifiquem de onde vem o espírito 
de contenda. A verdade que encontrarem pode ser expressa 
assim: O espírito de contenda não é de Deus, mas é do 
diabo.Você pode sugerir que os alunos marquem essa verdade 
em suas escrituras.

Pergunte: De que modo a lembrança dos ensinamentos do 
Salvador, que se encontram em 3 Néfi 11:29–30, pode ajudá-los 
quando estiverem em uma situação contenciosa? (Você pode 
especificar situações anotadas no quadro ou pedir aos alunos 
que ponderem uma situação em que alguém queira debater 
acaloradamente alguns pontos do evangelho.)

Lição de Estudo no Lar 
3 Néfi 11:18–16:20 (Unidade 25)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar 3 Néfi 11:18–16:20 (unidade 25) 
não é para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que 
você ensina concentra-se somente em algumas destas doutri-
nas e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (3 Néfi 11:18–12:48)
Os alunos aprenderam que o batismo deve ser realizado 
por uma pessoa que tenha a devida autoridade e deve ser 
realizado da maneira estabelecida pelo Senhor. Eles também 
estudaram a doutrina de Cristo e aprenderam que o Espírito 
Santo presta testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo. 
Em seu estudo das bem-aventuranças e da explicação dada 
pelo Salvador da lei maior, aprenderam que se vivermos de 
acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, seremos aben-
çoados e preparados para entrar no reino dos céus. Também 
aprenderam que, se nos achegarmos a Cristo e guardarmos 
Seus mandamentos, podemos tornar-nos mais semelhantes a 
Ele e a nosso Pai Celestial, que são perfeitos.

Dia 2 (3 Néfi 13)
A partir dos ensinamentos do Salvador sobre as motivações 
para a esmola, oração e o jejum, os alunos aprenderam que, 
se fizermos boas obras para agradar o Pai Celestial, Ele nos 
recompensará publicamente. Ao estudarem os ensinamentos 
do Salvador sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, 
os alunos aprenderam os seguintes princípios: Para ter Deus 
como nosso mestre, devemos amá-Lo e servi-Lo acima das 
coisas do mundo. Se buscarmos primeiro o reino de Deus,  
Ele vai ajudar a suprir nossas necessidades.

Dia 3 (3 Néfi 14)
Os ensinamentos do Salvador sobre julgar com justiça ajuda-
ram os alunos a entender que seremos julgados de acordo 
com a maneira como julgamos os outros. Também aprende-
ram que o Pai Celestial nos abençoa quando oramos pedindo 
Sua ajuda. Os alunos fizeram desenhos retratando os ensi-
namentos do Salvador e aprenderam que devemos fazer a 
vontade do Pai Celestial para entrar no reino dos céus.

Dia 4 (3 Néfi 15–16)
Os alunos aprenderam que Jesus Cristo é a fonte de todas as 
leis e todos os mandamentos do evangelho. Se confiarmos 
Nele, guardando os mandamentos e perseverando até o 
fim, Ele nos dará a vida eterna. Ao estudarem as palavras do 

Salvador sobre as “outras ovelhas” (3 Néfi 15:21), os alunos 
aprenderam que Deus Se importa com todos os Seus filhos e 
Se manifesta pessoalmente a eles. Também aprenderam que 
Deus nos dá conhecimento e verdade de acordo com nossa 
fé e obediência.
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LIÇÃO De esTUDO NO LAR 

Para ajudar os alunos a compreender uma importante conse-
quência das contendas, leia ou mostre a seguinte declaração 
do Presidente James E. Faust, da Primeira Presidência: “Quando 
houver alguma briga, o Espírito do Senhor Se afastará, seja de 
quem for a culpa” (“O Que Desejo Que Meu Filho Saiba Antes 
de Ir para a Missão”, A Liahona, julho de 1996, p. 41).

Você pode sugerir que os alunos anotem essa declaração em 
suas escrituras ou no diário de estudo das escrituras.

Pergunte: Vocês já sentiram o Espírito do Senhor Se afastar por 
causa de contendas? Como se sentiram?

Saliente as palavras do Salvador referentes às contendas, em 
3 Néfi 11:30: “Esta, porém, é minha doutrina: que estas coisas 
devem cessar”. Depois, faça as seguintes perguntas:

•	 Como	eliminamos	as	contendas	e	disputas?
•	 Como	podemos	discordar	dos	outros	e	evitar	contendas?
•	 Em	que	aspectos	vocês	se	sentiram	abençoados	por	seu	

empenho em evitar ou sobrepujar contendas?

Você pode contar uma experiência pessoal em que se sentiu 
abençoado por seu empenho de evitar contendas. Peça aos 
alunos que vejam a lista do quadro e escolham uma situação 
em que geralmente se sentem inclinados a contender. Dê-lhes 
tempo para escreverem uma meta sobre como procurarão evitar 
ou sobrepujar contendas nessa situação. 

3 Néfi 12–16
Jesus Cristo ensina princípios que ajudam Seus filhos a progredir 
rumo à perfeição
Peça aos alunos que fiquem de pé e recitem 3 Néfi 12:48. Você 
pode ter de fazer com que pratiquem algumas vezes para conse-
guirem recitar essa passagem de domínio de escrituras de modo 
perfeito. Peça aos alunos que usem suas escrituras para mostrar 
alguns atributos de perfeição mencionados em 3 Néfi 12:1–12 
que eles esperam desenvolver em maior medida. 

Coloque um pouco de sal em uma colher e peça aos alunos que 
adivinhem que substância é aquela. Depois, peça a um aluno 
para vir para a frente da sala e identificar a substância provan-
do-a. Depois que o aluno tiver identificado a substância como 
sendo sal, peça à classe que faça uma lista dos benefícios do sal. 
À medida que responderem, certifique-se de que fique claro que 
além de acrescentar sabor aos alimentos, o sal é usado como 
conservante para impedir que a carne se estrague. 

Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 12:13 para descobrir o que o 
Salvador comparou ao sal. À medida que os alunos responde-
rem, explique-lhes que Ele Se dirigia não apenas à multidão que 
estava no templo naquele dia, mas também a todos que fossem 
batizados e fizessem um convênio com Ele. 

Pergunte: Em que aspectos nós, como seguidores de Jesus Cristo, 
somos como o sal? (Devemos ajudar a preservar ou salvar as pes-
soas e a melhorar o mundo influenciando as pessoas para o bem.)

Explique-lhes que em 3 Néfi 12:13 a palavra sabor se refere 
não apenas ao gosto do sal, mas também a sua função como 
conservante. 

Peça aos alunos que leiam a seguinte declaração do Élder Carlos E. 
Asay, dos Setenta, sobre como o sal perde seu sabor. 

“O sal não perde seu sabor com a idade. O sabor é perdido por 
mistura e contaminação. De modo semelhante, (…) o sabor e a 
qualidade fogem de um homem quando ele contamina a mente 
com pensamentos impuros, profana a boca faltando com a ver-
dade e aplica mal sua força realizando atos malignos” (“O Sal da 
Terra: Sabor dos Homens e Salvadores dos Homens”, A Liahona, 
outubro de 1980, p. 69).

Pergunte: Por que precisamos esforçar-nos para ser puros e 
influenciar os outros para o bem?

Mostre aos alunos uma lanterna. Acenda-a e peça aos alunos 
que leiam 3 Néfi 12:14–16 e procurem como o Salvador usou a 
luz para ensinar mais sobre o papel de Seu povo do convênio no 
mundo. Antes que leiam, pode ser útil explicar que um alqueire 
é um cesto.

Pergunte: Como os membros da Igreja que guardam seus convê-
nios são uma luz para os outros?

Cubra a luz com um cesto ou toalha e faça as seguintes 
perguntas:

•	 Quais	são	algumas	das	maneiras	pelas	quais	podemos	ser	
tentados a cobrir nossa luz?

•	 De	acordo	com	3 Néfi	12:16,	por	que	o	Salvador	quer	que	
sejamos um exemplo de retidão para os outros? (Ao darmos 
um exemplo de retidão, podemos ajudar as pessoas a 
glorificar o Pai Celestial. Você pode sugerir que os alunos 
anotem esse princípio na margem das escrituras.)

•	 De	quem	foi	o	exemplo	de	retidão	que	os	ajudou	a	achegar-se	
ao Pai Celestial ou que fortaleceu seu desejo de viver mais 
plenamente o evangelho?

Incentive os alunos a ser como o sal e como uma luz para o 
mundo, decidindo ser um exemplo de retidão. 

Explique-lhes que o Salvador continuou a ensinar aos nefitas 
que a verdadeira recompensa pelo cumprimento em retidão 
dos mandamentos vem quando adoramos sem hipocrisia e sem 
colocar o coração nas recompensas ou coisas terrenas. Anote 
as seguintes referências das escrituras no quadro: 3 Néfi 13:22; 
13:31–33; 14:7–8; 15:9; 16:13. Peça aos alunos que examinem 
essas passagens e identifiquem algumas das recompensas que 
o Pai Celestial nos prometeu se nosso coração se concentrar em 
levar uma vida em retidão. Depois de tempo suficiente, peça que 
relatem o que encontraram.

Compartilhe com os alunos seu testemunho de que o Pai Celes-
tial e Jesus Cristo vão ajudá-los e abençoá-los em seu empenho 
de fazer cessar as contendas e de ser um exemplo de retidão 
para o mundo. 

Próxima Unidade (3 Néfi 17–22)
Diga aos alunos que ao estudarem 3 Néfi 17–22, eles lerão 
que Jesus Cristo chorou quando estava com as crianças nefitas. 
Incentive-os a procurar respostas para as seguintes perguntas: O 
que Ele fez por elas? Que outros milagres Jesus realizou durante 
Seu ministério aos nefitas?
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Introdução
À medida que o primeiro dia do Salvador com os nefi-
tas se aproximava do fim, Ele percebeu que muitos não 
entenderam plenamente Suas palavras. Ele lhes ensinou 
como adquirir mais compreensão e enfatizou a impor-
tância de orar e ponderar. As pessoas choraram quando 

Ele anunciou que os estava deixando. Cheio de compai-
xão, o Salvador permaneceu mais um tempo com eles 
para curar os enfermos, orar pelas pessoas e abençoar 
seus filhos. Os nefitas ficaram prostrados de alegria.

LIÇÃO 126

3 Néfi 17

Sugestões Didáticas

3 Néfi 17:1–3
Jesus instrui os nefitas a ponderar Suas palavras e orar pedindo entendimento
Peça aos alunos para se imaginarem na seguinte situação: Você e um amigo estão na 
primeira fila da conferência geral ou de uma conferência regional em que o profeta será o 
orador. Enquanto estão lá, vocês dois têm a oportunidade de falar pessoalmente com ele. 
Quando	a	conferência	termina,	você	e	seu	amigo	vão	para	casa.
•	 Sobre	o	que	vocês	acham	que	seu	amigo	e	você	irão	conversar	após	a	reunião?
Lembre aos alunos que Jesus Cristo havia ensinado aos nefitas por provavelmente quase 
um dia inteiro. Enquanto Se preparava para partir, Ele percebeu que as pessoas não haviam 
entendido plenamente o que Ele ensinara. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 17:1–3 em 
silêncio, procurando o que o Salvador disse que os nefitas deveriam fazer para adquirir 
mais entendimento. (Você pode sugerir que os alunos marquem o que encontrarem.) 
Depois que os alunos relatarem o que encontraram, pergunte:
•	 O	que	significa	meditar	ou	ponderar?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente Henry B. Eyring, da Primeira 
Presidência. Peça à classe que preste atenção no que ele ensinou sobre o significado de 
ponderar.

“Ler,	estudar	e	ponderar	não	são	a	mesma	coisa.	Lemos	o	que	está	escrito,	e	
podem ocorrer-nos ideias. Estudamos e descobrimos padrões e conexões nas 
escrituras.	Mas	quando	ponderamos,	propiciamos	a	revelação	do	Espírito.	
Ponderar, para mim, é a reflexão e a oração que faço depois de ler e estudar 
as	escrituras	cuidadosamente”	(“Servir	com	Espírito”,	A Liahona, novembro 
de 2010, p. 59).

•	 Como	vocês	acham	que	ponderar	e	orar	podem	contribuir	para	nos	ajudar	a	entender	o	
que	aprendemos	na	Igreja	ou	seminário?

Saliente	a	instrução	dada	pelo	Salvador	em	3 Néfi	17:3	de	que	os	nefitas	deviam	“[prepa-
rar]	a	mente	para	amanhã”	quando	Ele	voltaria	para	ensiná-los	novamente.	
•	 O	que	uma	pessoa	pode	fazer	para	preparar	a	mente	antes	de	ir	à	Igreja	ou	ao	seminário?
•	 Que	diferença	faz	quando	preparamos	a	mente	para	tais	oportunidades	de	

aprendizagem?
Para	ajudar	os	alunos	a	identificar	um	princípio	ensinado	em	3 Néfi	17:1–3,	escreva	a	
seguinte declaração incompleta no quadro e peça aos alunos que a completem com base 
no que aprenderam.

Ao ponderar e orar ao Pai, podemos …
Embora os alunos possam usar palavras diferentes, eles devem identificar o seguinte prin-
cípio: Ao ponderar e orar ao Pai, podemos adquirir mais entendimento.
Escreva o seguinte no quadro:

Preparar a mente antes de ir à Igreja ou ao seminário
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3 NéfI  17

Ponderar o que ouvir na Igreja ou no seminário
Orar sobre o que ouvir na Igreja ou no seminário

Peça aos alunos que selecionem uma das ações escritas no quadro. Dê-lhes tempo para 
pensar	em	(1) como	têm	feito	isso	e	(2) como	isso	os	tem	ajudado	a	aprender	mais	ao	irem	
à	Igreja	ou	ao	seminário.	Peça	a	alguns	alunos	que	compartilhem	suas	respostas	com	a	
classe. Incentive os alunos a ponderar como eles podem melhorar em uma das três áreas e 
a elaborar um plano de como vão fazer isso. Você pode sugerir que eles anotem seus planos 
no	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras.	Diga	aos	alunos	que	a	próxima	parte	da	lição	
lhes dará a oportunidade de praticar isso. 

3 Néfi 17:4–25
O Salvador cura os enfermos entre os nefitas, ora ao Pai pelo povo e abençoa 
seus filhos
Mostre	a	gravura	Jesus	Ensina	no	Hemisfério	Ocidental	(62380;	Livro de Gravuras do Evange-
lho,	2009,	nº	82).	Peça	a	um	aluno	que	leia	3 Néfi	17:4.	Saliente	a	frase	“agora	vou	para	o	Pai”.	
Peça aos alunos que imaginem que acabaram de passar um dia com o Salvador e que Ele 
anunciou que chegou a hora de Ele ir embora. Peça a alguns alunos que compartilhem como 
se sentiriam nessa situação. Peça a um aluno que leia 3 Néfi 17:5 em voz alta e peça à classe 
que identifique como os nefitas regiram quando o Salvador expressou Sua intenção de partir. 
Explique-lhes	que	se	não	fossem	os	desejos	justos	dos	nefitas,	os	eventos	registrados	em	
3 Néfi	17	e	18	talvez	nunca	tivessem	acontecido.	A	atividade	seguinte	visa	ajudar	os	alunos	
a compreender mais plenamente o amor que Jesus Cristo tem para com o Seu povo e a 
ajudá-los	de	forma	independente	a	encontrar	verdades	nas	escrituras	sobre	o	caráter	de	
Jesus Cristo. Anote as seguintes referências das escrituras no quadro e peça aos alunos que 
as copiem no caderno ou diário de estudo das escrituras.

3 Néfi 17:6–10
3 Néfi 17:11–18
3 Néfi 17:19–25

Leia a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft Benson:
“É	grande,	abençoado	e	ditoso	o	homem	cuja	vida	se	aproxima	do	padrão	
de Cristo. Isto nada tem a ver com riqueza, poder ou prestígio mundano. 
A única	verdadeira	prova	de	nossa	grandeza,	santidade	e	júbilo	é	a	medida	
de	nossa	semelhança	com	o	Mestre,	Jesus	Cristo.	Ele	é	o	caminho	certo,	a	
verdade	plena	e	a	vida	abundante”	(“Jesus	Cristo:	Dádivas	e	Expectativas”,	
A Liahona, dezembro de 1987, p. 3).

Dê aos alunos de 5 a 10 minutos para silenciosamente estudarem cada uma das passagens 
bíblicas que você anotou no quadro. Peça-lhes que identifiquem verdades sobre o caráter 
do Salvador. Enquanto eles estudam, devem encontrar pelo menos uma verdade para cada 
passagem. Peça que anotem as verdades que encontrarem.
Quando	os	alunos	tiverem	terminado	o	estudo,	peça	que	vários	deles	escrevam	no	quadro,	
sobre a referência das escrituras correspondente, uma verdade que aprenderam sobre o 
Salvador.	Quando	os	alunos	completarem	a	atividade,	faça	as	seguintes	perguntas:
•	 Por	que	é	importante	para	nós	saber	essas	verdades	sobre	o	Salvador?
•	 Que	evidências	vocês	acharam	de	que	o	Salvador	está	ciente	de	nossas	necessidades	e	

desejos?
•	 Que	partes	do	relato	mais	os	impressionou?	Por	quê?
•	 Por	que	vocês	acham	que	as	pessoas	ficaram	prostradas	de	alegria?	(Ver	3 Néfi	17:18.)
•	 Porque	vocês	acham	que	a	alegria	do	Salvador	era	completa	naquele	dia?	(Ver	3 Néfi	17:20.)
Peça	aos	alunos	que	resumam	o	que	aprenderam	em	3 Néfi	17:6–25.	Os	alunos	podem	dar	
várias	respostas.	Uma	verdade	que	podem	identificar	é	a	de	que	o Salvador sente grande 
compaixão por nós. Escreva essa verdade no quadro. Você pode sugerir que os alunos 
escrevam essa verdade, ou uma outra verdade que identificaram, na margem de suas escri-
turas, ao lado de 3 Néfi 17:6.
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Para	ajudar	os	alunos	a	entender	como	a	compreensão	do	caráter	de	Jesus	Cristo	ajuda	a	
aumentar nossa fé, leia a seguinte declaração:
“Podemos	exercer	fé	em	Cristo	quando	temos	certeza	de	que	Ele	existe,	fazemos	uma	ideia	
correta de Seu caráter e sabemos que estamos nos esforçando para viver de acordo com a 
Sua	vontade”	(Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho, 2004, p. 86).
•	 Como	a	compreensão	da	natureza	compassiva	do	Salvador	os	ajuda	a	exercer	fé	Nele?
Saliente	a	frase	“aflitos	de	qualquer	forma”,	em	3 Néfi	17:9.
•	 Que	tipos	de	doenças	podem	ser	incluídas	em	“qualquer	forma”	de	aflições?	(Todos	os	

tipos de doenças físicas, emocionais, mentais e espirituais.)
Peça	aos	alunos	que	ponderem	aspectos	em	que	eles	possam	estar	“aflitos”	e	dos	quais	
pediriam ao Salvador que os curasse, se Ele fosse abençoá-los pessoalmente. Lembre-os 
de	que,	embora	o	Salvador	não	esteja	aqui	para	servir-nos	pessoalmente,	Seu	poder	para	
abençoar	e	curar	está	disponível	por	meio	do	sacerdócio.
•	 Quem	vocês	procuram	para	receber	bênçãos	do	sacerdócio?
•	 Quando	foi	a	última	vez	que	vocês	sentiram	a	influência	de	cura	do	Salvador	em	sua	

vida?
Relembre aos alunos o princípio de ponderar que eles discutiram no início da aula. Sugira 
que um modo de ponderar pode ser visualizar a si mesmos na situação descrita no relato 
das escrituras que lerem. Peça aos alunos que se visualizem entre os nefitas na época 
dos acontecimentos relatados em 3 Néfi 17. Dê um tempo para os alunos escreverem no 
caderno ou diário de estudo das escrituras o que eles poderiam ter ouvido, visto, sentido e 
aprendido se tivessem estado entre os nefitas e interagido com o Salvador naquela ocasião. 
Você pode sugerir que escrevam sobre uma aflição da qual eles pediriam que o Salvador 
os	curasse.	Quando	terminarem	de	escrever,	você	pode	convidar	alguns	alunos	a	ler	para	a	
classe o que eles escreveram. Certifique-se de que eles entendam que não devem se sentir 
obrigados	a	partilhar	qualquer	coisa	que	seja	muito	pessoal	ou	particular.
Depois de alguns alunos compartilharem o que escreveram, você pode convidar um ou 
dois deles a compartilhar como souberam que Jesus Cristo os ama e tem compaixão por 
eles. Incentive os alunos a refletir sobre esta lição e a confiar na compaixão do Salvador 
ao	procurar	Sua	ajuda	em	relação	a	seus	desejos,	suas	fraquezas,	seus	sofrimentos	e	suas	
provações.

Visualizar
A visualização é uma 
habilidade de estudo das 
escrituras que pode aju-
dar os alunos a analisar, 
compreender e aplicar 
o que leram. Ajude os 
alunos a aprender a 
visualizar os aconteci-
mentos das escrituras, 
incentivando-os a tentar 
imaginar na mente as 
pessoas, os lugares e 
acontecimentos sobre 
os quais eles leram. 
Uma forma de os alunos 
poderem realizar isso 
é imaginarem que são 
participantes da história 
que estão lendo.
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Introdução
Ao encerrar o primeiro dia de Seu ministério entre os 
nefitas, Jesus Cristo administrou o sacramento. Deu-lhes 
o mandamento de participar do sacramento, de orar ao 
Pai sempre e de fazer amizade com todas as pessoas. O 
Salvador prometeu grandes bênçãos para aqueles que 

obedecessem. Depois, deu instruções aos doze discípu-
los nefitas sobre o ministério deles na Igreja. Antes de 
subir ao céu, deu-lhes o poder de conceder o dom do 
Espírito Santo.

LIÇÃO 127

3 Néfi 18

Sugestões Didáticas

3 Néfi 18:1–14
Jesus Cristo administra o sacramento aos nefitas
Peça	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Élder	Gerald N.	Lund,	dos	
Setenta. (Diga aos alunos que o nome Czenkusch	se	pronuncia	“ZEN-cush”.)	Incentive	a	
classe a imaginar como seria estar no lugar do alpinista mencionado pelo Élder Lund.
“Há	algum	tempo,	foi	publicado	um	interessante	artigo	sobre	alpinismo	em	uma	revista	
médica. (…)
O	artigo	era	sobre	um	homem	chamado	Czenkusch	que	era	diretor	de	uma	escola	de	alpi-
nismo. (…) Czenkusch descrevia para o entrevistador a técnica de salvaguarda, um sistema 
de	segurança	para	proteção	dos	alpinistas.	Um	alpinista	chega	a	uma	posição	segura,	prende	
a	corda	num	ponto	fixo,	geralmente	amarrando-a	ao	próprio	corpo,	e	depois	grita	para	o	
companheiro:	‘Você	está	seguro’,	querendo	dizer,	‘Estou	aqui	para	segurá-lo.	Se	algo	aconte-
cer,	vou	impedir	que	caia’.	É	uma	parte	importante	do	alpinismo.	Observem	o	que	se	seguia	
no artigo: ‘Escalar com salvaguarda proporcionou os melhores e os piores momentos para 
Czenkusch. Certa vez, ele despencou de um precipício, arrancando três suportes mecânicos e 
arrastando seu companheiro para fora de uma plataforma. Parou de cabeça para baixo a três 
metros do chão quando seu companheiro [Don] impediu a queda com a força de seus braços 
estendidos.	‘Don	salvou-me	a	vida’,	disse	Czenkusch.	‘Como	você	trata	um	sujeito	assim?	
Dá-lhe	de	presente	de	Natal	uma	corda	de	alpinismo	usada?	Não; você se lembra dele. Você 
se lembra dele para sempre’”	[Eric G.	Anderson,	“The	Vertical	Wilderness”,	Private Practice, 
novembro	de	1979,	p.	21;	grifo	do	autor]”	(“The	Grace	and	Mercy	of	Jesus	Christ”,	em	Jesus 
Christ: Son of God, Savior,	ed.	Paul H.	Peterson,	Gary L.	Hatch	e	Laura D.	Card,	2002,	p.	48).
•	 Por	que	vocês	acham	que	o	alpinista	sentia	que	dar	presentes	materiais	à	pessoa	que	o	

resgatou	seria	um	modo	impróprio	de	demonstrar	gratidão?
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 18:1–7 em silêncio, procurando o que o Salvador pediu 
que os nefitas fizessem para lembrar-se Dele. (Você pode sugerir que os alunos marquem 
as palavras lembrança e lembrar em 3 Néfi 18:7.) Depois que os alunos compartilharem o 
que encontraram, faça as seguintes perguntas:
•	 Como	o	sacramento	nos	ajuda	a	lembrar	do	sacrifício	feito	pelo	Salvador	em	nosso	favor?
•	 De	acordo	com	3 Néfi	18:7,	o	que	os	nefitas	deviam	lembrar	ao	partilhar	o	pão?
Dê aos alunos um tempo para revisarem 3 Néfi 11:14–15. Depois, faça as seguintes 
perguntas:
•	 Por	que	a	lembrança	do	corpo	do	Salvador	seria	particularmente	significativa	para	os	

nefitas?
•	 Embora	vocês	não	tenham	visto	as	feridas	no	corpo	do	Salvador,	como	os	nefitas	fize-

ram,	por	que	ainda	assim	é	importante	que	partilhem	o	pão	do	sacramento	“em	lem-
brança	do	corpo”	do	Salvador?	(D&C	20:77.)

•	 O	que	vocês	podem	fazer	para	sempre	se	lembrar	do	Salvador?
Escreva a seguinte frase no quadro: Quando tomamos o sacramento, testemunhamos  
ao Pai que …
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Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 18:8–11 em silêncio, procurando palavras ou frases que 
completem a declaração do quadro. Peça a alguns alunos que compartilhem o que encon-
traram.	(Os	alunos	podem	completar	a	declaração	assim:	Quando tomamos o sacramento 
testemunhamos ao Pai que sempre nos lembraremos de Jesus Cristo.	Outra	resposta	
possível seria: Quando tomamos o sacramento testemunhamos ao Pai que estamos 
dispostos a fazer tudo que o Salvador ordenou.)
Use	algumas	das	seguintes	perguntas	para	ajudar	os	alunos	a	aprofundar	sua	compreensão	
e	seu	apreço	pelo	papel	do	sacramento	em	ajudar-nos	a	lembrar	do	Salvador:
•	 Quais	são	alguns	aspectos	da	vida	e	do	ministério	do	Salvador	que	poderíamos	lembrar	

durante	a	ordenança	do	sacramento?	(As	respostas	podem	incluir	Sua	morte	e	sacrifício	
expiatório,	Seu	nascimento	humilde,	Seus	milagres	e	ensinamentos,	Sua	preocupação	e	
amor pelas pessoas e Sua submissão ao Pai Celestial.)

•	 Embora	leve	pouco	tempo	para	partilharmos	o	sacramento,	os	efeitos	de	nossa	prepara-
ção	e	participação	nessa	ordenança	são	eternos.	O	que	podemos	fazer	para	sempre	nos	
lembrar do Salvador depois de termos partilhado o sacramento e durante o restante da 
semana?

•	 Como	a	sinceridade	e	a	atenção	ao	partilhar	o	sacramento	nos	ajudam	a	lembrar	do	
Salvador	durante	a	semana?

•	 O	que	significa	o	sacramento	se	deixarmos	de	nos	lembrar	Dele?
•	 De	acordo	com	3 Néfi	18:7,	11,	o	que	o	Salvador	prometeu	aos	que	partilhassem	o	sacra-

mento	e	se	lembrassem	Dele?	(Se partilharmos o sacramento e sempre nos lembrar-
mos do Salvador, teremos Seu Espírito sempre conosco.)

Peça a um aluno que leia 3 Néfi 18:12–14 em voz alta e depois peça a outro aluno que leia 
Helamã 5:12 em voz alta. Peça ao restante dos alunos que acompanhe, ponderando que 
relação há entre essas duas passagens. 
•	 Como	o	fato	de	partilharmos	regularmente	do	sacramento	pode	ajudar-nos	a	fazer	de	

Jesus	Cristo	o	alicerce	sobre	o	qual	edificamos	nossa	vida?
Para	ajudar	os	alunos	a	lembrarem-se	mais	de	Jesus	Cristo,	peça	que	escrevam	a	cada	dia	
da semana seguinte, no caderno, no diário de estudo das escrituras ou no diário pessoal, o 
que eles fazem para se lembrar do Salvador. Incentive-os a escrever os pensamentos que 
tiveram durante o sacramento ou como o fato de se lembrarem do Salvador influenciou 
seus pensamentos, suas palavras e ações. 
Faça	o	acompanhamento	dos	alunos	nas	próximas	aulas,	incentivando-os	a	continuar	
escrevendo a cada dia. Durante a semana, você pode dar-lhes alguns minutos no início da 
aula para registrar o que estão fazendo para se lembrarem do Salvador. 

3 Néfi 18:15–25
Jesus ensina os nefitas a orar sempre ao Pai e a reunir-se com frequência
Divida	os	alunos	em	duplas.	Peça	a	cada	dupla	que	leia	3 Néfi	18:15–21	juntos,	procurando	
o	que	o	Salvador	nos	ensinou	a	fazer	para	resistirmos	às	tentações.	Quando	tiverem	ter-
minado de ler, peça às duplas que escrevam uma frase que elas achem que resume esses 
ensinamentos sobre como vencer as tentações. Peça a várias duplas que compartilhem o 
que escreveram. (Embora os alunos possam usar palavras diferentes para expressar seus 
resumos, eles devem identificar a seguinte verdade: Se estivermos sempre vigilantes e 
orarmos sempre ao Pai, poderemos resistir às tentações de Satanás.)
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	a	palavra	vigiar	em	3 Néfi	18:18?	(Significa	estar	espiri-

tualmente alertas, vigilantes ou atentos.)
•	 Por	que	vocês	acham	que	vigiar	e	orar	são	essenciais	para	resistirmos	às	tentações?
Saliente que 3 Néfi 18:15, 20–21 é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode 
sugerir aos alunos que marquem essa passagem de modo distinto para que consigam 
localizá-la facilmente.
•	 De	que	modo	a	oração	nos	ajuda	a	permanecer	vigilantes	e	alertas	em	relação	às	tentati-

vas	de	Satanás	para	tentar-nos?

3 Néfi 18:15, 
20–21 é uma passagem 
de domínio das escritu-
ras. Consulte as suges-
tões didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a compreender 
essa passagem.
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Peça aos alunos para responder a uma das perguntas a seguir no diário de estudo das escri-
turas: (Você pode anotar as perguntas no quadro ou lê-las lentamente para que os alunos 
possam copiá-las.)
•	 De	que	modo	a	oração	os	ajudou	a	resistir	às	tentações	de	Satanás?
•	 O	que	vocês	podem	fazer	para	melhorar	suas	orações	pessoais?
•	 Que	bênçãos	vocês	testemunharam	por	orar	com	sua	família?
•	 O	que	vocês	podem	fazer	para	ajudar	a	sua	família	a	orar	juntos	de	modo	significativo	e	

constante?
Se o tempo permitir, você pode pedir a alguns alunos que compartilhem com a classe o 
que escreveram.
Peça	aos	alunos	que	pensem	em	alguém	que	gostariam	de	ajudar	para	que	se	aproxi-
masse do Salvador. Anote o seguinte princípio no quadro e incentive os alunos a anotá-lo: 
Quando ministramos a outras pessoas podemos ajudá-las a achegarem-se a Cristo. 
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 18:22–24 em silêncio.
•	 O	que	o	Salvador	pede	que	façamos	para	ajudar	as	pessoas	a	achegarem-se	a	Ele?	(Não	

devemos	excluí-los	de	nossas	reuniões	da	Igreja	e	devemos	orar	por	eles.)
•	 O	Salvador	disse	que	Ele	é	a	luz	que	devemos	mostrar	ao	mundo.	Como	cada	um	de	nós	

deve	levar	a	vida	de	modo	a	mostrar	a	luz	do	Salvador?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Robert D.	Hales,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	
Peça aos alunos que prestem atenção ao que o Élder Hales disse que vai acontecer quando 
vivermos dignamente.

“Não	seria	agradável	a	Jesus	se	pudéssemos	deixar	nossa	luz	brilhar	de	modo	
que	aqueles	que	nos	seguissem	estivessem	seguindo	o	Salvador?	Há	pessoas	
que buscam a luz e que alegremente passariam pela porta do batismo para o 
caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna (ver 2 Néfi 31). Vocês 
serão	a	luz	que	vai	levá-las	para	um	porto	seguro?”	(“That	Ye	May	Be	the	
Children	of	Light”	[Para	Que	Sejais	Filhos	da	Luz],	discurso	proferido	em	

serão	da	Universidade	Brigham	Young,	3	de	novembro	de	1996,	p.	8,	speeches	.byu	.edu).
•	 Que	pensamentos	vocês	têm	quando	ponderam	a	pergunta:	“Não	seria	agradável	a	Jesus	

se pudéssemos deixar nossa luz brilhar para que aqueles que nos seguissem estivessem 
seguindo	o	Salvador?”

Explique-lhes	que	orar	pelos	outros,	convidá-los	a	assistir	às	reuniões	da	Igreja	e	dar	um	
exemplo cristão são maneiras pelas quais podemos ministrar às pessoas. Peça a alguns 
alunos que compartilhem uma experiência pessoal na qual eles ergueram a luz do Salvador 
para	ajudar	alguém	a	achegar-se	a	Ele.

3 Néfi 18:26–39
O Salvador ensina Seus discípulos a fazer amizade com todas as pessoas
Resuma 3 Néfi 18:26–39 explicando que depois de falar à multidão, o Salvador Se voltou 
para os doze discípulos que havia escolhido e os instruiu sobre como conduzir e dirigir os 
assuntos	da	Igreja.	Peça	aos	alunos	que	leiam	3 Néfi	18:32	em	silêncio,	procurando	como	
devemos agir em relação às pessoas que se afastaram do evangelho.
•	 Por	que	é	importante	continuar	a	ministrar	às	pessoas	que	se	afastaram	do	evangelho?
Você	pode	contar	uma	experiência	pessoal	em	que	você	ajudou	a	ministrar	a	um	dos	filhos	
de	Deus	e	ajudou	essa	pessoa	a	achegar-se	a	Cristo.

Domínio de Escrituras — 3 Néfi 18:15, 20–21
Observação: Por causa da duração desta aula, você pode começar a aula seguinte com esta 
atividade	de	domínio	de	escrituras.	Ou	a	atividade	pode	ser	usada	em	uma	aula	futura,	
quando você tiver mais tempo para revisar as passagens de escrituras.
Utilize	alguns	minutos	ajudando	os	alunos	a	memorizar	3 Néfi	18:15,	20–21.	Escreva	todos	
os três versículos no quadro e peça aos alunos que pratiquem recitá-los em voz alta. Depois 
que os alunos tiverem lido todos os versículos algumas vezes, comece a apagar diferentes 
partes dos versículos enquanto os alunos continuam a recitar a passagem inteira. Repita 
esse processo até que todas as palavras tenham sido apagadas do quadro.
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Introdução
Depois que o Salvador encerrou Sua primeira visita 
aos nefitas, a notícia de Sua visita se espalhou entre as 
pessoas durante toda a noite. (Os acontecimentos regis-
trados em 3 Néfi 11–18 ocorreram todos em um único 
dia.) Ao longo da noite, as pessoas “labutaram afano-
samente toda aquela noite, a fim de poderem estar, na 
manhã seguinte”, no lugar onde o Salvador apareceria 

novamente (3 Néfi 19:3). Na manhã, os doze discípu-
los ensinaram o povo e oraram com eles. Jesus Cristo 
apareceu e ordenou ao povo que orasse, enquanto Ele 
orava ao Pai em favor deles. Por causa de sua fé, os 
doze discípulos foram purificados. Jesus orou para que 
os discípulos e todos aqueles que acreditassem em Suas 
palavras se tornassem um com Ele e Seu Pai.

LIÇÃO 128

3 Néfi 19

Sugestões Didáticas

3 Néfi 19:1–14
Os doze discípulos ministram às pessoas como o Salvador ordenou
Peça aos alunos que imaginem o que eles fariam ou como eles se sentiriam se soubessem 
que na manhã seguinte Jesus Cristo estaria no templo (ou na sede da estaca ou no centro 
da cidade, ou em algum outro local que exigisse algum esforço por parte dos alunos para 
chegar até lá).
•	 Como	chegariam	até	lá?
•	 Com	quem	gostariam	de	ir	até	lá?
•	 O	que	fariam	para	preparar-se	para	isso?
Lembre aos alunos que ao término da visita do Salvador aos nefitas no primeiro dia, Ele 
incentivou as pessoas a voltarem para casa e meditarem e orarem sobre Seus ensinamentos 
para se prepararem para Sua visita do dia seguinte (ver 3 Néfi 17:3). Peça aos alunos que 
leiam 3 Néfi 19:1–3 em silêncio, procurando como os nefitas reagiram à promessa do Sal-
vador de que voltaria no dia seguinte. Depois que os alunos relatarem o que encontraram, 
resuma 3 Néfi 19:4–8 explicando que depois que a multidão se reuniu no dia seguinte, os 
doze discípulos dividiram as pessoas em grupos de doze e começaram a ensiná-las. Depois 
de	instruir	a	multidão	a	se	ajoelhar	em	oração,	os	doze	discípulos	também	oraram	e	depois	
ensinaram às pessoas as mesmas verdades que o Salvador havia ensinado no dia anterior. 
Então,	os	discípulos	se	ajoelharam	em	oração	novamente.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 19:8–9 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando pelo que os discípulos oraram.
•	 O	que	os	discípulos	mais	desejavam?
•	 Os	doze	discípulos	iriam	dirigir	os	assuntos	da	Igreja	entre	os	nefitas	depois	que	o	Salvador	

partisse.	Por	que	vocês	acham	que	eles	precisavam	do	Espírito	Santo	em	seu	ministério?
•	 Nas	orações	que	vocês	fazem,	quais	são	algumas	coisas	que	vocês	mais	desejam?
•	 Vocês	oram	para	ter	o	Espírito	Santo?	Por	que	sim?	Ou	por	que	não?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 19:10–12 em voz alta. Depois que ele tiver terminado de 
ler, explique-lhes que esse segundo batismo foi uma circunstância especial. Embora os 
nefitas tivessem sido batizados anteriormente para a remissão de pecados e fossem dignos 
de estar na presença de Jesus Cristo, o Salvador ordenou que fossem batizados de novo, 
porque	Ele	organizou	a	Igreja	de	novo.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 19:13–14 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando	as	bênçãos	que	os	discípulos	receberam	em	resposta	aos	seus	desejos	justos.	Para	
ajudar	a	aumentar	o	desejo	dos	alunos	pela	influência	do	Espírito	Santo	em	sua	vida,	faça	a	
seguinte atividade:
Divida os alunos em duplas. Peça a cada dupla que faça uma lista no caderno ou diário 
de estudo das escrituras do que o Espírito Santo faz por aqueles que vivem dignamente. 
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Em seguida, peça que os alunos comparem suas listas com a seguinte declaração do Élder 
Robert	D.	Hales,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	(Antes	da	aula,	faça	cópias	da	declaração	
ou escreva-a no quadro.) Peça aos alunos que adicionem às suas listas todas as ideias novas 
que encontrarem ao ler a declaração.

“O	Espírito	Santo	(…)	é	a	fonte	de	nosso	testemunho	do	Pai	e	do	Filho. (…)
Precisamos do Espírito Santo como nosso companheiro constante para 
ajudar-nos	a	fazer	escolhas	melhores	nas	decisões	com	que	nos	deparamos	
no	dia	a	dia.	(…)	A	companhia	do	Espírito	(…)	dará	forças	[a	nossos	jovens]	
para resistir ao mal e, quando necessário, para arrependerem-se e voltarem 
ao caminho estreito e apertado. (…) Todos precisamos do fortalecimento 

proporcionado pelo Espírito Santo. (…) Com o auxílio do Espírito Santo, os membros da 
família	poderão	fazer	escolhas	sábias,	escolhas	que	os	ajudarão	a	regressar	juntos	para	a	
presença	do	Pai	Celestial	e	Seu	Filho	Jesus	Cristo	para	viverem	com	Eles	eternamente”	(“O	
Convênio	do	Batismo:	Estar	no	Reino	e	Ser	do	Reino”,	A Liahona, novembro de 2000, p. 8).
•	 De	que	maneira	as	bênçãos	de	sua	lista	são	úteis	para	os	jovens	da	Igreja?
Peça	aos	alunos	que	revejam	a	lista	de	bênçãos	que	fizeram	e	ponderem	o	que	temos	de	
fazer para qualificar-nos para essas bênçãos. Peça que leiam 3 Néfi 19:9, 13 em silêncio, 
procurando um princípio sobre como receber a influência do Espírito Santo. Peça aos alu-
nos que anotem o princípio que identificarem. Peça a alguns deles que compartilhem o que 
escreveram.	(Os	alunos	podem	dizer	algo	assim:	Nossas orações e nossos desejos justos 
podem qualificar-nos para ficar repletos do Espírito Santo.)
•	 Quando	foi	que	seus	desejos	justos	e	suas	orações	os	ajudaram	a	sentir	a	influência	do	

Espírito?
Escreva a seguinte declaração incompleta no quadro. Peça aos alunos que anotem esta 
declaração	incompleta	e	a	completem	com	suas	próprias	palavras.

Mostro ao Pai Celestial meu desejo de ter a companhia do Espírito Santo …

3 Néfi 19:15–36
O Salvador aparece e ora para que o povo seja purificado pela fé
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 19:15–16 em voz alta. Saliente que, enquanto as pessoas 
estavam	de	joelhos,	elas	testemunharam	Jesus	Cristo	proferir	três	orações	distintas	pelos	
Seus discípulos e pela multidão. (Explique-lhes que durante a aula a classe vai estudar a 
terceira oração do Salvador.)
Escreva as seguintes referências das escrituras e perguntas no quadro antes da aula 
(ou prepare-as em uma folha para ser entregue a cada aluno):

3 Néfi 19:17–18, 24–26, 30
3 Néfi 19:19–23
3 Néfi 19:27–29
O que podemos aprender sobre a oração nessa passagem?
Como vocês poderiam aplicar o que aprenderam nesses versículos em suas orações pessoais?

Divida a classe em grupos de três alunos em cada grupo. (Se a classe for pequena, pode 
ser necessário dividir a turma em grupos menores.) Designe um aluno de cada grupo a ler 
uma das passagens das escrituras escritas no quadro. Informe aos alunos que todos devem 
estar preparados para responder às perguntas do quadro em seus grupos.
Depois de um tempo suficiente, peça aos alunos que leiam suas respostas para as per-
guntas	com	os	outros	membros	de	seus	grupos.	Esteja	preparado	para	responder	se	os	
alunos perguntarem por que os discípulos oraram ao Salvador (ver 3 Néfi 19:18). Saliente 
que, nesse caso único, os discípulos oraram a Jesus Cristo, porque Ele estava com eles em 
pessoa como representante do Pai (ver 3 Néfi 19:22).
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 19:31–34 em voz alta. Peça à classe que acompanhe e 
pondere por que a oração do Salvador influenciou tão profundamente as pessoas. Peça a 
alguns alunos que relatem o que encontraram. Embora os alunos possam aprender muitas 
verdades uns com os outros ao compartilhar, a atividade a seguir vai enfatizar dois princí-
pios que eles podem descobrir em seu estudo.
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Escreva o seguinte no quadro: Ao exercermos fé em Jesus Cristo, …
Peça aos alunos que recapitulem 3 Néfi 19:28 em silêncio, procurando maneiras de com-
pletar a declaração do quadro. (Peça aos alunos que anotem suas respostas. Esta é uma 
maneira pela qual os alunos podem completar a declaração: Ao exercermos fé em Jesus 
Cristo, podemos ser purificados.)
•	 O	que	significa	ser	purificado?	Como	a	fé	exercida	em	Jesus	Cristo	nos	ajuda	a	tornar-

nos	limpos?
•	 De	que	maneiras	os	discípulos	exerceram	fé	durante	os	acontecimentos	registrados	em	

3 Néfi	19?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	que	somos	purificados	pelo	Espírito	Santo,	lembre-os	
de	que	os	discípulos	haviam	recebido	o	Espírito	Santo	e	ficaram	“cheios	(…)	[de]	fogo”	
(3 Néfi	19:13).	Explique-lhes	que	a	expressão	“cheios	(…)	[de]	fogo”	é	simbólica,	referin-
do-se à bênção de ser purificado por intermédio da influência do Espírito Santo.
Peça aos alunos que releiam 3 Néfi 19:23, 29 em silêncio, procurando outra bênção que 
recebem aqueles que têm o Espírito do Senhor com eles. (Depois que os alunos lerem, 
você	pode	sugerir	que	marquem	nos	dois	versículos	a	expressão	“para	que	sejamos	um”.)
•	 Como	Jesus	Cristo	e	o	Pai	são	um?	(Eles	são	seres	tangíveis	e	separados,	mas	são	um	em	

propósito	e	doutrina.	Perfeitamente	unidos,	eles	levam	a	efeito	o	plano	divino	de	salva-
ção criado pelo Pai Celestial.)

•	 O	que	significa	tornar-nos	um	com	Deus,	o	Pai,	e	o	Filho?
•	 O	que	aprendemos	em	3 Néfi	19:23,	29	sobre	como	podemos	tornar-nos	um	com	Eles?	

(Por meio da fé, podemos ser purificados e tornar-nos um com Jesus Cristo, assim 
como Ele é um com o Pai.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	D. Todd	Christofferson,	do	Quó-
rum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	classe	que	preste	atenção	em	como	podemos	ser	um	com	
o Pai e o Filho:

“Jesus	alcançou	a	perfeita	unidade	com	o	Pai,	submetendo-Se,	tanto	na	carne	
quanto no espírito, à vontade do Pai. Seu ministério tinha um enfoque bem 
claro, porque Nele não havia duplicidade de mente para debilitá-Lo ou 
distraí-Lo. Referindo-Se a Seu Pai, Jesus disse: ‘Eu faço sempre o que lhe 
agrada’	(João	8:29). (…)
Sem dúvida não seremos um com Deus e Cristo enquanto não fizermos com 

que	a	vontade	e	o	interesse	Deles	sejam	o	nosso	maior	desejo.	Essa	submissão	não	é	con-
seguida num dia, mas por meio do Santo Espírito, o Senhor irá ensinar-nos, se estivermos 
dispostos,	até	que,	com	o	tempo,	possamos	dizer	verdadeiramente	que	Ele	está	em	nós,	tal	
como	o	Pai	está	Nele”	(“Para	Que	Sejam	Um	em	Nós”,	A Liahona, novembro de 2002, p. 71).
Peça	aos	alunos	que	leiam	3 Néfi	19:35–36	em	silêncio	e	ponderem	o	vigor	de	suas	próprias	
orações.	Prometa	aos	alunos	que	nós	também	podemos	ter	uma	experiência	espiritual	e	
um crescimento maior para nos tornarmos um com o Pai e o Filho, se aumentarmos nossa 
fé e orarmos fervorosamente pela companhia do Espírito.

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 19:18, 22. “Eles oraram a Jesus”

Pelas escrituras e pelos ensinamentos dos profetas 
modernos, sabemos que devemos adorar a Deus, o 
Pai, e orar somente a Ele. Não devemos orar a Jesus 
Cristo. Por exemplo, o Salvador ensinou aos nefitas: 
“Portanto deveis sempre orar ao Pai em meu nome” 
(3 Néfi 18:19). Contudo, pouco depois de o Salvador 
ensinar isso, Seus discípulos nefitas oraram diretamente 
a Ele (ver 3 Néfi 19:18). Fizeram isso, disse Ele, porque 
Ele estava com eles (ver 3 Néfi 19:22). Élder Bruce R. 

McConkie, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou 
que essa é uma exceção — uma situação exclusiva:

“Havia uma razão especial para isso ter sido feito 
naquele caso e em uma única vez. Jesus já lhes ensinara 
a orar em Seu nome para o Pai, o que eles fizeram pri-
meiro. Jesus estava presente diante deles como símbolo 
do Pai. Ao vê-lo, era como se vissem o Pai; ao orar para 
Ele, era como se orassem ao Pai. Foi uma situação espe-
cial e única” (The Promised Messiah, 1978, pp. 560, 561).
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Introdução
No segundo dia de Seu ministério entre os nefitas, Jesus 
Cristo novamente administrou o sacramento às pes-
soas. Ele testificou que os convênios e promessas do Pai 

seriam cumpridos nos últimos dias. Israel seria reunida, 
e todas as nações da Terra seriam abençoadas.

LIÇÃO 129

3 Néfi 20

Sugestões Didáticas

3 Néfi 20:1–9
O Salvador administra o sacramento para o povo novamente
Para iniciar a aula, explique-lhes que você gostaria que os rapazes e as moças da classe res-
pondessem	a	perguntas	diferentes.	Peça	a	alguns	rapazes	portadores	do	Sacerdócio	Aarô-
nico que falem para a classe a respeito de suas responsabilidades de preparar, abençoar ou 
distribuir	o	sacramento.	Ajude-os	a	compartilhar	seus	sentimentos	sobre	o	cumprimento	
desses deveres, fazendo as seguintes perguntas:
•	 O	que	significa	para	vocês	ajudarem	a	administrar	o	sacramento?
•	 Como	vocês	demonstram	para	o	Senhor	que	entendem	a	natureza	sagrada	dessa	

ordenança?
Ajude	algumas	moças	a	compartilhar	seus	sentimentos	sobre	a	santidade	do	sacramento,	
fazendo as seguintes perguntas:
•	 Como	vocês	se	sentem	quando	veem	rapazes	dignos	que	administram	o	sacramento?
•	 O	que	vocês	fazem	durante	a	administração	do	sacramento	que	mostra	que	vocês	com-

preendem	sua	natureza	sagrada?
Explique-lhes que no segundo dia de Seu ministério entre os nefitas, o Salvador e Seus 
discípulos administraram o sacramento às pessoas uma segunda vez. Peça aos alunos que 
leiam	3 Néfi	20:1	em	silêncio.	Saliente	a	seguinte	frase:	“E	ordenou	que	não	cessassem	de	
orar	em	seu	coração”.
•	 O	que	significa	para	vocês	“não	[cessar]	de	orar	em	seu	coração”?
Peça a alguém que leia 3 Néfi 20:3–5 em voz alta.
•	 Como	vocês	acham	que	o	fato	de	orar	no	coração	pode	influenciar	sua	experiência	sema-

nal	de	tomar	o	sacramento?
•	 Por	que	vocês	acham	que	é	importante	manter	o	foco	no	Salvador	quando	tomamos	o	

sacramento?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 20:8 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando 
o	que	representam	o	pão	e	o	vinho.	[Pode	ser	útil	explicar	que	a	prática	atual	da	Igreja	é	
utilizar	água	em	vez	de	vinho.	(Ver	D&C	27:2.)]
•	 O	que	representam	o	pão	e	a	água	do	sacramento?	(O	corpo	e	o	sangue	do	Salvador.)
Você	pode	ler	a	seguinte	declaração	do	Élder	James E.	Talmage,	do	Quórum	dos	Doze	
Apóstolos,	para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	sentido	figurado	do	convite	do	Salvador	
para comer Sua carne e beber Seu sangue:
“Comer a carne e beber o sangue de Cristo era, e é, acreditar Nele e aceitá-Lo como o Filho literal 
de Deus e Salvador do mundo, e obedecer a Seus mandamentos. Somente por esses meios 
pode o Espírito de Deus tornar-Se parte permanente do homem individual, assim como 
a	substância	do	alimento	que	ele	ingere	é	assimilada	aos	tecidos	de	seu	corpo”	(Jesus, 
o Cristo, p. 331; grifo do autor).
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•	 Que	simbolismo	há	em	partilhar	do	pão	e	da	água?
•	 De	acordo	com	3 Néfi	20:8,	o	que	Jesus	Cristo	promete	àqueles	que	participam	do	sacra-

mento?	(Sua	alma	ficará	satisfeita.)
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	que	significa	ficar	com	a	alma	satisfeita,	peça	que	
pensem na quantidade de pão e água que costumamos comer e beber quando participa-
mos do sacramento. Depois pergunte:
•	 Se	vocês	estivessem	com	fome	e	com	sede,	ficariam	satisfeitos	com	isso?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 20:9 em voz alta, e pergunte à classe:
•	 Qual	é	um	princípio	que	podemos	aprender	com	os	ensinamentos	do	Salvador,	em	

3 Néfi	20:8–9?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	devem	identificar	o	
seguinte princípio: Se tomarmos o sacramento dignamente, podemos ficar plenos 
do Espírito Santo.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos.	Peça	à	classe	que	preste	atenção	nas	maneiras	pelas	quais	podemos	ser	
abençoados quando ficamos cheios do Espírito:

“Qualifiquemo-nos	para	a	promessa	do	Salvador	de	que,	participando	do	
sacramento, ficaremos satisfeitos (ver 3 Néfi 20:8; ver também 3 Néfi 18:9), que 
significa	que	ficaremos	‘cheios	do	Espírito’	(3 Néfi	20:9).	Esse	Espírito	—	o	
Espírito	Santo	—	é	nosso	consolador,	nosso	orientador,	nosso	comunicador,	
nosso	intérprete,	nossa	testemunha	e	nosso	purificador	—	Aquele	que	nos	guia	
de	modo	infalível	e	nos	santifica	para	nossa	jornada	mortal	rumo	à	vida	eterna.

(…) O	aparentemente	pequeno	ato	de	renovar	os	convênios	batismais	de	forma	consciente	
e com reverência traz a renovação das bênçãos do batismo pela água e pelo Espírito, para 
que possamos ter sempre conosco o Seu Espírito. Dessa forma, todos seremos guiados 
e	dessa	forma	todos	poderemos	ser	purificados”	(“Ter	Sempre	Consigo	o	Seu	Espírito”,	
A Liahona,	janeiro	de	1997,	p.	63).
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	ser	abençoados	quando	estamos	

cheios	do	Espírito?
•	 Quando	foi	que	o	sacramento	os	ajudou	a	se	sentirem	cheios	do	Espírito	Santo?
Preste testemunho das bênçãos que recebeu por tomar o sacramento e ficar cheio do 
Espírito. Afirme que orar no coração é uma maneira pela qual podemos nos preparar 
para tomar o sacramento e ficar cheios do Espírito Santo. Incentive os alunos a passar 
um tempo em oração antes de tomar o sacramento.

3 Néfi 20:10–46
O Salvador ensina aos nefitas os convênios que serão cumpridos nos últimos dias
Peça aos alunos que escrevam no caderno ou diário de estudo das escrituras uma breve 
descrição de suas qualidades mais importantes. Depois de terem terminado, peça-lhes que 
analisem	os	tipos	de	qualidades	em	que	se	concentraram.	Eram	características	físicas?	Traços	
de	personalidade?	Qualidades	espirituais?	(Se	houver	tempo,	você	pode	pedir	a	alguns	
alunos que leiam o que escreveram.) Leia a seguinte declaração do Élder David A. Bednar, 
do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	e	peça	à	classe	que	preste	atenção	no	que	ele	disse	que	
define a identidade de uma pessoa:

“Vocês	talvez	gostem	de	música,	de	atletismo	ou	de	mecânica	e	algum	dia	
talvez trabalhem num ofício, numa profissão ou nas artes em geral. Por mais 
importantes	que	essas	atividades	e	ocupações	sejam,	elas	não	definem	quem	
somos. Primeiro e acima de tudo, somos seres espirituais. Somos filhos de 
Deus	e	semente	de	Abraão”	(“Tornar-se	um	Missionário”,	A Liahona, 
novembro de 2005, p. 44).

•	 Como	o	Élder	Bednar	define	quem	somos?	Por	que	vocês	acham	que	é	importante	que	
nos	vejamos	“primeiro	e	acima	de	tudo”	como	seres	espirituais	que	são	filhos	de	Deus?
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Saliente que, além de dizer que somos filhos de Deus, o Élder Bednar disse que somos a 
semente	de	Abraão.	Explique-lhes	que	a	expressão	“semente	de	Abraão”	pode	se	referir	a	
pessoas que são descendentes literais de Abraão. Também pode se referir a pessoas que, ao 
aceitar e obedecer às leis e ordenanças do evangelho de Jesus Cristo recebem a plenitude 
do	evangelho,	as	bênçãos	do	sacerdócio,	e	as	mesmas	promessas	e	convênios	que	Deus	fez	
com Abraão.
Diga aos alunos que no restante de 3 Néfi 20, eles vão estudar os ensinamentos do Salva-
dor aos nefitas sobre os convênios e as promessas feitas a Abraão e seus descendentes (a 
casa de Israel). Ele disse que eles poderiam aprender sobre esses convênios, estudando as 
palavras de Isaías. Peça a um aluno que leia 3 Néfi 20:11–12 em voz alta. Peça à classe que 
acompanhe, procurando o que o Salvador disse que aconteceria quando as palavras de 
Isaías fossem cumpridas. Depois que os alunos relatarem o que encontraram, você pode 
precisar explicar que as palavras de Isaías serão cumpridas nos últimos dias.
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 20:13 em voz alta, e peça aos alunos que identifiquem 
como o Pai Celestial vai cumprir Seus convênios com a casa de Israel nos últimos dias. Peça 
aos alunos que resumam as verdades que aprenderam em 3 Néfi 20:11–13. (As respostas 
dos alunos podem ser diferentes, mas devem identificar a seguinte verdade: O Senhor 
cumprirá Seu convênio de coligar a casa de Israel nos últimos dias. Você pode anotar 
essa verdade no quadro.)
•	 De	acordo	com	3 Néfi	20:13,	que	conhecimento	o	povo	da	casa	de	Israel	adquirirá	como	

parte	essencial	dessa	coligação?	(Adquirirão	o	“conhecimento	do	Senhor	seu	Deus	que	
os	redimiu”.)

Para	ajudar	os	alunos	a	ver	como	o	conhecimento	de	Jesus	Cristo	é	uma	parte	essencial	da	
coligação de Israel, peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração do Élder 
Bruce	R.	McConkie,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	aos	alunos	para	prestar	atenção	
no que envolve a coligação de Israel.
“A	coligação	de	Israel	consiste	em	acreditar,	aceitar	e	viver	em	harmonia	com	tudo	o	que	
o Senhor ofereceu a seu antigo povo escolhido. Consiste em ter fé no Senhor Jesus Cristo, 
arrepender-se, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo, e guardar os mandamentos 
de	Deus.	Consiste	em	acreditar	no	evangelho,	filiar-se	à	Igreja	e	entrar	no	reino.	Consiste	
em	receber	o	santo	sacerdócio,	ser	investido	de	poder	do	alto	em	lugares	santos	e	receber	
todas	as	bênçãos	de	Abraão,	Isaque	e	Jacó,	por	meio	da	ordenança	do	casamento	celestial.	
Também	pode	consistir	em	reunir-se	em	um	local	ou	terra	de	adoração	indicado”	(A New 
Witness for the Articles of Faith	[Uma	Nova	Testemunha	para	as	Regras	de	Fé],	1985,	p.	515).
•	 Em	que	sentido	acreditar	em	Jesus	Cristo	e	segui-Lo	é	uma	parte	essencial	da	coligação	

de	Israel?
Resuma 3 Néfi 20:14–22. Explique-lhes que o Salvador ensinou aos nefitas que, como parte 
da coligação de Israel, e em cumprimento do convênio do Senhor com Abraão, o Pai Celes-
tial deu aos descendentes de Leí a terra em que eles viviam como herança. Ele também 
explicou outra maneira pela qual os nefitas foram abençoados como filhos do convênio. 
Peça	aos	alunos	que	leiam	3 Néfi	20:23–24	em	silêncio,	procurando	quem	Moisés	profeti-
zou que abençoaria a casa de Israel. Depois que os alunos relatarem o que encontraram, 
peça que leiam 3 Néfi 20:25–26 em silêncio. Peça que identifiquem como os descendentes 
de Leí foram abençoados por causa do convênio que o Senhor fez com Abraão. À medida 
que os alunos relatarem o que encontraram, saliente que o Pai Celestial enviou Jesus Cristo 
para	visitar	os	descendentes	de	Leí	e	salvá-los	do	pecado	“porque	[eram]	os	filhos	do	
convênio”.
•	 Como	somos	abençoados	pelos	convênios	que	fazemos	com	o	Pai	Celestial?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 20:27 em voz alta, e peça à classe que identifique uma 
responsabilidade que vem com os convênios que fazemos com o Senhor.
•	 Uma	vez	que	fizermos	convênios	com	o	Senhor,	qual	é	nossa	responsabilidade	para	com	

as	outras	pessoas	do	mundo	inteiro?	(Os	alunos	devem	identificar	a	seguinte	verdade:	
Como semente de Abraão, temos uma responsabilidade de convênio de abençoar 
todos os povos da Terra. Você pode anotar essa verdade no quadro.)
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•	 Como	vocês	acham	que	podemos	ser	uma	bênção	para	todos	os	povos	da	Terra?	(Se	
você	tiver	anotado	a	declaração	doutrinária	no	quadro,	acrescente	as	palavras	“compar-
tilhando o evangelho com eles”.)

Resuma 3 Néfi 20:29–46 explicando que além de ensinar aos nefitas sobre suas bênçãos e 
responsabilidades como filhos do convênio, o Salvador afirmou que a terra de herança dos 
judeus	seria	Jerusalém.	Ele	citou	as	profecias	de	Isaías,	que	predizem	o	tempo	em	que	os	
judeus	serão	restaurados	à	terra	de	sua	herança	depois	que	acreditarem	em	Jesus	Cristo	e	
orarem ao Pai em Seu nome.
Para encerrar, peça a um aluno que leia 3 Néfi 20:46 em voz alta. Peça aos alunos que 
acompanhem e identifiquem uma maneira pela qual eles possam abençoar a vida de outra 
pessoa	com	o	evangelho	durante	a	próxima	semana.	Planeje	fazer	um	acompanhamento	
com os alunos numa aula futura, dando-lhes a oportunidade de relatar as experiências 
pessoais.	Preste	testemunho	da	importância	de	cumprir	nossa	responsabilidade	de	ajudar	
a coligar Israel.
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Introdução
Ao continuar a ensinar os nefitas, Jesus Cristo explicou 
que o surgimento do Livro de Mórmon nos últimos dias 
seria um sinal de que Ele teria começado a reunir Israel 
e a cumprir Seu convênio com o Seu povo. Enfatizando 

Seu grande amor por Seu povo do convênio, o Salvador 
citou profecias de Isaías sobre a restauração do povo do 
convênio.

LIÇÃO 130

3 Néfi 21–22

Sugestões Didáticas

3 Néfi 21:1–11
Jesus Cristo ensina que o surgimento do Livro de Mórmon será um sinal da coli-
gação de Israel nos últimos dias
Antes da aula, desenhe os seguintes sinais no quadro (ou use outros sinais que são comuns 
no lugar onde você mora).

Peça aos alunos que identifiquem o que significa cada sinal. Depois, faça as seguintes 
perguntas:
•	 Para	que	servem	os	sinais?	(Para	preparar-nos,	alertar-nos	e	instruir-nos.)
•	 Por	que	é	importante	que	um	sinal	seja	colocado	de	maneira	adequada	e	que	a	mensa-

gem	no	sinal	seja	de	fácil	compreensão?
Lembre aos alunos que as escrituras frequentemente falam de sinais que nos preparam, 
alertam e instruem sobre o cumprimento do plano do Pai Celestial. Peça aos alunos que 
examinem 3 Néfi 21:1–2, 7, procurando a palavra sinal. Você pode sugerir que os alunos 
marquem a palavra sempre que aparecer nesses versículos. Depois, peça que leiam cuida-
dosamente o versículo 1 em silêncio.
•	 Por	que	o	Senhor	disse	que	daria	esse	sinal	em	particular?	(Assim,	as	pessoas	saberiam	

que Ele iniciou a coligação da casa de Israel.)
Peça	aos	alunos	que	leiam	3 Néfi	21:1–7	em	silêncio	e	que	observem	a	expressão	“estas	
coisas”	e	ponderem	a	que	ela	se	refere.
•	 Falando	aos	nefitas,	o	Salvador	Se	referiu	a	“estas	coisas	que	vos	declaro”	(3 Néfi	21:2).	

Onde	seriam	registradas	Suas	palavras	aos	nefitas?	(No	Livro	de	Mórmon.)
•	 De	acordo	com	esses	versículos,	qual	é	um	sinal	de	que	Deus	está	cumprindo	Seus	con-

vênios	nos	últimos	dias?	(Ajude	os	alunos	a	identificar	a	seguinte	verdade	[anote-a	no	
quadro]: O surgimento do Livro de Mórmon é um sinal de que Deus está cumprindo 
Seu convênio de coligar Israel nos últimos dias.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	
dos	Doze	Apóstolos.	Peça	à	classe	que	preste	atenção	nas	maneiras	pelas	quais	o	Livro	de	
Mórmon	ajuda	as	pessoas	a	reunirem-se	para	a	obra	do	Senhor.	

“O	Livro	de	Mórmon	é	um	ponto	central	dessa	obra.	Ele	declara	a	doutrina	
da coligação. Faz as pessoas aprenderem a respeito de Jesus Cristo, a 
acreditarem	em	Seu	evangelho	e	a	filiarem-se	à	Sua	Igreja.	Na	verdade,	 
se	não	houvesse	o	Livro	de	Mórmon,	a	coligação	prometida	de	Israel	não	
aconteceria”	(“A	Coligação	da	Israel	Dispersa”,	A Liahona, novembro de 
2006, p. 79).

Ensinar pelo 
Santo Espírito
Ore pela orientação do 
Espírito Santo, ao se pre-
parar e quando ensinar.
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•	 Quando	foi	que	o	Livro	de	Mórmon	os	ajudou	dessas	maneiras?	Quando	foi	que	vocês	
viram	o	Livro	de	Mórmon	ajudar	outras	pessoas	dessas	maneiras?

Peça a um aluno que leia 3 Néfi 21:9 em voz alta, e peça à classe que observe a expressão 
“uma	obra	que	será	grande	e	maravilhosa”.	Saliente	que	essa	expressão	se	refere	à	Restau-
ração	do	evangelho	de	Jesus	Cristo,	que	inclui	o	surgimento	do	Livro	de	Mórmon.	
•	 O	que	há	de	grande	e	maravilhoso	na	Restauração	do	evangelho	de	Jesus	Cristo?
Saliente	que	3 Néfi	21:9	se	refere	a	“um	homem”.	Peça	aos	alunos	que	ponderem	quem	
seria esse homem. Depois, mostre uma gravura de Joseph Smith (talvez a gravura Irmão 
Joseph ou a gravura A Primeira Visão [Livro de Gravuras do Evangelho, 2009, nº 87 ou nº 
90]).	Diga	aos	alunos	que	o	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	
identificou esse homem como sendo Joseph Smith (ver Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon	[Cristo	e	o	Novo	Convênio:	A	Mensagem	Messiâ-
nica	do	Livro	de	Mórmon],	1997,	pp.	287–288).	Peça	aos	alunos	que	leiam	3 Néfi	21:10–11	
em silêncio, ponderando como o Profeta Joseph Smith se encaixa na descrição contida 
nesses versículos. 
•	 Como	Deus	mostrou	por	intermédio	de	Joseph	Smith	que	Sua	“sabedoria	é	maior	que	a	

astúcia	do	diabo”?
•	 De	acordo	com	3 Néfi	21:11,	o	que	acontecerá	com	aqueles	que	não	acreditarem	nas	

palavras	de	Cristo	reveladas	por	intermédio	de	Joseph	Smith?	(Eles	serão	“afastados”	
das bênçãos que vêm por meio dos convênios.)

3 Néfi 21:12–22:17
O Salvador fala da destruição dos que não se arrependerem e da restauração de 
Seu povo que se arrepender e voltar para Ele.
Resuma 3 Néfi 21:12–21 explicando que o Salvador fez uma advertência para aqueles que 
nos últimos dias não acreditassem Nele e não se arrependessem. Ele disse que seus bens 
materiais, suas cidades, fortalezas, e as práticas do mal seriam destruídos. Também disse 
que seriam afastados de Seu povo do convênio. 
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 21:22, 25–28 em silêncio, procurando as bênçãos e 
responsabilidades que receberão aqueles que nos últimos dias se arrependerem e derem 
ouvidos às palavras do Salvador.
Pergunte aos alunos como eles resumiriam os ensinamentos contidos em 3 Néfi 21:12–22, 
25–28. Peça a um aluno que escreva as respostas no quadro. Depois resuma todas as res-
postas do quadro salientando que se nos arrependermos e dermos ouvidos às palavras 
do Salvador, seremos reunidos como parte de Seu povo do convênio. (Você pode 
escrever essa verdade no quadro.)
Desenhe uma tenda no quadro ou num cartaz (você pode fazer isso antes da aula). Expli-
que-lhes que Jesus Cristo citou uma profecia que Ele havia inspirado o profeta Isaías a 
escrever	centenas	de	anos	antes.	Nessa	profecia,	Isaías	comparou	a	Igreja,	com	seus	convê-
nios e bênçãos, a uma tenda. 

•	 Quais	são	algumas	das	vantagens	de	estar	sob	a	cobertura	de	uma	tenda?	(As	respostas	
podem incluir que uma tenda oferece proteção contra tempestades e sombra do sol.)

•	 De	que	modo	a	Igreja	é	como	uma	tenda?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 22:2 em voz alta. 
•	 Por	que	essa	“tenda”	precisa	ser	alargada	e	fortalecida	nos	últimos	dias?	(Porque	muitas	

pessoas	vão	se	filiar	à	Igreja	ou	retornar	aos	convênios	com	o	Senhor.)	O	que	vocês	
podem	fazer	para	ajudar	a	alargar	a	tenda	e	fortalecer	as	estacas?	(Incentive	os	alunos	
a colocar em prática suas respostas para essa pergunta.)

Cortina (parede)

estaca

Corda
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Explique-lhes que nessa mesma profecia, Isaías usou outra metáfora. Referiu-se à casa de 
Israel	como	uma	mulher	cujo	marido	é	o	Senhor.	Peça	a	um	aluno	que	leia	3 Néfi	22:4–5	
em voz alta, e peça à classe que procure palavras de consolo para a esposa. 
•	 Que	palavras	de	consolo	vocês	veem	em	3 Néfi	22:4?	(As	respostas	podem	incluir	“não	

serás	envergonhada”	e	“não	te	lembrarás	do	opróbrio	[desgraça]	da	tua	juventude”.)	Por	
que	é	consolador	saber	que	o	“marido”	é	o	“Redentor,	o	Santo	de	Israel”?	(3 Néfi	22:5.)

•	 Como	esses	versículos	se	assemelham	ao	que	o	Senhor	faz	conosco	quando	pecamos?
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 22:7–10 em silêncio, procurando promessas que o Salva-
dor faz a Seu povo do convênio que retorna a Ele. 
•	 O	que	o	Salvador	promete	aos	que	retornam	a	Ele?
•	 Quais	são	algumas	verdades	que	aprendemos	a	respeito	do	Senhor	nesses	versículos?	

(Os	alunos	podem	dar	algumas	respostas	diferentes	para	essa	pergunta.	Certifique-se	
de que identifiquem a seguinte verdade: O Senhor demonstra bondade e misericór-
dia eternas para as pessoas que retornam a Ele. Você pode escrever essa verdade no 
quadro. Você pode também sugerir que os alunos anotem isso em suas escrituras ao lado 
de 3 Néfi 22:7–10.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	melhor	3 Néfi	22:4–10,	você	pode	ler	a	seguinte	
declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Mesmo	que	tenha	havido	esterilidade	e,	por	vezes,	infidelidade,	ainda	assim	
o	marido	(Cristo)	recebe	e	redime	sua	noiva	(Israel).	O	simbolismo	do	
Senhor como o noivo e Israel como a noiva está entre as metáforas mais 
usadas nas escrituras, sendo utilizada pelo Senhor e por Seus profetas para 
descrever a relação entre Deus e os filhos do convênio.
(…) Cristo,	na	ocasião,	estava	justamente	irado	com	a	rebelde	Israel,	mas	

isso	sempre	foi	breve	e	temporário:	‘um	pequeno	momento’.	A	compaixão	e	a	misericórdia	
sempre voltam e prevalecem de uma forma muito consoladora. As montanhas e os outei-
ros podem desaparecer. A água dos grandes mares podem secar. As coisas menos prováveis 
do mundo podem acontecer, mas a bondade e a paz do Senhor nunca serão tiradas de Seu 
povo	do	convênio.	Ele	fez	um	juramento	celestial	de	que	não	Se	zangaria	com	eles	para	
sempre”	(Christ and the New Covenant [Cristo e o Novo Convênio], p. 290).
•	 Que	evidências	da	misericórdia	e	bondade	do	Salvador	vocês	testemunharam	em	sua	

vida?	(Lembre-os	de	que	não	precisam	compartilhar	experiências	muito	pessoais	ou	
íntimas.)

•	 Como	o	conhecimento	da	misericórdia	e	da	bondade	do	Salvador	influenciam	sua	fideli-
dade	aos	convênios?

Explique-lhes que o Salvador continuou a ensinar aos nefitas sobre as bênçãos que estão 
reservadas	para	os	justos.	Peça	aos	alunos	que	examinem	3 Néfi	22:13–17	em	silêncio,	pro-
curando	uma	bênção	prometida	que	lhes	seja	particularmente	significativa.	Saliente	que	ao	
lermos a respeito dessas bênçãos prometidas, vemos que o povo do Senhor será estabe-
lecido em retidão e triunfará sobre a iniquidade.
Encerre com seu testemunho das verdades que foram debatidas na aula. Peça aos alunos 
que escrevam três ou quatro frases no caderno ou diário de estudo das escrituras sobre uma 
coisa	que	podem	fazer	para	qualificar-se	para	as	bênçãos	que	o	Senhor	deseja	lhes	conceder.

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 21:22–25. A Nova Jerusalém

Daniel H. Ludlow esclarece quem construirá a cidade de 
Nova Jerusalém:

“A ‘Nova Jerusalém’ dos últimos dias será construída no 
continente americano pelas seguintes pessoas: (1) ‘os 

remanescentes de Jacó’, (2) os gentios que ‘[tomarem] 
parte no convênio e que [forem] contados com [os] 
remanescentes de Jacó’ e (3) ‘quantos vierem da casa de 
Israel’ (3 Néfi 21:22–25. Ler também 3 Néfi 20:22; Éter 
13:1–12)” (A Companion to Your Study of the Book of 
Mormon [Um Companheiro para o Seu Estudo do Livro 
de Mórmon], 1976, p. 281).
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Introdução
Esta lição pode ajudar os alunos a compreender o carinho e a 
misericórdia que o Salvador sente por Seu povo. Além disso, ao 
recapitularem o conselho dado pelo Senhor de orar, os alunos 
podem refletir sobre maneiras de tornar mais significativas as 
suas orações pessoais e em família.

Sugestões Didáticas

3 Néfi 17
O Salvador cura os enfermos, ora ao Pai pelo povo e abençoa 
seus filhos
Peça aos alunos que pensem na pessoa mais carinhosa que eles 
conhecem. Então pergunte: Em quem vocês pensaram? Como 
essa pessoa demonstra amor aos outros e a vocês?

Mostre as gravuras Jesus Cura os Nefitas (Livro de Gravuras do 
Evangelho, 2009, nº 83) e Jesus Abençoa as Crianças Nefitas 
(Livro de Gravuras do Evangelho, nº 84). Então pergunte: O 
que vocês aprenderam sobre o amor do Salvador pelas pessoas 
durante seu estudo do Livro de Mórmon na semana passada?

Escreva a seguinte verdade no quadro: O Salvador sente 
grande compaixão por nós. Embaixo dessa declaração, 
anote a seguinte referência das escrituras: 3 Néfi 17:7, 9, 11, 
15–17, 21, 24. Peça aos alunos que analisem esses versículos e 
escolham um que especialmente demonstre a verdade escrita no 
quadro. Depois de dar-lhes tempo suficiente, você pode fazer as 
seguintes perguntas:

•	 Como	o	versículo	que	você	escolheu	mostra	que	o	Salvador	
sente grande compaixão por nós?

•	 O	que	você	aprendeu	sobre	o	Salvador	ao	saber	que	Ele	minis-
trou ao povo “um por um”? (Ver 3 Néfi 17:21.)

•	 Como	o	conhecimento	da	compaixão	do	Salvador	pode	aju-
dá-lo a exercer mais fé Nele e sentir mais amor por Ele?

3 Néfi 18–19
Jesus ensinou o povo a orar sempre ao Pai e a reunir-se 
frequentemente
Divida os alunos em duplas e peça a cada dupla que faça uma 
lista das cinco tentações mais difíceis que os jovens enfrentam 
hoje, na opinião deles. Quando terminarem, peça que cada 
dupla leia 3 Néfi 18:15–20 e procure o conselho que o Salvador 
deu para vencermos as tentações. Peça a alguns alunos que 
compartilhem um princípio que encontraram nesses versículos. 
Um princípio que eles podem identificar é o de que se estiver-
mos atentos e orarmos sempre ao Pai, poderemos resistir 
às tentações de Satanás.

Faça as seguintes perguntas aos alunos:

•	 Com	o	que	vocês	acham	que	um	jovem	deve	tomar	cuidado	
para resistir a uma das tentações de sua lista?

Lição de Estudo no Lar 
3 Néfi 17–22 (Unidade 26)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar 3 Néfi 17–22 (unidade 26) não é 
para ser ensinado como parte de uma lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (3 Néfi 17)
Ao estudarem as palavras de Jesus Cristo dirigidas à multidão 
nefita, os alunos aprenderam que ao ponderar e orar ao Pai 
podemos adquirir maior compreensão dos ensinamentos do 
Salvador. O Salvador atendeu ao desejo dos nefitas de que Ele 
ficasse mais um pouco com eles, curando os enfermos e aben-
çoando seus filhos. Ao lerem esses acontecimentos, os alunos 
aprenderam que Jesus Cristo tem grande compaixão por nós.

Dia 2 (3 Néfi 18)
O Salvador administrou o sacramento à multidão. Os alunos 
aprenderam que, ao participarmos do sacramento, testifi-
camos ao Pai que estamos dispostos a fazer tudo o que Ele 
ordenou e que vamos sempre nos lembrar de Jesus Cristo. 
Também aprenderam que, se participarmos do sacramento 
e nos lembrarmos sempre do Salvador, teremos Seu Espírito 
conosco. Os ensinamentos do Salvador sobre a oração aju-
daram os alunos a compreender que, se estivermos atentos 
e orarmos sempre ao Pai, poderemos resistir às tentações 
de Satanás. Eles também aprenderam que, ao ministrar aos 
outros, podemos ajudá-los a achegarem-se a Cristo.

Dia 3 (3 Néfi 19)
Após o Salvador partir no final do Seu primeiro dia com os 
nefitas, os discípulos ensinaram ao povo. Eles oraram e rece-
beram o Espírito Santo. Os alunos aprenderam que nossos 
desejos justos e nossas orações podem qualificar-nos para 
que fiquemos cheios do Espírito Santo. O Salvador apareceu 
de novo e agradeceu ao Pai por purificar Seus discípulos. 
Os alunos aprenderam que, quando exercemos fé em Jesus 
Cristo, podemos ser purificados e nos tornarmos um com 
Jesus Cristo, como Ele é um com o Pai.

Dia 4 (3 Néfi 20–22)
Jesus Cristo administra novamente o sacramento. Os alunos 
aprenderam que, se participarmos dignamente do sacra-
mento, podemos ficar cheios do Espírito Santo. O Salvador 
ensinou aos nefitas que o Pai vai cumprir o Seu convênio de 
coligar a casa de Israel nos últimos dias. Os alunos também 
aprenderam que, como semente de Abraão, temos uma 
responsabilidade de convênio de abençoar todos os povos da 
terra compartilhando o evangelho com eles.
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•	 Pelo	que	um	jovem	poderia	orar	para	ajudá-lo	a	resistir	a	uma	
das tentações de sua lista? Como a oração ao Pai Celestial os 
ajuda a manterem-se fortes?

Para ajudar os alunos a fortalecer seu testemunho da oração em 
família, peça que um aluno leia 3 Néfi 18:21 em voz alta. Depois 
pergunte: Que bênçãos vocês já receberam por orar com sua 
família?

Peça a um aluno que leia o seguinte relato do Presidente 
James E. Faust, da Primeira Presidência, que falou do poder da 
oração em família:

“A oração familiar é uma influência marcante e que sustém. 
Durante os dias negros da Segunda Guerra Mundial, uma 
bomba de mais de 500 libras caíra do lado de fora da pequena 
casa do irmão Patey, um jovem pai de Liverpool, Inglaterra, mas 
a bomba não havia explodido. Sua esposa falecera e ele criava 
os cinco filhos sozinho. Ele reuniu a todos nesse momento de 
grande ansiedade para fazerem a oração familiar. Eles todos 
oraram (…) sinceramente e quando acabaram de orar, as crian-
ças disseram: ‘Papai, vai ficar tudo bem. Estaremos seguros em 
nossa casa esta noite’. 

Assim foram para a cama, com aquela bomba terrível bem ali do 
lado de fora, meio submersa no solo. (…)

Na manhã seguinte (…) toda a vizinhança foi retirada por 
um prazo de quarenta e oito horas e a bomba foi finalmente 
removida. (…)

Ao retornarem, o irmão Patey perguntou ao líder do Esquadrão 
de Prevenção a Ataques Aéreos: ‘Bem, o que encontrou?’ 

‘Sr. Patey, quando chegamos até a bomba que estava do lado de 
fora de sua casa descobrimos que poderia explodir a qualquer 
momento. Não havia nada de errado com ela. Ficamos intriga-
dos por ela não ter explodido’. Coisas milagrosas acontecem 
quando as famílias oram juntas” (“A Oração Como Corda Salva-
Vidas”, A Liahona, julho de 2002, p. 62).

Faça as seguintes perguntas aos alunos, tendo tato em relação 
aos alunos cujas famílias não oram juntas:

•	 O	que	vocês	podem	fazer	para	ajudar	sua	família	a	orar	junta	
de modo mais constante e significativo?

•	 Como	vocês	planejam	fazer	da	oração	em	família	uma	priori-
dade em sua futura família?

Explique-lhes que quando o Salvador voltou para um segundo 
dia de ensino aos nefitas, conforme registrado em 3 Néfi 19, Ele 

mais uma vez admoestou os discípulos nefitas a orar. Peça a um 
aluno que leia 3 Néfi 19:9, 13 em voz alta, e peça aos alunos que 
identifiquem pelo que os discípulos oraram. Pergunte: Que prin-
cípio podemos aprender com o que aconteceu com os discípulos 
nefitas? (Esta é uma maneira pela qual os alunos podem expres-
sar esse princípio: Nossas orações e nossos desejos justos 
podem qualificar-nos para encher-nos do Espírito Santo.)

Depois, pergunte aos alunos: Quando foi que vocês sincera-
mente desejaram e oraram pela companhia do Espírito Santo? 
Que bênçãos vocês receberam por isso?

3 Néfi 20–22
Nos últimos dias, Deus vai começar a coligar a casa de Israel
Explique-lhes que depois de ensinar os nefitas sobre a oração, 
o Salvador começou a ensinar-lhes sobre a coligação da casa de 
Israel nos últimos dias. Peça a um aluno que leia 3 Néfi 21:9. 
Peça à classe que acompanhe, procurando palavras que descre-
vam a obra do Senhor. Depois pergunte:

•	 A	que	vocês	acham	que	se	refere	“uma	obra	que	será	grande	
e maravilhosa”? (A Restauração do evangelho de Jesus Cristo, 
que inclui o surgimento do Livro de Mórmon.)

•	 Em	sua	opinião,	o	que	há	de	grande	e	maravilhoso	na	Restau-
ração do evangelho de Jesus Cristo?

Peça aos alunos que recapitulem 3 Néfi 21:10–11 e pensem em 
quem o Senhor estava descrevendo como sendo “meu servo”. 
Pergunte: Que palavras ou frases ajudam vocês a saber que o 
Senhor estava descrevendo o Profeta Joseph Smith? Depois, 
mostre a gravura Joseph Smith na Cadeia de Liberty (Livro de 
Gravuras do Evangelho, nº 97).

Pergunte: Como Deus mostrou por intermédio de Joseph Smith 
que a Sua “sabedoria é maior que a astúcia do diabo”?

Para encerrar, solicite aos alunos que prestem seu testemunho 
do Profeta Joseph Smith e da Restauração do evangelho. Preste 
testemunho dessas coisas para seus alunos. 

Próxima Unidade (3 Néfi 23–30)
Peça aos alunos que imaginem que o Salvador lhes dissesse que 
lhes concederia tudo o que desejassem. Explique-lhes que ao 
estudarem 3 Néfi 23–30 na semana que vem, eles aprenderão a 
respeito de doze homens que ouviram isso e o que foi que eles 
pediram. 
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Introdução
Depois de citar as palavras de Isaías (ver 3 Néfi 22), 
Jesus Cristo ordenou aos nefitas que examinassem as 
palavras daquele profeta. Ele disse que as palavras de 
Isaías são uma bênção porque Isaías “falou sobre todas 
as coisas relativas a meu povo, que é da casa de Israel” 

(3 Néfi 23:2). Também disse que todas as palavras de 
Isaías tinham sido ou viriam a ser cumpridas. O Salvador 
então ordenou aos nefitas que examinassem as palavras 
de todos os profetas e os instruiu a adicionar coisas a 
seus registros.

LIÇÃO 131

3 Néfi 23

Sugestões Didáticas

3 Néfi 23:1–5
Jesus Cristo ordena ao povo que examine as palavras dos profetas
Escreva a seguinte frase no quadro: Bênçãos do meu estudo das escrituras. Peça aos alunos 
que	reflitam	sobre	suas	experiências	pessoais	ao	estudar	o	Livro	de	Mórmon	em	casa	e	no	
seminário neste ano. Peça-lhes que escrevam no quadro uma palavra ou frase curta que 
descreva uma benção que receberam na vida como resultado do estudo das escrituras. Você 
pode pedir a alguns alunos que descrevam com mais detalhes o que eles escreveram. Em 
seguida, aponte para as bênçãos escritas no quadro.
•	 Porque	vocês	acham	que	somos	abençoados	dessa	forma	quando	lemos	as	escrituras?
Peça aos alunos que relembrem da lição anterior de quem eram as palavras que Jesus 
Cristo citou ao ensinar aos nefitas. (As palavras de Isaías.) Peça a um aluno que leia 3 Néfi 
23:1–3 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, procurando o que o Salvador disse que 
devemos fazer com as palavras de Isaías. Você pode sugerir que os alunos marquem as 
palavras e frases que se destacam para eles nesses versículos. Peça que eles compartilhem 
o que encontraram.
•	 Por	que	o	Senhor	quer	que	as	pessoas	examinem	as	palavras	de	Isaías?	(Ver	3 Néfi	23:2–3.)
•	 Por	que	é	uma	bênção	saber	que	todas	as	palavras	de	Isaías	serão	cumpridas?
Peça	a	um	aluno	que	leia	3 Néfi	23:4–5	em	voz	alta.	Saliente	que,	após	o	Salvador	ter-lhes	
dito	que	examinassem	as	palavras	de	Isaías,	Ele	disse:	“Examinai	o	que	disseram	os	profe-
tas”.	Escreva	a	seguinte	verdade	no	quadro:	O Salvador nos ordena a examinar diligen-
temente as palavras de Isaías e de outros profetas. 
•	 De	acordo	com	3 Néfi	23:5,	o	que	precisamos	fazer	para	ser	salvos?	Como	as	palavras	

dos	profetas	nos	ajudam	a	seguir	esses	mandamentos?
•	 De	que	maneira	examinar	diligentemente	as	palavras	dos	profetas	difere	de	apenas	ler	

as	palavras	dos	profetas?	Por	que	vocês	acham	que	é	importante	examinar	as	palavras	
de Isaías	e	de	outros	profetas	com	diligência?

•	 Que	métodos	de	estudo	das	escrituras	os	ajudam	melhor	a	fazer	com	que	o	empenho	
de examinar as palavras de Isaías e de outros profetas se torne uma parte significativa 
da sua	vida?

Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Merrill J.	Bateman,	dos	Setenta:
“Há	certas	bênçãos	que	obtemos	por	examinarmos	as	escrituras.	Quando	uma	pessoa	
estuda as palavras do Senhor e obedece a elas, ela se aproxima do Salvador e sente um 
desejo	maior	de	levar	uma	vida	justa.	A	capacidade	de	resistir	à	tentação	aumenta,	e	ven-
cem-se	as	fraquezas	espirituais.	Curam-se	feridas	espirituais”	(“Vir	a	Cristo	Examinando	
as Escrituras”,	A Liahona,	janeiro	de	1993,	p.	29).
•	 Além	das	escrituras,	onde	podemos	encontrar	as	palavras	dos	profetas?
Peça aos alunos que respondam à seguinte pergunta no caderno ou diário de estudo das 
escrituras:
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•	 Que	mudanças	vocês	podem	fazer	para	estudar	as	palavras	dos	profetas	mais	
diligentemente?

Peça a alguns alunos que prestem testemunho das bênçãos que recebemos por examinar as 
palavras dos profetas. 

3 Néfi 23:6–14
O Salvador instrui Seus discípulos a acrescentar um importante acontecimento a 
seu registro de escrituras
Peça	a	alguns	alunos	que	digam	qual	é	sua	história	preferida	do	Livro	de	Mórmon.	Escreva	
as respostas deles no quadro. Depois, apague uma das respostas. Peça aos alunos que 
imaginem	que	Mórmon	ou	Néfi	ou	outro	guardador	dos	registros	tenha	negligenciado	a	
inclusão daquele relato. 
•	 Que	lições	importantes	estariam	faltando	no	Livro	de	Mórmon	se	esse	relato	não	tivesse	

sido	incluído?
Explique-lhes que quando o Salvador ensinou aos nefitas, Ele salientou que seus guarda-
dores de registros tinham negligenciado a inclusão de um importante acontecimento que 
cumprira uma profecia. Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 
23:6–13. Peça à classe que acompanhe, procurando o que os nefitas deixaram de registrar.
•	 Os	nefitas	já	tinham	um	registro	da	profecia	de	Samuel	(ver	Helamã	14:25).	Por	que	

vocês acham que teria sido importante para eles ter um registro do cumprimento 
daquela	profecia?

Saliente que embora não tenhamos sido ordenados a manter um registro de escrituras para 
a	Igreja,	fomos	aconselhados	a	manter	um	diário	pessoal.	
•	 De	que	modo	o	conselho	dado	pelo	Salvador	em	3 Néfi	23:6–13	se	aplica	a	nosso	empe-

nho	de	manter	um	diário	pessoal?
Para	ajudar	os	alunos	a	ver	uma	maneira	pela	qual	podemos	manter	um	diário,	peça	a	um	
aluno que leia em voz alta a seguinte experiência pessoal narrada pelo Presidente Henry B. 
Eyring, da Primeira Presidência:

“Eu	voltava	para	casa	tarde,	após	uma	designação	da	Igreja.	Já	estava	escuro	
e eu me dirigia à porta da frente, quando, surpreso, avistei meu sogro, que 
morava	perto	de	nós.	Ele	carregava	nos	ombros	um	feixe	de	canos	e	andava	a	
passos largos, com roupas de trabalho. Eu sabia que ele estava construindo 
um sistema para bombear água de um riacho perto de casa até a nossa 
propriedade.

Ele sorriu, cumprimentou-me em voz baixa e, apressado seguiu caminho no escuro para 
continuar o trabalho. Andei em direção a nossa casa, pensando no que ele estava fazendo 
por	nós	e,	assim	que	cheguei	à	porta,	ouvi	na	mente	as	seguintes	palavras:	‘Essas	experiên-
cias	não	são	só	para	você.	Anote-as’.
Entrei. Não fui me deitar, embora estivesse cansado. Peguei algumas folhas e comecei a 
escrever. Ao fazê-lo, compreendi a mensagem que ouvira na mente. Eu devia escrever para 
que meus filhos lessem no futuro como eu vira a mão de Deus abençoar nossa família. 
Vovô	não	precisava	fazer	o	que	estava	fazendo	por	nós.	Ele	poderia	ter	delegado	a	tarefa	
para	outra	pessoa,	ou	simplesmente	não	ter	feito	nada.	Mas	ele	estava	servindo	a	nós,	sua	
família, como sempre fazem os discípulos de Jesus Cristo que assumem convênios. Eu 
sabia que isso era verdade. Assim, registrei essas coisas para que meus filhos se lembras-
sem um dia, quando precisassem.
Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. Eu não falhei um único dia, por mais 
cansado que estivesse ou por mais cedo que precisasse acordar no dia seguinte. Antes de 
redigir,	refletia	sobre	a	pergunta:	‘Vi	hoje	a	mão	de	Deus	se	estender	sobre	nós,	nossos	
filhos	ou	sobre	a	família?’”	(“Oh!	Lembrai-vos,	Lembrai-vos”,	A Liahona, novembro de 
2007, p. 66).
•	 Por	que	vocês	acham	que	é	importante	que	anotemos	experiências	pessoais	que	nos	

fortalecem	espiritualmente?
•	 Como	podemos	beneficiar-nos	com	o	exemplo	do	Presidente	Eyring?	Como	nosso	regis-

tro	pode	ajudar	outras	pessoas?
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Explique-lhes que o Presidente Eyring contou-nos as bênçãos que recebeu porque man-
teve um registro diário das bênçãos que Deus concedia a sua família. Peça que um dos 
alunos leia a seguinte declaração em voz alta. (Você pode ter lido parte dessa declaração na 
lição	117.	Os	alunos	podem	beneficiar-se	por	ouvi-la	novamente.)
“Com	a	continuidade,	algo	começou	a	acontecer:	Ao	relembrar	o	dia,	via	evidências	do	que	
Deus	fizera	por	algum	de	nós	e	que	eu	não	reconhecera	nos	momentos	mais	atarefados.	À	
medida	que	isso	ocorria	—	e	era	frequente	—	percebi	que	esse	esforço	de	memória	permi-
tiria a Deus mostrar-me o que Ele realizara.
Algo mais do que a simples gratidão começou a crescer em meu coração: meu testemu-
nho aumentou; adquiri uma certeza ainda maior de que o Pai Celestial ouve e responde a 
nossas orações; senti maior gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da Expiação do 
Salvador Jesus Cristo, e fiquei mais confiante de que o Espírito Santo pode fazer-nos lem-
brar de tudo, mesmo coisas que não notamos ou que não nos chamaram a atenção quando 
aconteceram”	(“Oh!	Lembrai-vos,	Lembrai-vos”,	p.	67).
•	 Que	princípio	podemos	aprender	no	relato	encontrado	em	3 Néfi	23	e	na	experiên-

cia	pessoal	do	Presidente	Eyring?	(Os	alunos	podem	responder	a	essa	pergunta	de	
várias maneiras diferentes. Suas respostas devem retratar a seguinte verdade: Quando 
registramos experiências espirituais, seremos abençoados individualmente e em 
nossa família.

Alguns alunos podem sentir que nada lhes aconteceu que seria de valor suficiente para 
ser	registrado.	Para	ajudá-los,	você	pode	pedir	a	um	aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	
declaração	do	Élder	John H.	Groberg,	dos	Setenta:
“Algumas	pessoas	dizem:	‘Não	tenho	nada	para	registrar.	Nada	espiritual	acontece	
comigo’.	Eu	digo:	‘Comecem	a	registrar,	e	coisas	espirituais	vão	acontecer.	Elas	estão	
ao	nosso	redor	o	tempo	todo,	mas	ficamos	mais	sensíveis	a	elas	quando	escrevemos’”	
(“Escrever	Vossa	História	Pessoal	e	Familiar”,	A Liahona, outubro de 1980, p. 80).
Peça aos alunos que perguntem a si mesmos se negligenciaram o registro de alguma expe-
riência pessoal que os fortaleceu espiritualmente. Incentive-os a anotar essas experiências 
e a continuar a registrar outras que tiverem ao longo da vida. Você pode sugerir que sigam 
o exemplo do Presidente Eyring, escrevendo algo todo dia. 

Revisão do Domínio das Escrituras
O	aprendizado	de	como	resolver	problemas	usando	as	escrituras	pode	ajudar	os	alunos	
por toda a vida deles. Dê a cada aluno uma folha de papel. Peça-lhes que escrevam uma 
dúvida que têm ou um desafio que enfrentam. Explique-lhes que você recolherá as folhas 
e que lerá algumas delas para a classe. Instrua os alunos a não colocar o nome na folha e 
lembre-os	de	não	incluírem	detalhes	pessoais	ou	impróprios	para	ser	discutidos	em	sala	de	
aula. (Depois de recolher as folhas, você pode examiná-las rapidamente para certificar-se 
de	que	sejam	adequadas	e	não	demasiadamente	pessoais.)	Leia	uma	dúvida	ou	desafio	
para a classe e faça com que os alunos usem as passagens de domínio de escrituras para 
ajudar	a	abordar	a	dúvida	ou	o	desafio.
Explique-lhes que o Salvador nos ordenou a ensinar aos outros o que Ele nos ensinou (ver 
3 Néfi	23:14).	Para	ajudar	a	preparar	os	alunos	para	o	cumprimento	desse	mandamento,	
incentive-os a praticar habilidades de ensino, como explicar doutrinas ou princípios, relatar 
experiências pessoais e prestar testemunho ao usarem as passagens de domínio das escri-
turas para resolver problemas. Você pode guardar as outras dúvidas ou desafios dos alunos 
e discuti-los de modo semelhante em dias que tiver tempo sobrando. 
Observação:	A	duração	desta	aula	pode	permitir	que	haja	tempo	para	essa	revisão	do	domí-
nio das escrituras. Você pode realizar a atividade no início da aula ou no intervalo entre as 
seções	da	lição,	ou	no	fim	da	aula.	Faça	com	que	a	atividade	seja	breve	para	deixar	tempo	
para a aula. Para outras atividades de revisão, ver o apêndice no fim deste manual.

Fazer o 
acompanhamento de 
metas e desafios
Depois de lançar um 
desafio para que os 
alunos façam algo espe-
cífico, como escrever no 
diário, pondere maneiras 
de fazer um acompanha-
mento, lembrando-os do 
compromisso que assu-
miram. Dê-lhes oportu-
nidades de compartilhar 
experiências pessoais ao 
aplicarem as verdades 
que aprenderam em 
classe. Ao contar suas 
experiências pessoais, 
eles podem inspirar 
outros a viver o evange-
lho. Você pode oferecer 
essas oportunidades 
no início da aula. Nem 
todos os alunos precisam 
compartilhar algo.
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Introdução
Jesus Cristo cumpriu um mandamento do Pai Celestial 
ao compartilhar com os nefitas algumas profecias do 
profeta Malaquias (ver 3 Néfi 26:2). Essas profecias 
ensinavam que os membros da casa de Israel precisa-
vam se arrepender e voltar para o Senhor, em prepa-
ração para a Segunda Vinda do Salvador. Jesus Cristo 

também expôs aos nefitas “todas as coisas, do princípio 
até o tempo em que ele viria em sua glória” (3 Néfi 
26:3). Mórmon ensinou que aqueles que acreditassem 
no Livro de Mórmon veriam coisas ainda maiores serem 
manifestadas a eles (ver 3 Néfi 26:9).

LIÇÃO 132

3 Néfi 24–26

Sugestões Didáticas

3 Néfi 24:1–6
Jesus Cristo cita a profecia de Malaquias sobre a Segunda Vinda
Comece	a	aula	mostrando	um	fósforo	e	um	sabonete	(ou	desenhe	no	quadro	um	fogo	e	
um sabonete). Pergunte aos alunos o que o fogo e o sabonete têm em comum. (Tanto o 
sabonete quanto o fogo podem ser usados como agentes purificadores ou de limpeza.)
Explique-lhes que Jesus Cristo cumpriu um mandamento do Pai (ver 3 Néfi 26:2) de dar 
aos	nefitas	algumas	das	profecias	de	Malaquias,	um	profeta	do	Velho	Testamento	que	
viveu na Terra Santa aproximadamente 170 anos depois que Leí e sua família partiram de 
Jerusalém. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 24:1–3 em silêncio, procurando alguém que 
Malaquias	comparou	ao	“fogo	do	ourives”	e	ao	“sabão	do	pisoeiro”.
•	 Quem	é	comparado	ao	fogo	do	ourives	e	ao	sabão	do	pisoeiro?	(Jesus	Cristo.)
•	 Que	acontecimento	esses	versículos	descrevem?	(“O	dia	da	Sua	vinda”.	Em	outras	pala-

vras,	a	Segunda	Vinda	de	Jesus	Cristo.	Para	ajudar	os	alunos	a	responder	a	essa	pergunta,	
você pode sugerir que eles examinem o cabeçalho do capítulo ou as notas de rodapé.)

•	 O	que	a	comparação	de	Jesus	Cristo	com	fogo	e	sabão	sugere	que	acontecerá	em	Sua	
Segunda	Vinda?	(Os	alunos	podem	usar	palavras	diferentes,	mas	devem	identificar	a	
seguinte verdade: Em Sua Segunda Vinda, Jesus Cristo vai purificar o mundo. Você 
pode convidar os alunos a anotarem essa verdade nas escrituras ao lado de 3 Néfi 24:2–3.)

Explique-lhes que o refinador usa fogo para aquecer um metal, como a prata ou o ouro, até 
que	atinja	o	estado	líquido.	O	processo	de	aquecimento	permite	que	a	escória,	ou	as	impu-
rezas, suba para a superfície do metal líquido, e o refinador pode removê-las, limpando o 
metal	das	suas	impurezas.	O	pisoeiro	é	alguém	que	limpa	ou	branqueia	tecidos	usando	
sabão.	Você	também	pode	ter	de	explicar	que	os	“filhos	de	Levi”	eram	os	portadores	do	
sacerdócio	na	antiga	Israel.	Hoje,	a	frase	pode	se	referir	aos	atuais	portadores	do	sacerdócio	
(ver	D&C	84:33–34).
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 24:5–6 em voz alta. Peça à classe que acompanhe e identi-
fique quem será consumido ou destruído na Segunda Vinda do Salvador e quem não será 
consumido.	(Você	pode	explicar	que	a	expressão	“filhos	de	Jacó”	refere-se	às	pessoas	do	
convênio do Senhor na casa de Israel.)
•	 De	acordo	com	3 Néfi	24:5,	o	que	Jesus	Cristo	fará	em	Sua	Segunda	Vinda?	(Embora	os	

alunos possam usar palavras diferentes, eles devem identificar a seguinte verdade: Jesus 
Cristo destruirá os iníquos na Sua Segunda Vinda.)

Decidir o que ensinar
Esta lição contém mais 
material do que você 
provavelmente vai ter 
tempo para ensinar. 
Em espírito de oração, 
pondere quais doutrinas, 
princípios e sugestões 
didáticas serão mais 
benéficos para os alunos 
de sua classe.
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3 Néfi 24:7–18
Jesus Cristo cita os ensinamentos de Malaquias a respeito de como a casa de 
Israel pode voltar para o Senhor
Peça	aos	alunos	que	imaginem	que	tenham	um	amigo	ou	membro	da	família	que	esteja	
tendo dificuldades para sentir o amor e a influência do Senhor e para manter um testemu-
nho do evangelho.
•	 O	que	vocês	fariam	para	tentar	ajudar	essa	pessoa?
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 24:7 em silêncio e peça-lhes que identifiquem o conselho 
do Senhor para aqueles que tinham começado a se afastar Dele e deixado de guardar seus 
convênios com Ele.
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	dizer	que	as	pessoas	tinham	se	“desviado”	das	orde-

nanças	do	Senhor?	(Elas	já	não	estavam	mantendo	os	convênios	e	as	ordenanças	do	
evangelho.)

•	 Que	promessa	o	Senhor	fez	para	aqueles	que	não	estavam	mantendo	seus	convênios?	
(“Tornai-vos	para	mim	e	eu	tornarei	para	vós.”)

•	 O	que	vocês	acham	que	significa	“tornar”	para	o	Senhor?	O	que	vocês	acham	que	signi-
fica	dizer	que	o	Senhor	“tornará	para”	os	que	voltarem	para	Ele?

Anote o seguinte princípio no quadro: Se voltarmos para o Senhor, Ele voltará para nós.
•	 O	que	esse	princípio	nos	ensina	sobre	o	Pai	Celestial	e	Jesus	Cristo?
No quadro, escreva: Retornar ao Senhor. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 24:8–12 em silên-
cio, procurando uma maneira que o Senhor indicou que as pessoas podiam retornar a Ele. 
À medida que os alunos responderem, escreva pagar dízimos e ofertas embaixo de Retornar 
ao Senhor.
•	 Como	a	disposição	de	pagar	o	dízimo	é	uma	indicação	de	que	alguém	colocou	seu	amor	

e	afeto	no	Senhor?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Gordon B.	Hinckley:
“Podemos	pagar	nosso	dízimo.	Não	é	tanto	uma	questão	de	dinheiro,	mas	uma	questão	de	fé”	 
(“Levemos	Avante	Esta	Obra”,	A Liahona,	janeiro	de	1986,	p.	85).
•	 Como	a	nossa	vontade	de	pagar	dízimos	e	ofertas	é	uma	indicação	de	nossa	fé	no	Senhor?
Dê aos alunos um tempo para recapitularem 3 Néfi 24:10–12 em silêncio. Peça que identifi-
quem as promessas do Senhor para aqueles que pagam um dízimo integral e honesto.
•	 De	que	forma	vocês	foram	abençoados	por	pagar	o	dízimo?	Em	que	sentido	esses	são	

exemplos	de	que	“as	janelas	do	céu”	estão	sendo	abertas	para	vocês?
Resuma 3 Néfi 24:13–18 explicando que nesses versículos o Senhor indicou que algumas 
pessoas da antiga Israel haviam questionado a necessidade de guardar as ordenanças do 
evangelho. Elas reclamavam que os orgulhosos e os iníquos pareciam prosperar apesar 
de	sua	iniquidade.	Em	3 Néfi	24:16,	o	Senhor	respondeu	que	“um	livro	de	recordações”	
seria	mantido	no	qual	o	nome	dos	fiéis	seria	registrado	(ver	D&C	85:7–9;	128:6–7;	Moisés	
6:5–8).	O	Senhor	então	explicou	que	quando	voltar,	Ele	vai	preservar	os	fiéis	e	reservá-los	
para	si	mesmo	como	um	tesouro,	ou	“reunir	[Suas]	joias”.
•	 Em	que	sentido	é	uma	bênção	saber	que	o	Senhor	vai	preservar	os	fiéis	e	torná-los	Seu	

tesouro?
•	 Em	3 Néfi	24:16,	que	frases	descrevem	aqueles	que	o	Senhor	preservará	como	Seu	

tesouro?	(“Os	que	temiam	ao	Senhor”	e	que	“lembravam-se	de	seu	nome”.)
Escreva temer ao Senhor e lembrar-se de Seu nome embaixo de Retornar ao Senhor. (Você pode 
explicar que neste contexto, a palavra temer significa reverenciar ou respeitar.) Peça aos alu-
nos que respondam à seguinte pergunta no caderno ou diário de estudo das escrituras:
•	 Pense	em	como	vocês	estão	se	saindo	no	tocante	ao	pagamento	de	dízimos	e	ofertas	e	

em	lembrar-se	de	Cristo	frequentemente.	De	que	maneira	vocês	podem	“voltar”	a	Ele	ou	
melhorar	nesses	aspectos?
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3 Néfi 25
Jesus Cristo cita a profecia de Malaquias de que Elias voltaria antes da Segunda 
Vinda
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 25:1–3 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando uma razão pela qual a Segunda Vinda será uma bênção para aqueles que são fiéis 
a Jesus Cristo. Peça aos alunos que relatem o que encontraram. Você pode ter que explicar 
que em 3 Néfi 25:1, a palavra raiz provavelmente se refere aos antepassados, e a palavra 
ramo se refere à posteridade. Assim, na vida futura, os iníquos não desfrutarão das bênçãos 
de	ser	selados	a	seus	antepassados	e	a	sua	posteridade.	Em	3 Néfi	25:2,	a	expressão	“bezer-
ros	no	cevadouro”	refere-se	a	bezerros	que	estão	em	segurança,	bem	alimentados	e	bem	
cuidados.	O	Senhor	promete	que	vai	igualmente	proteger	e	cuidar	daqueles	que	“[temem]	
o	[Seu]	nome”.
Explique-lhes	que	Malaquias	profetizou	sobre	um	acontecimento	que	ocorreria	antes	da	
Segunda Vinda e que envolveria o profeta Elias, do Velho Testamento. Peça a um aluno que 
leia	3 Néfi	25:5–6	em	voz	alta,	e	peça	à	classe	que	procure	o	que	Elias	faria	para	ajudar	a	
preparar o mundo para a vinda do Senhor.
Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre o retorno de Elias à Terra como parte da 
Restauração do evangelho. Você pode complementar as respostas deles, explicando que 
em	3	de	abril	de	1836,	Elias	apareceu	a	Joseph	Smith	e	Oliver	Cowdery	no	recém-dedicado	
Templo	de	Kirtland	(ver	D&C	110:13–16).	Naquela	ocasião,	Elias	restaurou	as	chaves	do	
sacerdócio	necessárias	para	selar	as	famílias	para	a	eternidade	nos	templos	sagrados	do	
Senhor.	Por	meio	da	pesquisa	de	história	da	família,	identificamos	os	membros	da	família	
para quem as ordenanças do templo podem ser realizadas.
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	dizer	que	Elias	“voltará	o	coração	dos	pais	aos	filhos	e	o	

coração	dos	filhos	a	seus	pais”?
•	 Em	que	sentido	é	uma	bênção	para	vocês	saber	que	podem	ser	selados	à	sua	família	para	

a	eternidade?
Testifique que à medida que nosso coração se volta para nossos pais por intermédio 
da história da família e do trabalho do templo, estamos ajudando a preparar a Terra 
para a Segunda Vinda de Jesus Cristo.

3 Néfi 26:1–12
Jesus Cristo expõe as escrituras, e Mórmon ensina o que deve ser feito para rece-
bermos as coisas maiores que o Salvador revelou
Resuma 3 Néfi 26:1–5 explicando que depois que o Salvador compartilhou as profecias de 
Malaquias,	Ele	ensinou	ao	povo	“todas	as	coisas	que	deveriam	acontecer	sobre	a	face	da	
Terra”	desde	a	Criação	até	o	Julgamento	Final	(3 Néfi	26:3–4).
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 26:6–8 em voz alta, e peça à classe que procure saber o 
quanto	do	que	Jesus	Cristo	ensinou	foi	registrado	no	Livro	de	Mórmon.	Depois,	peça	aos	
alunos	que	leiam	3 Néfi	26:9–11	em	silêncio,	procurando	o	motivo	pelo	qual	Mórmon	não	
incluiu em seu resumo tudo o que o Salvador ensinou aos nefitas. Saliente que a palavra 
crer nesses versículos implica que temos de colocar em prática as doutrinas e os princípios 
que	Deus	revelou	e	não	apenas	esperar	que	eles	sejam	verdadeiros.	
•	 De	acordo	com	3 Néfi	26:9,	o	que	o	Senhor	prometeu	aos	que	crerem	e	colocarem	em	

prática	o	que	Ele	revelou?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	saliente	que	quando 
cremos e colocamos em prática o que Deus revelou, preparamo-nos para receber 
revelações maiores.)

•	 Por	que	vocês	acham	que	é	necessário	acreditarmos	nas	verdades	que	já	recebemos	antes	
que	possamos	receber	mais	verdades?

•	 Como	podemos	mostrar	que	acreditamos	no	que	o	Senhor	revelou?
Prometa aos alunos que se eles estudarem fielmente e aplicarem os princípios do Livro de 
Mórmon,	eles	irão	adquirir	maior	compreensão	do	evangelho.	Ajude	os	alunos	a	ponderar	
o	quanto	estão	recebendo	bem	as	verdades	do	Livro	de	Mórmon,	pedindo	que	respondam	
às seguintes perguntas no caderno ou diário de estudo das escrituras (você pode anotar as 
perguntas no quadro):
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•	 O	que	você	está	fazendo	em	sua	vida	que	demonstra	sua	crença	no	Livro	de	Mórmon?
•	 Quando	foi	que	a	leitura	do	Livro	de	Mórmon	com	real	intenção	o	levou	a	receber	reve-

lação	pessoal?

3 Néfi 26:13–21
O Salvador termina Seu ministério terreno entre os nefitas, e Seus discípulos 
seguem o Seu exemplo em seu ministério
Explique-lhes	que	em	3 Néfi	26,	Mórmon	resumiu	o	restante	do	ministério	do	Salvador	
entre os nefitas. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 26:13–16 em silêncio. Você pode sugerir 
que	eles	marquem	algumas	das	coisas	que	o	Salvador	fez	que	Mórmon	decidiu	enfatizar.
Se o tempo permitir, peça aos alunos que examinem e ponderem suas anotações e mar-
cações das escrituras em seu estudo de 3 Néfi 11–25. Incentive-os a procurar os ensina-
mentos e acontecimentos do ministério do Salvador entre os nefitas que são importantes 
ou memoráveis para eles. Peça a alguns alunos que compartilhem seus pensamentos e 
sentimentos sobre o ministério do Salvador entre os nefitas. 
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Introdução
Logo após o ministério do Salvador entre os nefitas, os 
doze recém-chamados discípulos nefitas reuniram-se 
em fervorosa oração e jejum. Jesus Cristo apareceu para 

eles e respondeu a sua pergunta sobre o nome que 
deveriam dar à Igreja. Ele ensinou Seu evangelho a eles 
e ordenou que fossem como Ele é.
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3 Néfi 27

Sugestões Didáticas

3 Néfi 27:1–12
Jesus Cristo ensina aos doze discípulos que Sua Igreja deveria ter o Seu nome
Divida a classe em grupos de três ou quatro. Se sua classe for pequena, faça cada aluno tra-
balhar individualmente. Peça a cada grupo (ou aluno) que imagine que irá começar um novo 
clube ou time de futebol. Peça a cada grupo que decida o tipo de clube ou equipe de espor-
tes que irá criar, como um clube de ciências ou um time de futebol, e então que escolha um 
nome para sua organização. Peça que cada grupo escreva seu nome em uma folha de papel. 
Em seguida, recolha as folhas dos grupos. (Essa atividade deve ser breve. Não deve demorar 
muito tempo nem desviar a atenção das doutrinas e dos princípios contidos em 3 Néfi 27.)
Leia em voz alta o nome escrito em cada folha de papel. Depois de ler cada nome, peça à 
classe que adivinhe, com base no nome, o tipo de clube ou equipe de que se trata.
•	 O	que	um	nome	pode	comunicar	sobre	a	organização	e	as	pessoas	que	fazem	parte	dela?
Explique-lhes	que	logo	após	a	visita	de	Jesus	Cristo	aos	nefitas,	seus	doze	discípulos	nefitas	
se	uniram	em	oração	e	jejum	(ver	3 Néfi	27:1).	Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	
ler em voz alta 3 Néfi 27:2–7. Peça à classe que acompanhe, procurando qual foi a pergunta 
dos discípulos e a resposta do Salvador. 
•	 Como	o	Salvador	disse	que	Sua	Igreja	deveria	ser	chamada?
•	 Que	razões	que	Ele	deu	para	dar	à	Igreja	o	Seu	próprio	nome?
Peça aos alunos que examinem 3 Néfi 27:8–12 em silêncio, procurando a descrição feita 
pelo	Salvador	de	Sua	Igreja	verdadeira.	Enquanto	estudam,	escreva	esta	declaração	incom-
pleta no quadro:

A verdadeira Igreja de Jesus Cristo precisa ser …
Depois que os estudantes tiverem tido tempo suficiente para estudar esses versículos, 
pergunte	como	completariam	a	frase	do	quadro	com	base	no	que	leram.	(Os	alunos	devem	
identificar a seguinte verdade: A verdadeira Igreja de Jesus Cristo precisa ser chamada 
pelo Seu nome e ser edificada sobre o Seu evangelho.)
•	 Por	que	vocês	acham	que	é	importante	que	a	Igreja	do	Salvador	tenha	o	nome	Dele?
•	 O	que	vocês	acham	que	significa	a	Igreja	ser	“edificada	sobre	o	[Seu]	evangelho”?	

(3 Néfi	27:10).	Por	que	vocês	acham	que	é	importante	que	a	Igreja	seja	edificada	sobre	o	
Seu	evangelho	e	não	sobre	as	obras	dos	homens?

Peça aos alunos que completem a seguinte frase no caderno ou diário de estudo das escri-
turas:	“O	fato	de	ser	membro	da	Igreja	de	Jesus	Cristo	é	importante	para	mim	porque …”

3 Néfi 27:13–22
Jesus Cristo define Seu evangelho e ensina o que devemos fazer para estarmos 
sem culpa perante Ele e Seu Pai.
Peça aos alunos que pensem em como eles se sentiram quando foram pegos fazendo algo 
errado. (Não peça a eles que contem como foram essas experiências pessoais.) Em seguida, 
peça	que	imaginem	como	será	estar	diante	do	Senhor	para	ser	julgados.	Incentive-os	a	
ponderar a seguinte pergunta:
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•	 Como	vocês	se	sentirão	diante	do	Senhor,	se	forem	culpados	de	pecado?
Explique-lhes que a palavra evangelho	significa	“boas	novas”.	Peça	a	alguns	alunos	que	
se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 27:13–16 e peça à classe que procurem boas novas 
nesses versículos. Também pergunte como essa boa nova se refere ao dia em que estarão 
diante	de	Deus	para	ser	julgados.
•	 O	Salvador	declarou	que	Ele	veio	ao	mundo	para	fazer	a	vontade	de	Seu	Pai.	De	acordo	

com	3 Néfi	27:14,	por	que	motivo	o	Pai	Celestial	enviou	Jesus	Cristo	ao	mundo?
•	 Com	base	em	3 Néfi	27:13–14,	qual	é	o	alicerce	do	evangelho?	(Embora	os	alunos	possam	

usar palavras diferentes, eles devem identificar a seguinte verdade: O alicerce do evan-
gelho é que Jesus Cristo fez a vontade do Pai ao levar a efeito a Expiação. Você pode 
convidar os alunos a anotarem essa verdade nas escrituras ao lado de 3 Néfi 27:13–14.)

•	 Uma	vez	que	o	Salvador	cumpriu	a	vontade	do	Pai,	o	que	vai	acontecer	com	toda	a	
humanidade?	(Seremos	levados	diante	Dele	para	sermos	julgados	por	nossas	obras.)

Peça aos alunos que examinem 3 Néfi 27:16 em silêncio, procurando as obras que devemos 
fazer	para	receber	todas	as	bênçãos	da	Expiação	e	preparar-nos	para	o	julgamento.	Peça	
aos alunos que relatem o que encontraram. Peça a um aluno que escreva as respostas deles 
no quadro.
•	 De	acordo	com	esse	versículo,	que	bênçãos	receberão	os	que	se	arrependem,	são	batiza-

dos	e	perseveram	até	o	fim?	(As	respostas	dos	alunos	devem	refletir	a	seguinte	verdade:	
Se nos arrependermos, formos batizados e perseverarmos até o fim, estaremos sem 
culpa quando nos colocarmos diante de Deus para ser julgados.)

Peça a um aluno que leia 3 Néfi 27:17–19 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando o que vai acontecer com aqueles que não se arrependerem ou não perseverarem 
até o fim.
•	 Com	base	no	que	vocês	leram,	por	que	todos	os	filhos	do	Pai	Celestial	precisam	da	

Expiação	de	Jesus	Cristo?
•	 Que	boa	nova	há	para	nós,	ao	pensarmos	em	estar	diante	do	Senhor	para	ser	julgados?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos:

“A	‘boa	nova’	[é]	que	[podemos]	escapar	da	morte	e	do	inferno,	que	os	erros	e	
pecados	[podem]	ser	sobrepujados,	que	[há]	esperança,	que	[há]	auxílio,	que	o	
insolúvel [é] solucionado, que o inimigo [foi] conquistado. A boa nova [é] que o 
sepulcro de todos [ficará] vazio um dia, que toda alma [pode] ser pura nova-
mente, que todo filho de Deus [pode] retornar novamente ao Pai que lhe deu 
vida”	(“A	Obra	Missionária	e	a	Expiação”,	A Liahona, outubro de 2001, p. 26).

Peça a um aluno que leia 3 Néfi 27:20–21 em voz alta, e peça à classe que procure o convite 
do	Salvador	para	nós.	
•	 Qual	é	o	convite	feito	pelo	Salvador	nesses	versículos?
Para	ajudar	os	alunos	a	pensar	em	seus	esforços	de	aceitar	esse	convite,	peça	que	respon-
dam às seguintes perguntas no caderno ou diário de estudo das escrituras. (Você pode 
escrever essas perguntas no quadro antes da aula ou lê-las lentamente para que os alunos 
possam anotá-las.)
•	 Por	que	o	Salvador	quer	que	nos	arrependamos	e	nos	acheguemos	a	Ele?
•	 De	que	maneiras	estamos	aceitando	o	convite	do	Salvador,	que	se	encontra	em	 

3 Néfi	27:20–21?
•	 O	que	podemos	fazer	hoje	para	preparar-nos	para	estar	sem	mancha	perante	o	Senhor?
Peça a um aluno que leia Doutrina e Convênios 76:40–42 em voz alta. Peça à classe que 
acompanhe, procurando outras razões pelas quais o evangelho são boas novas. (Você pode 
sugerir que os alunos escrevam D&C 76:40–42 em suas escrituras ao lado de 3 Néfi 27:13.)
Anteriormente na aula, você pediu aos alunos que refletissem sobre como eles se sentiriam 
diante do Senhor, se fossem culpados do pecado. Neste ponto da aula, peça-lhes que refli-
tam sobre como eles podem se sentir perante o Salvador se souberem que foram limpos 
por meio de Sua Expiação e pela obediência aos princípios, mandamentos e ordenanças do 
evangelho.
•	 Se	vocês	pudessem	falar	com	o	Salvador	naquele	momento,	o	que	diriam?
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•	 Com	base	no	que	estudaram	hoje,	como	vocês	explicariam	a	boa	nova	do	evangelho	de	
Jesus	Cristo	a	um	amigo?

3 Néfi 27:23–33
Jesus Cristo ensina Seus discípulos a tornarem-se como Ele é
Resuma 3 Néfi 27:23–26 explicando que o Salvador deu instruções a seus doze discípulos 
nefitas e ensinou-lhes suas responsabilidades. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 27:27 em 
silêncio,	procurando	o	mandamento	que	Ele	deu	aos	discípulos	para	ajudá-los	a	cumprir	
seu	papel	como	juízes	do	povo.	
•	 Por	que	seria	importante	para	os	juízes	do	povo	ser	semelhantes	ao	Salvador?
Peça aos alunos que recapitulem 3 Néfi 27:21.
•	 O	que	o	Salvador	ordenou	os	discípulos	a	fazer?
•	 Qual	é	a	relação	entre	fazer	as	obras	do	Salvador	e	tornar-se	como	Ele	é?
Enquanto os alunos discutem essa questão, escreva o seguinte princípio no quadro: O Senhor 
espera que Seus discípulos façam Suas obras e tornem-se como Ele é.
•	 Quais	são	algumas	maneiras	pelas	quais	podemos	ser	como	o	Salvador	é?	Quais	são	

algumas	das	obras	que	podemos	fazer	ao	seguirmos	Seu	exemplo?
•	 De	que	maneiras	vocês	foram	abençoados	ao	tentar	seguir	o	exemplo	do	Salvador?
Encerre a aula prestando testemunho das bênçãos que recebemos ao nos esforçarmos para 
nos tornarmos como Jesus Cristo é.

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 27:13–21. O evangelho de Jesus Cristo.

O Profeta Joseph Smith explicou a mensagem central 
do evangelho de Jesus Cristo:

“Os princípios fundamentais de nossa religião são o 
testemunho dos Apóstolos e Profetas a respeito de Jesus 
Cristo, que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no 
terceiro dia e ascendeu ao céu; todas as outras coisas de 
nossa religião são meros apêndices disso” (Ensinamentos 
dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, pp. 52–53). 

O Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Após-
tolos, explicou:

“A palavra evangelho significa ‘boas novas’. As boas 
novas são o Senhor Jesus Cristo e Sua mensagem de 
salvação. [Ver Bible Dictionary, “Gospels”, pp. 682–683.] 
Jesus considerava que o evangelho incluía tanto a Sua 
missão quanto o Seu ministério na mortalidade. Em Sua 
declaração de missão, Jesus disse:

‘E este é o evangelho que vos dei — que vim ao mundo 
para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me 
enviou.

E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na 
cruz’ (3 Néfi 27:13–14]

Conhecemos a missão mortal do Salvador como a 
Expiação.

O ministério mortal do Salvador inclui tudo o mais que 
Ele fez: Seus ensinamentos, manifestações de amor, 
atenção às ordenanças, padrão de oração, perseverança 
e outras coisas. Ele viveu para ser o nosso exemplo, que 
Ele também considerava parte do evangelho, em Sua 
declaração de ministério. ‘Este é o meu evangelho’, 
disse Ele, ‘(…) pois as obras que me vistes fazer, essas 
também fareis’ [3 Néfi 27:21]. Assim, a fé, o arrepen-
dimento, o batismo pela água e pelo fogo e o Espírito 
Santo, a reunião dos eleitos e a perseverança até o fim, 
todas essas coisas fazem parte do evangelho” (“Missio-
nários Idosos e o Evangelho”, A Liahona, novembro de 
2004, p. 79).

3 Néfi 27:27. Como Tornar-nos Semelhantes a 
Jesus Cristo

O Presidente Ezra Taft Benson ensinou:

“O maior, mais abençoado e feliz homem é aquele cuja 
vida mais se encaixa no padrão de Cristo. Isso não tem 
nada a ver com a riqueza terrena, poder ou prestígio. 
O único teste verdadeiro de grandeza, alegria e bem-
aventurança é o quanto sua vida está próxima de ser 
como a do Mestre, Jesus Cristo. Ele é o caminho certo, 
a verdade plena e a vida abundante” (“Jesus Christ—
Gifts and Expectations”, discurso proferido em  
devocional da BYU, 10 de dezembro de 1974, p. 1,  
speeches.byu.edu).

Prestar testemunho 
de Jesus Cristo
A Expiação de Jesus 
Cristo é a verdade 
fundamental sobre a 
qual todas as doutrinas e 
princípios do evangelho 
estão estabelecidos. Ela 
deve estar no centro de 
todo o ensino e apren-
dizado do evangelho. 
Procure oportunidades 
para testemunhar fre-
quentemente a respeito 
de Jesus Cristo e ajude 
os alunos a aprofundar 
seu amor por Ele e seu 
desejo de ser Seus discí-
pulos verdadeiros.
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Introdução
Quando Jesus Cristo perguntou a cada um de seus doze 
discípulos nefitas o que eles desejavam Dele, nove solici-
taram voltar rapidamente a Ele, quando seu ministério na 
terra estivesse concluído. Três pediram para permanecer 
na Terra a fim de trazer almas a Ele até a Sua Segunda 

Vinda. O Senhor honrou os dois tipos de desejos justos. 
Mórmon forneceu alguns detalhes sobre o ministério dos 
três nefitas e também relatou o que o Senhor lhe reve-
lara sobre a mudança física que os três nefitas sofreram 
para que pudessem permanecer na Terra.
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Sugestões Didáticas

3 Néfi 28:1–11
Jesus Cristo atende aos desejos de Seus discípulos nefitas
Peça aos alunos para refletir sobre como reagiriam se Jesus Cristo aparecesse para eles e 
perguntasse:	“O	que	desejais	de	mim?”	Peça	que	escrevam	suas	respostas	no	caderno	ou	
diário de estudo das escrituras. Dê-lhes a oportunidade de compartilhar o que escreveram, 
caso se sintam confortáveis em fazer isso.
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 28:1–3 em silêncio, procurando a resposta de nove dis-
cípulos nefitas quando o Senhor lhes fez essa pergunta. Depois que os alunos relatarem o 
que encontraram, pergunte:
•	 Como	o	Salvador	se	sentiu	sobre	o	desejo	daqueles	nove	discípulos?
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 28:4–9 em silêncio, procurando o que os outros três dis-
cípulos	desejaram	do	Salvador.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	encontraram.	(Pode	ser	
útil	chamar	a	atenção	dos	alunos	para	a	seguinte	declaração	em	3 Néfi	28:9:	“Desejastes	
conduzir	a	mim	a	alma	dos	homens,	enquanto	o	mundo	existir”.)
•	 Como	o	Salvador	Se	sentiu	sobre	o	desejo	daqueles	três	discípulos?
•	 De	acordo	com	3 Néfi	28:8–9,	o	que	o	Salvador	prometeu	aos	três nefitas para que seu 

desejo	justo	fosse	realizado?
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 28:10 em voz alta, e peça à classe que procure as bênçãos 
que o Senhor prometeu aos Três Nefitas. 
•	 O	que	o	Senhor	prometeu	aos	Três	Nefitas?	Quando	foi	que	vocês	viram	o	serviço	ao	

próximo	resultar	em	alegria?
•	 O	que	podemos	aprender	sobre	o	Senhor	em	3 Néfi	28:1–10?	(As	respostas	dos	alunos	

podem incluir que o Senhor nos abençoa de acordo com nossos desejos justos e que 
o Senhor fica contente quando desejamos ajudar outros a achegarem-se a Ele.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	a	importância	dos	desejos	justos,	leia	as	seguintes	
declarações.
O	Élder	Neal A.	Maxwell,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	disse:
“O	que	insistentemente	desejamos	no	decorrer	da	vida	é	o	que	acabaremos	nos	tornando	e	
o que receberemos na eternidade. (…)
Os	desejos	justos,	portanto,	precisam	ser	inabaláveis”	(“Segundo	os	Desejos	de	[Nossos]	
Corações”,	A Liahona,	janeiro	de	1997,	p.	21).
O	Presidente	Brigham	Young	ensinou:
“Os	homens	e	as	mulheres	que	desejarem	obter	um	lugar	no	reino	celestial	vão	descobrir	
que	precisam	lutar	contra	o	inimigo	de	toda	a	justiça	todos	os	dias”	(“Remarks”,	Deseret 
News, 28 de dezembro de 1864, p. 98).
•	 Porque	vocês	acham	que	temos	de	lutar	todos	os	dias	para	que	os	nossos	desejos	justos	

sejam	cumpridos?

Evitar especulações 
sobre os Três Nefitas
Muitos já ouviram histó-
rias sobre supostas visitas 
dos Três Nefitas. Em vez 
de contar essas histórias, 
ensine o que é ensinado 
nas escrituras. Lem-
bre-se da declaração de 
Mórmon de que os Três 
Nefitas estariam entre 
os gentios e judeus, mas 
eles “não os conhece-
rão” 3 Néfi 28:27–28). 
Abstenha-se de discutir 
histórias ou outras 
informações que não são 
encontradas em fontes 
da Igreja aprovadas.
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•	 Quando	vocês	sentiram	que	o	Senhor	os	abençoou	por	causa	de	seus	desejos	justos?
Lembre	aos	alunos	os	desejos	que	eles	escreveram	no	início	da	aula.	Peça-lhes	que	escre-
vam	algumas	frases	sobre	o	que	vão	começar	a	fazer	hoje	para	garantir	que	seus	desejos	
justos	possam	ser	cumpridos.

3 Néfi 28:12–35
Mórmon descreve o ministério dos Três Nefitas
Peça a um aluno que leia 3 Néfi 28:12–16 em voz alta. Peça à classe que acompanhe, pro-
curando	o	que	aconteceu	com	os	discípulos	nefitas	após	o	Salvador	tê-los	deixado.	Expli-
que-lhes que passaram por uma transfiguração: uma mudança temporária no corpo deles.
•	 De	acordo	com	3 Néfi	28:15,	qual	foi	uma	razão	pela	qual	os	discípulos	precisavam	ser	

transfigurados?	(Para	que	“[pudessem]	contemplar	as	coisas	de	Deus”.)
Explique-lhes	que	começando	em	3 Néfi	28:17,	lemos	a	descrição	dada	por	Mórmon	do	
ministério dos Três Nefitas. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 28:17 em silêncio, procurando 
o	que	Mórmon	não	sabia	sobre	a	condição	física	dos	Três	Nefitas	quando	escreveu	esse	
relato. (Você pode dizer aos alunos que durante a aula eles vão aprender mais sobre a 
mudança pela qual os Três Nefitas passaram.)
Peça a alguns alunos que se revezem para ler em voz alta 3 Néfi 28:18–23. Peça à classe que 
acompanhe, procurando como o Senhor abençoou os Três Nefitas para que eles pudessem 
realizar	seus	desejos	justos.	
•	 O	que	os	Três	Nefitas	fizeram	para	cumprir	seu	desejo	de	trazer	outros	para	o	Salvador?
•	 De	que	maneira	o	Senhor	os	abençoou	para	que	pudessem	realizar	o	seu	desejo?
Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 28:25–32 em silêncio, identificando pessoas que se 
beneficiaram e ainda vão se beneficiar com o ministério dos Três Nefitas. Você pode sugerir 
que	os	alunos	marquem	o	que	encontrarem.	(Observe	que	3 Néfi	28:27–28	mostra	uma	
razão	pela	qual	devemos	ser	cautelosos	em	relação	a	acreditar	e	compartilhar	histórias	de	
pessoas	que	afirmam	ter	visto	os	Três	Nefitas:	Mórmon	disse	que	as	pessoas	entre	as	quais	
os	Três	Nefitas	serviriam	“não	os	conhecerão”.)

3 Néfi 28:36–40
Mórmon aprende sobre a natureza dos seres transladados
Pergunte	aos	alunos	se	eles	já	tiveram	uma	dúvida	sobre	o	evangelho	ou	se	já	leram	algo	nas	
escrituras	que	não	entenderam.	Lembre-os	de	que	quando	Mórmon	escreveu	pela	primeira	
vez sobre a transfiguração dos Três Nefitas, ele disse que não entendia completamente a 
mudança na sua condição física durante o seu ministério na Terra (ver 3 Néfi 28:17).
•	 A	quem	vocês	normalmente	procuram	quando	têm	dúvidas	sobre	o	evangelho	ou	sobre	

passagens	das	escrituras?	Por	quê?
Peça	aos	alunos	que	leiam	3 Néfi	28:36–37	em	silêncio	para	descobrir	o	que	Mórmon	fez	
para encontrar a resposta para sua pergunta.
•	 Que	princípio	podemos	aprender	com	Mórmon	sobre	como	adquirir	mais	entendi-

mento?	(Embora	os	alunos	possam	responder	a	essa	pergunta	de	maneiras	diferentes,	
certifique-se de que eles identifiquem o seguinte princípio: Quando nos faltar com-
preensão, devemos perguntar ao Pai Celestial, e receberemos orientação.)

•	 Quais	são	alguns	exemplos	que	ilustram	esse	princípio?
•	 Quais	são	algumas	situações	em	que	podemos	ter	que	pedir	maior	compreensão	ao	

Pai Celestial?
Leia	a	seguinte	declaração,	na	qual	o	Presidente	Spencer W.	Kimball	destaca	algumas	
situações	em	que	devemos	orar	pedindo	ajuda:

“Todos	nós	temos	extrema	necessidade	de	Sua	ajuda	ao	procurarmos	
aprender	as	verdades	do	evangelho	e	vivê-las,	ao	procurarmos	Sua	ajuda	nas	
decisões mais importantes de nossa vida, decisões que envolvem educação, 
casamento, emprego, local de residência, formação e criação da família, 
serviço	ao	próximo	na	obra	do	Senhor	e	ao	buscarmos	Seu	perdão,	Sua	
orientação contínua e Sua proteção em tudo o que fazemos. Nossa lista de 

necessidades é longa, real e sincera. (…)
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Depois de uma vida inteira de orações, conheço o amor, o poder e a força que advêm da 
oração honesta e sincera. Eu sei da disposição que nosso Pai tem de nos auxiliar em nossa 
vida mortal, de nos ensinar, de nos conduzir e de nos guiar. Assim, com grande amor, 
nosso	Salvador	disse:	‘O	que	digo	a	um	digo	a	todos;	orai	sempre’.	(D&C	93:49.)”	(“Orai	
Sempre”,	A Liahona, março de 1982, p. 1.)
•	 Como	vocês	podem	aumentar	sua	fé	no	poder	da	oração?	Quando	foi	que	vocês	e	sua	

família	receberam	respostas	às	suas	orações?	
Incentive os alunos a procurar o Pai Celestial em oração ao buscarem compreender o evan-
gelho e enfrentar os desafios da vida. Preste testemunho das bênçãos que recebe em sua 
vida ao levar seus problemas e dúvidas ao Pai Celestial.
Explique-lhes que a mudança pela qual os Três Nefitas passaram se chama transladação. 
Alguns servos fiéis do senhor foram transladados para que pudessem continuar seu 
ministério na Terra.	Ao	continuar	a	perguntar	sobre	essa	mudança,	Mórmon	aprendeu	
sobre a natureza dos seres transladados. 
Escreva no quadro Seres Transladados. Peça a um aluno que leia 3 Néfi 28:37–38 em voz 
alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe,	procurando	o	que	Mórmon	aprendeu	sobre	a	mudança	
ocorrida no corpo dos Três Nefitas. 
•	 O	que	Mórmon	aprendeu	sobre	os	seres	transladados?	(Peça	a	um	aluno	que	seja	o	

escrevente e anote as respostas dos outros alunos no quadro. As respostas devem incluir 
que	os	seres	transladados	não	“[provam]	a	morte”,	não	sentem	dor	nem	têm	sofrimen-
tos, exceto a tristeza que sentem por causa dos pecados do mundo.)

•	 Por	que	essa	mudança	no	corpo	deles	era	necessária?	(Você	pode	pedir	aos	alunos	que	
recapitulem 3 Néfi 28:6–7. A mudança era necessária para que eles pudessem reali-
zar	o	seu	desejo	justo	de	permanecer	na	Terra	e	continuar	a	trazer	almas	a	Cristo	até	a	
Segunda Vinda do Salvador.)

Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 28:39–40 em silêncio, procurando informações adicio-
nais sobre seres transladados. À medida que os alunos responderem, peça a outro aluno 
que	seja	o	escrevente	e	anote	suas	respostas	no	quadro.	(As	respostas	devem	incluir	que	
os seres transladados não podem ser tentados por Satanás, que eles são santificados 
e	santos,	e	que	eles	não	podem	ser	“retidos	pelos	poderes	da	Terra”.)	Você	pode	ter	de	
explicar que, embora os seres transladados não sofram as dores da morte, eles não são 
seres	ressuscitados.	Não	receberão	essa	“transformação	maior”	até	o	Dia	do	Julgamento,	
quando	passarão	rapidamente	da	mortalidade	para	a	imortalidade	—	“num	abrir	e	fechar	
de	olhos”	(ver	3 Néfi	28:8,	40).
Encerre prestando testemunho das doutrinas e dos princípios discutidos em sala de aula. 
Peça	aos	alunos	que	ajam	de	acordo	com	os	sussurros	que	receberem	do	Espírito.

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 28. Transfiguração e transladação

Os Três Nefitas foram transfigurados e transladados.

A transfiguração, que é mencionada em 3 Néfi 28:13–17, 
é “o estado das pessoas cuja aparência e natureza são 
mudadas temporariamente — isto é, elevadas a um 
grau espiritual maior — para que possam suportar a 
presença e a glória de seres celestiais” (Guia para Estudo 
das Escrituras, “Transfiguração”, scriptures.LDS.org; ver 
também D&C 67:11; Moisés 1:11). As escrituras contam a 
respeito de pessoas que foram transfiguradas, incluindo 
Moisés (ver Moisés 1:9–11); Jesus Cristo, Pedro, Tiago e 

João (ver Mateus 17:1–8); e Joseph Smith (ver Joseph 
Smith—História 1:14–20).

Seres transladados são “pessoas que são transformadas, 
de modo que não experimentam a dor nem a morte até 
o momento de sua ressurreição para a imortalidade” 
(Guia para Estudo das Escrituras, “Seres Transladados”, 
scriptures.LDS.org; ver também 3 Néfi 28:7–9, 20–22, 
37–40). Seu propósito é levar almas para Cristo (ver 
3 Néfi 28:9). As escrituras contêm relatos de pessoas que 
foram transladadas, incluindo Enoque (ver Gênesis 5:24; 
Hebreus 11:5), Moisés (ver Alma 45:19), Elias (ver II Reis 
2:11) e João, o Amado (ver João 21:22–23; D&C 7).
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Introdução
Ao concluir seu relato da visita do Salvador entre os 
nefitas, Mórmon explicou que o surgimento do Livro de 
Mórmon seria um sinal de que o Senhor estaria cum-
prindo Seu convênio com a casa de Israel. Ele também 

advertiu que aqueles que rejeitassem as obras de Deus 
estariam sujeitos aos juízos de Deus. Por fim, ele registrou 
o convite do Salvador feito a todas as pessoas de que se 
arrependam e sejam contados entre os da casa de Israel.
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Sugestões Didáticas

3 Néfi 29
Mórmon testifica que o Senhor cumprirá Seu convênio com a casa de Israel nos 
últimos dias
Copie a seguinte tabela no quadro (você pode fazer isso antes do início da aula) ou entre-
gue	uma	cópia	para	cada	aluno.

  1. Gentios  a. Dois significados: (1) os descendentes do 
profeta Jacó (Israel) do Velho Testamento, com 
quem o senhor fez convênios e (2) aqueles que 
verdadeiramente acreditam em Jesus Cristo e 
que fizeram convênios com Deus

  2. Casa de Israel  b. Uma promessa para os fiéis, que incluía as bên-
çãos do evangelho, a autoridade do sacerdócio, 
as famílias eternas e uma terra de herança

  3. Desdenhar  c. Dois significados: (1) as pessoas de linhagem 
não-israelita ou não-judaica e (2) as pessoas 
sem o evangelho

  4. O convênio do senhor com Israel  d. Profunda tristeza e remorso

  5. Ai  e. Desprezar ou rejeitar

Comece a aula pedindo aos alunos que combinem as palavras da primeira coluna da tabela 
com as suas definições corretas na segunda coluna (respostas: 1-c, 2-a, 3-e, 4-b, 5-d). À 
medida que os alunos relatarem suas respostas, certifique-se de que eles entendam cada 
uma das definições. Você pode fazer isso pedindo aos alunos que expliquem as definições 
com	suas	próprias	palavras	ou	usando	cada	palavra	ou	expressão	em	uma	frase.	Informe	
aos	alunos	que	essas	definições	vão	ajudá-los	a	entender	melhor	3 Néfi	29–30.
Explique-lhes	que	depois	de	Mórmon	ter	escrito	sobre	a	visita	do	Salvador	aos	nefitas,	ele	
profetizou o cumprimento das promessas do Senhor nos últimos dias. Pergunte aos alunos 
se	eles	já	testemunharam	o	cumprimento	de	uma	promessa	divina,	seja	dada	nas	escrituras,	
por	um	profeta,	por	meio	do	Espírito	Santo	ou	por	meio	de	uma	bênção	do	sacerdócio.	Peça	
a alguns alunos que relatem suas experiências pessoais, mas não se esqueça de lembrá-los 
de	que	eles	não	devem	compartilhar	experiências	que	sejam	muito	pessoais	ou	íntimas.
•	 Por	que	vocês	acham	que	algumas	pessoas	podem	duvidar	de	que	Deus	manterá	Suas	

promessas?
•	 Como	vocês	sabem	que	Deus	cumpre	Suas	promessas?
Escreva as palavras Quando e Então no quadro. Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 29:1–3 em 
silêncio,	procurando	as	palavras	do	quadro.	Explique-lhes	que	essas	palavras	vão	ajudá-los	

Fazer o 
acompanhamento de 
metas e desafios
Como parte da lição 131, 
você incentivou os alu-
nos a escreverem sobre 
experiências pessoais 
que os fortaleceram 
espiritualmente. Antes 
de iniciar a lição de hoje, 
lembre-os desse desafio. 
Você também pode dar-
lhes a oportunidade de 
falar sobre como eles se 
beneficiaram por regis-
trar suas experiências 
pessoais.
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LIÇÃO 135

a identificar um acontecimento que vai mostrar que o Senhor está mantendo Suas pro-
messas	para	a	casa	de	Israel	nos	últimos	dias.	(Pode	ser	útil	explicar	que	a	expressão	“estas	
palavras”,	em	3 Néfi	29:1,	refere-se	aos	escritos	do	Livro	de	Mórmon.)
•	 Como	vocês	resumiriam	a	profecia	registrada	nesses	versículos?	(Os	alunos	podem	usar	

palavras diferentes, mas devem identificar a seguinte verdade: O surgimento do Livro 
de Mórmon é um sinal de que o Senhor está cumprindo Seu convênio de coli-
gar Israel nos últimos dias. Você pode incentivar os alunos a marcar essa verdade no 
resumo do capítulo referente a 3 Néfi 29.)

Peça	aos	alunos	que	ergam	o	seu	próprio	exemplar	do	Livro	de	Mórmon.	Explique-lhes	que	
eles	têm	em	suas	mãos	o	cumprimento	da	profecia	de	Mórmon	e	que	eles	podem	ter	cer-
teza de que o Senhor está preparando o Seu povo para a Sua vinda. Peça a um aluno que 
leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	Nelson,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“O	Livro	de	Mórmon	é	um	sinal	tangível	de	que	o	Senhor	começou	a	reunir	
a Israel de Seus filhos do convênio. (…)
De	fato,	o	Senhor	não	esqueceu!	Ele	abençoou	a	nós	e	a	outras	pessoas	no	
mundo	inteiro	com	o	Livro	de	Mórmon.	(…)	Ele	ajuda-nos	a	fazer	convê-
nios com Deus. Convida-nos a lembrar-nos Dele e a conhecer Seu Filho 
Amado.	É	outro	testamento	de	Jesus	Cristo”	(“Convênios”,	A Liahona, 

novembro de 2011, p. 86).
•	 Como	o	fato	de	termos	o	Livro	de	Mórmon	é	um	testemunho	de	que	Deus	manterá	as	

Suas	promessas?
Escreva a seguinte pergunta no quadro: Por que os santos dos últimos dias estão interessa-
dos no convênio do Senhor com a casa de Israel? Peça aos alunos que prestem atenção nas 
respostas	para	essa	pergunta	enquanto	você	lê	a	seguinte	declaração	do	Élder	Russell M.	
Nelson, que relaciona as promessas que fazem parte do convênio do Senhor com o Seu 
povo.	(Você	pode	dar	a	cada	aluno	uma	cópia	dessa	declaração.)
“O	convênio	que	Deus	fez	com	Abraão	e	mais	tarde	reafirmou	com	Isaque	e	Jacó	(…)	
 contém várias promessas, incluindo:
•	 Jesus,	o	Cristo,	nasceria	da	linhagem	de	Abraão.
•	 A	posteridade	de	Abraão	seria	numerosa,	teria	direito	a	uma	descendência	eterna	e	

também	o	direito	de	ter	o	sacerdócio.
•	 Abraão	se	tornaria	pai	de	muitas	nações.
•	 Certas	terras	seriam	herdadas	por	sua	posteridade.
•	 Todas	as	nações	da	Terra	seriam	abençoadas	por	sua	semente.
•	 E	esse	convênio	seria	eterno	—	até	por	‘mil	gerações’.
Algumas dessas promessas foram cumpridas, outras ainda estão pendentes. (…)
Alguns	de	nós	somos	semente	literal	de	Abraão,	outros	são	reunidos	a	sua	família	por	
adoção.	O	Senhor	não	faz	distinção.	Juntos	recebemos	essas	bênçãos	prometidas	—	se	
buscarmos o Senhor e obedecermos a Seus mandamentos. (…)
Brigham	Young	disse:	‘Todos	os	santos	dos	últimos	dias	fazem	o	novo	e	eterno	convênio	ao	
filiarem-se	a	esta	Igreja’”	(“Convênios”,	p.	86;	citação	de	Ensinamentos dos Presidentes da 
Igreja: Brigham Young, 1997, p. 62).
•	 Usando	o	que	aprenderam	na	declaração	do	Élder	Nelson,	como	poderiam	responder	à	

pergunta	do	quadro?	(Os	alunos	podem	dar	várias	respostas,	mas	certifique-se	de	que	
identifiquem a seguinte verdade: Os santos dos últimos dias fazem parte do povo do 
convênio do Senhor, e temos a responsabilidade de abençoar todas as nações.)

•	 Como	os	santos	dos	últimos	dias	procuram	abençoar	as	nações	da	Terra?
•	 Que	papel	tem	o	Livro	de	Mórmon	nesse	trabalho?
Mencione	as	palavras	desdenhar e ai	da	atividade	de	ligar.	Explique-lhes	que	Mórmon	
sabia	que	nos	últimos	dias	haveria	aqueles	que	desdenhariam	o	Livro	de	Mórmon	e	outras	
evidências do cumprimento do convênio do Senhor com Seu povo. Peça aos alunos que 
leiam 3 Néfi 29:4–9 em silêncio, procurando o que acontecerá com os que desdenharem 
o Salvador e Suas obras. Depois que os alunos explicarem o que encontraram, você pode 
sugerir que anotem a seguinte verdade em suas escrituras: Todos os que negarem Jesus 
Cristo e Suas obras sofrerão.
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3 NéfI  29 – 30

•	 Por	que	a	tristeza	é	a	consequência	natural	de	desdenhar	o	Salvador	e	Suas	obras?
•	 Como	vocês	responderiam	a	alguém	que	diz	que	o	Senhor	não	fala	com	o	homem	nem	

realiza	milagres?
•	 Como	podemos	reconhecer	e	valorizar	mais	o	Senhor	e	Suas	obras	em	nossa	vida?

3 Néfi 30
O Senhor exorta os gentios a se arrependerem e a se achegarem a Ele
Mostre	a	palavra	gentios na atividade de combinar palavras. Informe aos alunos que em 
3 Néfi	30,	Mórmon	cumpriu	um	mandamento	do	Senhor	de	registrar	um	convite	que	Jesus	
Cristo fez especificamente aos gentios, ou as pessoas que não têm o evangelho. Peça aos 
alunos que leiam 3 Néfi 30:1–2 em silêncio, procurando todos os convites feitos aos gentios 
que encontrarem. Depois que os alunos relatarem o que encontraram, pergunte:
•	 Qual	desses	convites	vocês	acham	que	poderia	ser	um	resumo	de	todos	os	outros?	(O	

convite de achegar-nos a Cristo inclui o arrependimento, o batismo, o recebimento do 
Espírito Santo e o fato de sermos contados entre o povo do Senhor.)

•	 Que	bênçãos	Jesus	Cristo	promete	aos	gentios	se	eles	se	achegarem	a	Ele?	(Remissão	de	
pecados, ser cheios do Espírito Santo e ser contados entre Seu povo.)

•	 Por	que	é	uma	bênção	sermos	contados	entre	o	povo	do	Senhor?
Anote o seguinte princípio no quadro: Se nos achegarmos a Cristo, seremos contados 
entre Seu povo. Explique-lhes	que	embora	3 Néfi	30:2	se	dirija	aos	que	não	são	membros	
da	Igreja,	podemos	usar	o	convite	de	Jesus	Cristo	para	avaliar	nosso	próprio	empenho	de	
cumprir os convênios que fizemos com Deus. Preste testemunho das bênçãos que recebe-
mos por cumprir nossos convênios e os mandamentos do Senhor. 

Recapitulação de 3 Néfi
Use	algum	tempo	para	ajudar	os	alunos	a	recapitular	o	livro	de	3 Néfi.	Peça	que	pensem	
no que aprenderam nesse livro, tanto no seminário quanto em seu estudo pessoal das 
escrituras. Se necessário, peça que revisem alguns dos resumos de capítulos de 3 Néfi 
para	ajudá-los	a	lembrar-se.	Depois	de	dar-lhes	tempo	suficiente,	peça	a	vários	alunos	que	
compartilhem	algo	de	3 Néfi	que	foi	inspirador	para	eles	ou	que	os	ajudou	a	ter	mais	fé	em	
Jesus Cristo. 

Revisão do Domínio das Escrituras
Entregue a cada aluno uma folha de papel em branco. Peça-lhes que escrevam uma carta 
para	uma	pessoa	(pode	ser	alguém	fictício	ou	conhecido)	que	não	seja	membro	da	Igreja.	
Sugira que examinem as passagens de domínio das escrituras procurando verdades que 
podem usar para convidar o destinatário da carta a achegar-se a Cristo e a ser contado 
entre os de Seu povo. Peça a alguns alunos que compartilhem o que escreveram. 
Observação: A duração desta lição talvez deixe tempo suficiente para essa atividade de 
revisão de domínio das escrituras. Para outras atividades de revisão, ver o apêndice no fim 
deste manual.

Comentários e Informações Históricas
3 Néfi 30:1–2. A Coligação de Israel

O Presidente Spencer W. Kimball ensinou:

“A coligação de Israel consiste na filiação à verdadeira 
Igreja e na aquisição do conhecimento do verdadeiro 
Deus. (…) Qualquer pessoa, portanto, que tenha 

aceitado o evangelho restaurado e que agora procura 
adorar o Senhor na sua própria língua e com os santos 
na nação onde ela mora, cumpriu com a lei da coliga-
ção de Israel e é herdeira de todas as bênçãos prome-
tidas aos santos nestes últimos dias” (The Teachings 
of  Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball, 1982, 
p. 439).



498

Introdução
Embora existam muitos princípios valiosos encontrados em 
3 Néfi 23–30, a primeira metade desta lição se concentra no que 
os alunos podem aprender em 3 Néfi 24–25 sobre a preparação 
para a Segunda Vinda de Jesus Cristo. A segunda metade da 
aula concentra-se em princípios de 3 Néfi 27 que podem ajudar 
os alunos a refletir no que significa ser discípulo de Jesus Cristo e 
como eles podem ser mais semelhantes a Ele.

Sugestões Didáticas

3 Néfi 23–26
Jesus Cristo ressuscitado expõe as escrituras aos nefitas
Peça aos alunos que deem exemplos de eventos que exigem 
cuidadosa preparação por um período de tempo. (Os exemplos 
podem incluir uma corrida de longa distância, um concerto 
musical ou uma peça de teatro.) Peça aos alunos que descrevam 
o que poderia acontecer com alguém que tentasse participar 
dessas coisas sem a preparação necessária.

Peça a um aluno que leia 3 Néfi 24:2 e depois pergunte à 
classe que evento eles acham que o profeta Malaquias estava 
predizendo. Depois que os alunos tiverem identificado “o dia 
da sua vinda” como a Segunda Vinda de Jesus Cristo, peça que 
marquem a pergunta feita por Malaquias: “E quem suportará o 
dia da sua vinda?”

Pergunte: Por que essa é uma pergunta importante para ser 
levada em consideração pelos que vivem nos últimos dias?

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente 
Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, sobre como o paga-
mento do dízimo nos ajudará a estarmos preparados para a 
Segunda Vinda do Salvador:

“Se resolvermos agora pagar o dízimo integralmente e nos 
esforçarmos sempre por fazê-lo, nossa fé se fortalecerá e, com 
o tempo, nosso coração se abrandará. É essa mudança interior 
por meio da Expiação de Jesus Cristo, que ultrapassa a doação 
de dinheiro ou bens, o que torna possível ao Senhor prometer 
aos dizimistas integrais proteção nos últimos dias. Podemos ter 
certeza de que nos qualificaremos para receber essa bênção de 
proteção se nos comprometermos agora a pagar o dízimo inte-
gralmente e com constância” (“Preparação Espiritual: Começar 
Cedo e Ser Constante”, A Liahona, novembro de 2005, p. 37).

Lição de Estudo no Lar 
3 Néfi 23–30 (Unidade 27)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os alu-
nos aprenderam ao estudar 3 Néfi 23–30 (unidade 27) não é 
para ser ensinado como parte de sua lição. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (3 Néfi 23)
Os alunos continuaram a estudar as palavras de Jesus Cristo 
aos nefitas. Eles aprenderam que o Salvador ordenou que as 
pessoas procurassem diligentemente as palavras de Isaías e 
outros profetas. Quando o Salvador castigou o povo por não 
manter registros precisos de sua própria história espiritual, 
os alunos aprenderam que quando registramos experiências 
espirituais, convidamos o Senhor a nos dar mais revelação.

Dia 2 (3 Néfi 24–26)
Ao ponderarem as palavras de Malaquias, que Jesus Cristo 
compartilhou com os nefitas, os alunos foram lembrados de 
que na Segunda Vinda do Salvador, Ele vai purificar o Seu 
povo e julgar os iníquos. Outras reflexões sobre o princípio 
do dízimo e do retorno profetizado de Elias nos últimos 
dias ajudaram os alunos a perceber que, se voltarmos para 
o Senhor, Ele voltará para nós, e que à medida que nosso 
coração se voltar para os nossos pais, estaremos ajudando 
a preparar a Terra para a Segunda Vinda de Jesus Cristo. A 
explicação de Mórmon do motivo por que ele não incluiu 
todos os ensinamentos do Salvador aos nefitas ajudou os 
alunos a descobrir que quando acreditamos no que Deus 
revelou, preparamo-nos para receber mais revelações.

Dia 3 (3 Néfi 27)
Enquanto os doze discípulos nefitas continuavam em oração 
e jejum, o Salvador os visitou e explicou que a verdadeira 
Igreja de Jesus Cristo devia ser chamada pelo Seu nome 
e edificada sobre o Seu evangelho. Com base no que o Salva-
dor ensinou a Seus discípulos, os alunos também aprende-
ram que o alicerce do evangelho de Jesus Cristo é que Ele 
fez a vontade do Pai ao levar a efeito a Expiação. Com esse 
entendimento do evangelho, os alunos também aprenderam 
que se vivermos os princípios do evangelho, poderemos estar 
sem mancha perante Deus no último dia.

Dia 4 (3 Néfi 28–30)
Ao ver como Jesus Cristo ressuscitado honrou os desejos de 
Seus discípulos nefitas, os alunos aprenderam que o Senhor 
nos abençoa de acordo com nossos desejos justos. Com base 
no exemplo de Mórmon de pedir ao Senhor conhecimento 
adicional sobre os Três Nefitas, os alunos aprenderam que se 

pedirmos compreensão ao Senhor, receberemos revelação. 
A conclusão de Mórmon do relato do ministério do Salvador 
entre os nefitas ensinou aos alunos que o surgimento do 
Livro de Mórmon é um sinal de que o Senhor está cumprindo 
Seu convênio com a casa de Israel e que se nos achegarmos 
a Cristo, poderemos ser contados entre Seu povo.



499

LIÇÃO De esTUDO NO LAR 

Pergunte: De acordo com o Presidente Eyring, como o paga-
mento do dízimo nos ajuda a preparar-nos para encontrar o 
Salvador?

Peça a um aluno que leia em voz alta a profecia de Malaquias 
referente à vinda de Elias em 3 Néfi 25:5–6. Para ajudá-los a 
compreender melhor como o cumprimento dessa profecia pode 
influenciá-los, peça a um aluno que leia o seguinte convite do 
Élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“Convido os jovens da Igreja a aprenderem a respeito do Espírito 
de Elias e a vivenciarem-no. (…)

Ao atenderem com fé a este convite, seu coração se voltará 
aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão 
plantadas em seu coração. (…) Seu amor e sua gratidão por 
seus antepassados vão aumentar. Seu testemunho do Salvador 
e sua conversão a Ele se tornarão mais profundos e duradouros. 
E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do 
adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e ama-
rem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida” 
(“O Coração dos Filhos Voltar-se-á”, A Liahona, novembro de 
2011, p. 24).

Pergunte: Que experiências pessoais vocês já tiveram com a 
história da família e o trabalho do templo que os fortaleceram 
espiritualmente?

3 Néfi 27–30
Jesus Cristo revela o nome e as principais características de Sua 
Igreja e honra os desejos justos de Seus discípulos; Mórmon 
encerra seu registro do ministério do Salvador entre os nefitas.
Anote a seguinte declaração do Profeta Joseph Smith no quadro 
(você pode fazer isso antes da aula e cobri-la até este ponto da 
lição). Peça que um dos alunos leia a declaração em voz alta. 
(Essa declaração se encontra em Ensinamentos dos Presidentes 
da Igreja: Joseph Smith, 2007, pp. 52–53.)

“Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemu-
nho dos Apóstolos e Profetas a respeito de Jesus Cristo, que Ele 
morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao 
céu” (Joseph Smith).

Explique-lhes que assim como declarou o Profeta Joseph Smith, 
o Salvador ensinou aos nefitas que o ponto central de Seu evan-
gelho é Seu sacrifício expiatório. Escreva a seguinte verdade no 
quadro: O alicerce do evangelho de Jesus Cristo é que Ele 
fez a vontade de Seu Pai ao realizar a Expiação.

Peça aos alunos que examinem 3 Néfi 27 e identifiquem frases 
em que o Salvador ensinou essa doutrina. Peça aos alunos que 
compartilhem as passagens que descobriram.

Explique-lhes que 3 Néfi 27:16–20 contém os ensinamentos do 
Salvador sobre como podemos convidar o poder de Sua Expia-
ção para nossa vida. Escreva a seguinte declaração no quadro: 
Se nós … , então nós. … Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 
27:20 em silêncio, procurando palavras e frases que possam usar 
para preencher as lacunas do quadro. Pergunte: Como o fato 

de seguirmos esse princípio nos ajuda a tornar-nos verdadeiros 
discípulos de Jesus Cristo?

Explique para a classe que o desafio final e o ponto mais alto 
de nosso discipulado encontra-se em 3 Néfi 27:21, 27. Peça 
aos alunos que leiam esses versículos em silêncio. Enquanto 
eles leem, escreva a seguinte declaração no quadro: O Senhor 
Jesus Cristo espera que Seus discípulos façam Suas obras e se 
tornem …

Pergunte aos alunos como eles completariam a declaração, com 
base no que leram em 3 Néfi 27:27. (À medida que os alunos 
responderem, complete a declaração do quadro para que fique 
assim: O Senhor Jesus Cristo espera que Seus discípulos 
façam Suas obras e se tornem como Ele é.) Leia em voz alta 
a seguinte declaração do Presidente James E. Faust, da Primeira 
Presidência:

“Vamos analisar algumas coisas que Cristo fez as quais todos 
podemos imitar.

1. Jesus ‘andou fazendo bem’. [Atos 10:38.] Todos nós podemos 
fazer algo de bom todos os dias — por um membro da família, 
um amigo, ou mesmo um estranho — se procurarmos essas 
oportunidades. 

2. Jesus era o Bom Pastor, que tomava conta de Suas ovelhas 
e Se preocupava com aquelas que se perdiam. Nós podemos 
procurar aqueles que estão sozinhos ou que estão menos ativos 
e integrá-los.

3. Jesus teve compaixão por muitos, inclusive por um pobre 
leproso. Nós também podemos ter compaixão. O Livro de 
Mórmon lembra-nos que devemos ‘chorar com os que choram’ 
[Mosias 18:9].

4. Jesus prestou testemunho de Sua missão divina e da grande 
obra do Pai. Quanto a nós, todos podemos ‘servir de testemu-
nhas de Deus em todos os momentos’ [Mosias 18:9]” (“Discipu-
lado”, A Liahona, novembro de 2006, p. 20).

Divida os alunos em duplas ou pequenos grupos. Peça a cada 
grupo que escreva duas ou três maneiras pelas quais eles podem 
implementar as quatro sugestões do Presidente Faust em sua 
vida.

Depois que terminarem peça que cada dupla ou grupo com-
partilhe uma ideia de sua lista. No quadro, escreva as sugestões 
deles de como podemos fazer as obras do Salvador e tornar-nos 
mais semelhantes a Ele. Peça aos alunos que silenciosamente se 
comprometam a colocar em prática uma ou duas dessas ideias 
durante a próxima semana. Preste testemunho de que todos nós 
podemos ser como o Salvador, se exercermos fé Nele.

Próxima Unidade (4 Néfi 1–Mórmon 8)
Incentive os alunos a procurar respostas para as seguintes 
perguntas ao estudar a próxima unidade: Como pode um povo 
passar de pacífico e próspero para iníquo? Como os nefitas 
deixaram de ser o povo mais próspero e feliz de todos os tempos 
sobre a Terra para se tornarem completamente iníquos? Quais 
foram as palavras finais de Mórmon?
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Quarto Néfi: O Livro de Néfi
Por que estudar esse livro?
Ao estudarem 4 Néfi, os alunos apren-
derão sobre as bênçãos recebidas pelas 
pessoas que vivem o evangelho de Jesus 
Cristo em união. Após o ministério do 
Salvador entre os descendentes de Leí, 
o povo inteiro de toda a terra se conver-
teu. Ao obedecerem aos mandamentos, 
desfrutaram paz, prosperidade e bên-
çãos espirituais maravilhosas. Mórmon 
declarou: “E certamente não poderia 
haver povo mais feliz entre todos os povos 
criados pela mão de Deus” (4 Néfi 1:16). 
Os alunos também aprenderão lições 
importantes com o declínio gradual do 
povo para um estado de iniquidade.

Quem escreveu esse livro?
Mórmon compilou e resumiu os registros 
de quatro outros escritores para criar o 
livro de 4 Néfi.O primeiro desses foi Néfi, 
cujo nome foi dado ao livro. Néfi era filho 
de Néfi, um dos doze discípulos escolhidos 
pelo Senhor durante Seu ministério entre 
os descendentes de Leí (ver 3 Néfi 11:18–
22; 12:1). Os outros três autores foram 
Amós, filho de Néfi, e Amós e Amaron, 
filhos de Amós (ver 4 Néfi 1:19, 21, 47).

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Mórmon não dirigiu o livro de 4 Néfi a 
um público em especial nem declarou o 
motivo pelo qual o escreveu. Contudo, 
esse livro contribui para o propósito 
geral do Livro de Mórmon, que é prestar 
testemunho de que Jesus é o Cristo e dar 
a conhecer os convênios do Senhor (ver a 

página de rosto do Livro de Mórmon). Faz 
isso ilustrando as bênçãos que as pessoas 
recebem quando se arrependem, ache-
gam-se a Jesus Cristo e fazem convênios 
com Ele. Também mostra as consequên-
cias destrutivas que sobrevêm às pessoas 
que negam o Salvador e Seu evangelho e 
abandonam os convênios assumidos.

Quando e onde foi escrito?
É provável que os registros originais usados 
como fontes para o livro de 4 Néfi tenham 
sido escritos entre 34 d.C. e 321 d.C. 
 Mórmon compilou esses registros em 
algum momento entre 345 d.C. e 385 d.C.. 
Mórmon não mencionou onde estava 
quando compilou esse livro.

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
Em apenas 49 versículos, o livro de 4 Néfi 
narra um período de quase 300 anos — 
quase um terço de toda a história nefita 
abrangida pelo Livro de Mórmon. A 
natureza breve de 4 Néfi contribui para 
seu poder. Ele destaca de modo sucinto 
o contraste entre a retidão do povo logo 
após o ministério do Salvador entre eles e 
sua iniquidade quatro gerações depois. Os 
primeiros 18 versículos do livro ilustram as 
bênçãos desfrutadas por uma sociedade 
cujas bases são o evangelho de Jesus 
Cristo. Os versículos finais dão testemu-
nho do caráter destrutivo do orgulho, 
mostrando como essa sociedade se enfra-
queceu aos poucos até se consumir quase 
inteiramente em pecado.

Resumo
4 Néfi 1:1–18 Após o ministério 
de Jesus Cristo, o povo inteiro 
em toda a terra é convertido 
e batizado. Eles não mais se 
dividem em nefitas e lamanitas. 
Têm “todas as coisas em comum” 
(4 Néfi 1:3), vivenciam muitos 
milagres, prosperam e vivem em 
união e felicidade por 110 anos.

4 Néfi 1:19–34 Néfi morre e seu 
filho Amós guarda os registros. 
Posteriormente Amós passa os 
registros a seu filho Amós. Muitos 
permitem que Satanás “se [apo-
dere] do coração deles” (4 Néfi 
1:28). Divisões, orgulho e falsas 
igrejas surgem entre o povo. Os 
iníquos começam a perseguir os 
membros da Igreja verdadeira 
e os “discípulos de Jesus que 
permaneceram com eles” (4 Néfi 
1:30).

4 Néfi 1:35–49 O povo divide-se 
novamente em nefitas e lama-
nitas. Os lamanitas rebelam-se 
intencionalmente contra o 
evangelho e iniciam as combina-
ções secretas de Gadiânton. Por 
fim, os nefitas também se tornam 
iníquos. Morre Amós, e seu irmão 
Amaron guarda os registros 
por algum tempo, antes de ser 
impelido pelo Espírito Santo a 
escondê-los.
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Sugestões Didáticas

4 Néfi 1:1–18
Todos se convertem e vivem em paz e felicidade.
Antes da aula, prepare duas folhas em branco para cada aluno — se possível, uma branca 
e outra de cor diferente (bastam meias folhas). Coloque as folhas nas carteiras ou cadeiras 
dos alunos antes de chegarem. Guarde as folhas coloridas para usar posteriormente na 
aula. Anote estas perguntas no quadro: O que os deixa verdadeiramente felizes? À medida 
que os alunos chegarem, peça-lhes que escrevam no quadro as respostas deles à pergunta.
Comece a aula discutindo as respostas que eles escreveram no quadro. Faça a seguinte 
pergunta aos alunos:
•	 Qual	é	a	diferença	entre	as	coisas	que	nos	deixam	temporariamente	felizes	e	as	que	

trazem	felicidade	duradoura?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	você	pode	salientar	
que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada em coisas temporais como a popu-
laridade,	as	riquezas	e	os	bens	materiais.)

Explique-lhes	que	4 Néfi	é	um	registro	de	várias	gerações	de	descendentes	de	Leí	que	
viveram após a visita de Jesus Cristo. Peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa 
de	4 Néfi	1:16	procurando	identificar	como	Néfi	descreveu	as	pessoas	que	viveram	cerca	
de	100	anos	após	a	visita	do	Salvador.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	a	frase	
“certamente	não	poderia	haver	povo	mais	feliz”.	Peça	aos	alunos	que	escrevam	Não Poderia 
Haver Povo Mais Feliz	no	alto	da	folha	em	branco	que	você	distribuiu.	Em	seguida	peça-
lhes que desenhem um grande círculo no meio da folha.

Peça	aos	alunos	que	leiam	4 Néfi	1:1–2	procurando	identificar	o	que	as	pessoas	fizeram	que	
possibilitou essa felicidade. Peça-lhes que alistem dentro do círculo o que encontrarem. 
(As	respostas	devem	incluir	que	as	pessoas	se	arrependeram,	foram	batizadas,	receberam	o	
Espírito	Santo	e	“todo	o	povo	(…)	foi	convertido	ao	Senhor”.)
•	 O	que	significa	converter-se?
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	que	o	ato	de	converter-se	é	algo	mais	profundo	do	
que	apenas	ter	testemunho	ou	ser	membro	da	Igreja,	convide	um	aluno	a	ler	em	voz	alta	
a	seguinte	citação	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Se	possível,	

Envolva-os assim 
que entrarem.
Encontre maneiras de 
ajudá-los a começar a 
pensar na lição, logo que 
chegarem à sala de aula. 
Você pode escrever uma 
pergunta no quadro ou 
mostrar um objeto ou 
uma imagem. Isso ajuda 
os alunos a concentrar-se 
e a preparar a mente e o 
coração para aprender.

Não Poderia Haver Povo Mais Feliz

As pessoas se 
arrependeram, 

foram batizadas, 
receberam o Espírito 
Santo: “todo o povo 
(…) foi convertido 

ao Senhor”.

LIÇÃO 136

4 Néfi
Introdução
Após o ministério de Jesus Cristo entre os descendentes 
de Leí, o povo aplicou Seus ensinamentos e desfrutou 
de mais de 100 anos de união, prosperidade e felici-
dade. Uniram-se como “os filhos de Cristo” e não mais 
se referiam a si mesmos como nefitas ou lamanitas 

(4 Néfi 1:17). Contudo, acabaram por tornar-se orgu-
lhosos e cada vez mais iníquos e voltaram a dividir-se 
em nefitas e lamanitas. Cerca de 300 anos após a visita 
do Salvador, quase todas as pessoas tinham-se tornado 
iníquas.
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distribua	cópias	da	declaração	aos	alunos	e	incentive-os	a	identificar	palavras	e	frases	que	
definam	a	conversão.
“Sua	felicidade	atual	e	eterna	está	condicionada	ao	seu	grau	de	conversão	e	à	transforma-
ção	que	ela	traz	à	sua	vida.	Como,	então,	podem	tornar-se	verdadeiramente	convertidos?	
O Presidente	[Marion G.]	Romney	descreve	os	passos	que	precisam	seguir:
‘A	filiação	à	Igreja	e	a	conversão	não	são	necessariamente	sinônimos.	Nem	ser	convertido	
e ter um testemunho não são necessariamente a mesma coisa. Adquire-se um testemu-
nho	quando	o	Espírito	Santo	testifica	a	verdade	ao	pesquisador	honesto.	Um	testemunho	
comovente	dá	nova	vida	à	fé.	Isto	é,	ele	induz	o	arrependimento	e	a	obediência	aos	man-
damentos.	A	conversão	é	o	fruto	ou	a	recompensa	do	arrependimento	e	da	obediência’.	
[Conference Report,	Conferência	de	Área	da	Guatemala,	1977,	pp.	8–9.]
“Em	uma	declaração	simples,	a	verdadeira	conversão	é	o	fruto	da	fé, do arrependimento e da 
obediência consistente. (…)
A	verdadeira	conversão	produz	o	fruto	da	felicidade	duradoura	que	pode	ser	desfrutado	
ainda	que	o	mundo	esteja	em	tumulto	e	não	esteja	sentindo	nenhuma	alegria”	(“A	Con-
versão	Plena	Traz	Felicidade”,	A Liahona,	julho	de	2002,	p.	26).
•	 Que	palavras	e	frases	vocês	ouviram	que	definem	a	conversão?
•	 Em	sua	opinião,	como	seria	se	todos	a	sua	volta	se	convertessem	ao	Senhor?
Escreva	as	seguintes	referências	de	escrituras	no	quadro:	4 Néfi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18. Peça 
a	vários	alunos	que	se	revezem	na	leitura	desses	versículos	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	
acompanhe a leitura à procura de palavras e frases que descrevam o que o povo vivenciou por 
ter-se	convertido	ao	Senhor	em	sua	totalidade.	Convide	os	alunos	a	escrever	essas	palavras	e	
frases em volta do círculo de sua folha. (Possíveis respostas: não havia contendas nem dispu-
tas, eles procediam retamente uns com os outros, tinham tudo em comum, muitos milagres 
foram	realizados	em	nome	de	Jesus	Cristo,	o	Senhor	fez	o	povo	prosperar,	eles	reconstruíram	
cidades que tinham sido destruídas, casaram-se e constituíram famílias, multiplicaram-se e 
tornaram-se	fortes,	o	amor	de	Deus	estava	em	seu	coração	e	ficaram	felizes	e	unidos.)
Peça	aos	alunos	que	identifiquem	um	princípio,	relacionado	à	felicidade,	que	tenham	
aprendido	na	primeira	metade	de	4 Néfi 1.	Embora	os	alunos	possam	identificar	vários	
princípios,	certifique-se	de	que	expressem	que	quando as pessoas trabalham juntas para 
se converter ao Senhor, tornam-se unidas e desfrutam maior felicidade.	Se	desejar,	
escreva esse princípio no quadro.
•	 A	seu	ver,	que	bênçãos	nossa	classe	receberia	se	todos	nós	vivêssemos	como	essas	pes-

soas?	Em	sua	opinião,	que	bênçãos	sua	família	receberia?	Em	sua	opinião,	que	bênçãos	
sua	ala	ou	seu	ramo	receberia?

Convide	os	alunos	a	contar	sobre	um	período	em	que	fizeram	parte	de	um	grupo	unido	em	
retidão,	como	a	família,	um	quórum	ou	uma	classe	ou	um	grupo	de	amigos.	Você	também	
pode	contar	uma	experiência	sua.
•	 Como	seu	empenho	para	serem	justos	pode	influenciar	a	felicidade	e	o	bem-estar	das	

pessoas	a	sua	volta?	(Certifique-se	de	que	os	alunos	compreendam	que	nossa	conver-
são	e	nossos	atos	justos	contribuem	não	só	para	nossa	própria	felicidade,	mas	também	
para	a	felicidade	e	o	bem-estar	de	outras	pessoas.	Quando	os	membros	de	uma	família,	
quórum ou outro grupo estão unidos em retidão, sentem uma felicidade maior do que 
poderiam	sentir	sozinhos.)

•	 De	que	modo	os	pecados	de	uma	pessoa	podem	influenciar	o	restante	de	um	grupo	que	
está	se	esforçando	para	viver	em	retidão?

Incentive	os	alunos	a	fortalecer	sua	conversão	ao	Senhor	e	a	ajudar	as	pessoas	a	sua	volta	a	
fazerem	o	mesmo.	Para	ajudar	os	alunos	nesse	desafio,	peça-lhes	que	examinem	as	palavras	
e frases que alistaram em sua folha. Convide-os a escolher uma ou duas frases que descre-
vam	maneiras	de	viver	que	eles	gostariam	de	vivenciar.	Dê-lhes	alguns	minutos	para	escrever	
num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	sobre	como	procurarão	viver	desse	modo.	
Preste testemunho da felicidade resultante da verdadeira conversão e da união em retidão.
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4 Néfi 1:19–49
Os nefitas se tornam cada vez mais iníquos até só permanecerem algumas 
 pessoas justas.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	poderia	destruir	uma	sociedade	como	a	descrita	em	4 Néfi	1:1–18?
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	4 Néfi	1:20,	23–24	procurando	identifi-
car	o	que	ameaçava	a	união	e	a	felicidade	do	povo.	Você	pode	sugerir	que	sublinhem	o	que	
encontrarem.	Depois	que	eles	indicarem	o	que	identificaram,	escreva	no	quadro	a	seguinte	
citação	do	Presidente	Henry B.	Eyring,	da	Primeira	Presidência.	(A	declaração	encontra-se	
em	“Com	os	Corações	Entrelaçados	em	União”,	A Liahona,	novembro	de	2008,	p.	70.)	
Você pode	sugerir	que	os	alunos	sublinhem	essa	declaração	em	suas	escrituras	ao	lado	
de 4 Néfi	1:24.

“O orgulho é o grande inimigo da união” (Presidente Henry B. Eyring).
•	 Em	sua	opinião,	de	que	maneira	o	orgulho	é	inimigo	da	união?
Peça	que	um	aluno	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Dieter F.	Uchtdorf,	da	Primeira	
Presidência.	Oriente	a	classe	a	prestar	atenção	numa	maneira	pela	qual	o	orgulho	pode	
destruir a união.

“Em	seu	cerne,	o	orgulho	é	um	pecado	de	comparação,	porque	embora	
geralmente comece com ‘vejam como sou maravilhoso e que coisas grandio-
sas	fiz’,	aparentemente	sempre	termina	com	‘portanto,	sou	melhor	que	você’.
Quando	temos	o	coração	cheio	de	orgulho,	cometemos	um	pecado	grave,	
porque	quebramos	os	dois	grandes	mandamentos	[ver	Mateus	22:36–40].	
Em	vez	de	adorar	a	Deus	e	amar	nosso	próximo,	revelamos	o	verdadeiro	

objeto	de	nossa	adoração	e	amor:	a	imagem	que	vemos	no	espelho”	(“O	Orgulho	e	o	
Sacerdócio”,	A Liahona,	novembro	de	2010,	p.	55).
•	 De	acordo	com	a	citação	do	Presidente	Uchtdorf,	como	o	orgulho	pode	destruir	a	união?
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	para	ler	em	voz	alta	4 Néfi	1:24–35,	38–45.	Oriente	
a	classe	a	acompanhar	a	leitura	à	procura	dos	efeitos	do	orgulho	entre	o	povo.	Você	pode	
sugerir que os alunos sublinhem o que encontrarem. (Possíveis respostas: trajar roupas 
caras,	dividir-se	em	classes	sociais	ou	grupos	exclusivos	de	amigos,	criar	igrejas	para	ter	
lucro,	negar	a	igreja	verdadeira,	perseguir	os	fiéis,	formar	combinações	secretas	e	praticar	
iniquidades.)
Um	a	um,	peça	a	cada	aluno	que	diga	algo	que	encontrou.	(Os	alunos	podem	repetir	as	
respostas uns dos outros.) À medida que cada aluno responder, escreva sua resposta numa 
das	folhas	coloridas	que	você	separou	antes	da	aula.	Dê	a	folha	colorida	ao	aluno	em	troca	
de	sua	folha	branca	que	descreve	a	felicidade	e	união	do	povo.	Repita	esse	processo	até	
todos os alunos da classe terem trocado as folhas brancas pelas coloridas.
Peça	aos	alunos	que	olhem	em	volta	de	si	e	verifiquem	que	todos	na	classe	têm	folhas	
coloridas,	que	representam	o	orgulho.	Convide-os	a	refletir	sobre	como	os	três	discípulos	
de Cristo devem ter-se sentido ao verem o orgulho e a iniquidade se espalhar entre um 
povo	que	outrora	fora	tão	feliz	e	unido.
•	 Que	verdade	é	possível	aprender	com	esses	versículos?	(Embora	os	alunos	possam	

empregar	palavras	diferentes,	devem	identificar	o	seguinte	princípio:	O pecado do orgu-
lho cria divisão e leva à iniquidade.	Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro.)

•	 De	que	maneira	o	orgulho	de	algumas	pessoas	pode	influenciar	a	felicidade	de	um	
grupo	inteiro?

Peça	aos	alunos	que	pensem	em	como	o	orgulho	de	uma	pessoa	pode	influenciar	os	outros	
nos	seguintes	exemplos:
	1.	Apesar	do	incentivo	da	família,	um	irmão	mais	velho	decide	dedicar-se	a	interesses	

egoístas	em	vez	de	servir	missão.
	2.	Um	membro	de	uma	classe	das	Moças	ou	de	um	quórum	do	Sacerdócio	Aarônico	atra-

palha	as	aulas	de	propósito,	recusa-se	a	participar	e	rejeita	as	instruções	recebidas.
	3.	Um	rapaz	(ou	uma	moça)	importuna	ou	menospreza	persistentemente	outro	membro	

de seu	grupo	de	amigos.
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Peça	aos	alunos	que	pensem	em	ocasiões	em	que	tenham	visto	o	orgulho	prejudicar	a	
felicidade e a união.
Convide os alunos a pensar em seu papel nos diferentes grupos a que pertencem, como a 
família,	o	quórum	ou	a	classe,	a	ala	ou	o	ramo	e	a	classe	do	seminário.	(Você	pode	mencio-
nar	outros	grupos	aos	quais	pertençam	seus	alunos.)	Peça-lhes	que	pensem	se	já	fizeram	
ou	estão	fazendo	algo	que	manifeste	orgulho	em	seus	relacionamentos	com	as	pessoas	
desses grupos. Incentive-os a arrepender-se e pensar em maneiras de vencer o orgulho e 
promover	a	união	e	a	retidão	nesses	grupos.	Incentive-os	também	a	refletir	sobre	o	que	
escreveram	que	planejam	fazer	para	viver	mais	como	os	descendentes	de	Leí	que	se	con-
verteram	ao	Senhor.
Preste testemunho de que, se procurarmos nos converter mais a Jesus Cristo e viver com os 
outros	em	união,	poderemos	sentir	a	felicidade	descrita	em	4 Néfi	1:1–18.
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Livro de Mórmon
Por que estudar esse livro?
Ao estudarem esse livro, os alunos apren-
derão lições valiosas com Mórmon, um dis-
cípulo de Jesus Cristo que foi fiel apesar de 
estar cercado ao longo da vida por “uma 
cena contínua de iniquidades e abomina-
ções” (Mórmon 2:18). Os alunos também 
tirarão grande proveito ao estudarem as 
palavras de Morôni, que testificou aos 
leitores dos últimos dias: “Jesus Cristo vos 
mostrou a mim e conheço as vossas obras” 
(Mórmon 8:35). Ao lerem sobre a destrui-
ção resultante da iniquidade dos nefitas, os 
alunos aprenderão a importância de viver 
de acordo com os mandamentos e convê-
nios do evangelho de Jesus Cristo.

Quem escreveu esse livro?
Mórmon escreveu os primeiros sete 
capítulos desse livro como breve relato da 
iniquidade e das guerras entre os nefitas e 
lamanitas em sua época. Também fez uma 
narração completa dos acontecimentos 
de sua vida nas placas maiores de Néfi 
(ver Mórmon 2:18; 5:9). Quando Mór-
mon tinha cerca de dez anos de idade, 
Amaron, que era o historiador naquele 
momento, passou-lhe a responsabilidade 
pelos registros sagrados quando atin-
gisse a maioridade. Ele deveria registrar 
tudo o que o observasse a respeito do 
povo (ver Mórmon 1:4). Aos 15 anos de 
idade, Mórmon foi “visitado pelo Senhor 
e [provou] e [conheceu] a bondade de 
Jesus” (Mórmon 1:15). No mesmo ano, 
os nefitas nomearam Mórmon para 
comandar seus exércitos (ver Mórmon 
2:1). Obediente aos conselhos de Amaron, 
obteve posteriormente as placas maiores 
de Néfi e começou a fazer seu registro. 
Também resumiu as placas maiores de 
Néfi, que incluíam escritos de profetas e 
historiadores de Leí a Amaron, e inseriu as 
placas menores de Néfi nessa compilação. 
Perto do fim de sua vida, Mórmon deposi-
tou todos os registros no monte Cumora, 
com exceção de algumas placas que 
entregou a seu filho Morôni (ver Mórmon 
6:6). Depois comandou os nefitas em sua 
última grande batalha contra os lamani-
tas. Antes de morrer, Mórmon orientou 
Morôni a completar seu registro. Morôni 
acrescentou as palavras que compõem os 
capítulos 8–9 desse livro.

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Mórmon escreveu para os gentios e os 
membros da casa de Israel nos últimos 
dias, com o desejo de “persuadir todos 
[os] confins da Terra [a se arrependerem] 
e a [se prepararem] para comparecer 
perante o tribunal de Cristo” (Mórmon 
3:22). Ao concluir o livro de seu Pai, 
Morôni dirigiu-se diretamente às pessoas 
que leriam suas palavras. Alertou-as 
das consequências de seus pecados e 
convidou-as a “[vir] ao Senhor com todo o 
[seu] coração” (Mórmon 9:27).

Quando e onde foi escrito?
É provável que Mórmon tenha escrito os 
capítulos 1–7 desse livro entre 345 d.C. e 
401 d.C. (ver Mórmon 2:15–17; 8:5–6). 
Ele encerrou seus escritos depois da bata-
lha final entre os nefitas e os lamanitas 

em Cumora em 385 d.C. (ver Mórmon 
6:10–15; 7:1). É provável que Morôni 
tenha escrito os capítulos 8–9 entre 401 
d.C. e 421 d.C., no período em que vagou 
“a fim de conservar [sua] própria vida” 
(ver Mórmon 8:4–6; Morôni 1:1–3).

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
Esse livro descreve o cumprimento das 
profecias de Néfi, Alma, Samuel, o lama-
nita, e Jesus Cristo a respeito da destrui-
ção dos nefitas (ver 1 Néfi 12:19; Alma 
45:9–14; Helamã 13:8–10; 3 Néfi 27:32). 
Mórmon refere-se a alguns de seus 
escritos como “meu relato concernente 
à destruição de meu povo” (Mórmon 
6:1). Ele mostrou que a queda dos nefitas 
foi consequência de sua iniquidade (ver 
Mórmon 4:12; 6:15–18).

Resumo
Mórmon 1 Amaron passa a Mórmon 
a responsabilidade de manter um 
registro do povo em sua época. Os 
nefitas vencem os lamanitas em 
batalha. A iniquidade prevalece 
em toda a terra, os três discípulos 
nefitas param de ministrar ao povo 
e os dons do Espírito são retirados 
como um todo. Contudo, Mórmon é 
“visitado pelo Senhor”.

Mórmon 2–3 Os nefitas designam 
Mórmon para comandar seus 
exércitos. Comanda-os em batalhas 
contra os lamanitas por mais de 30 
anos. Apesar de grande destruição 
e sofrimento, os nefitas recusam-se 
a arrepender-se. Mórmon retira as 
placas de Néfi de uma colina cha-
mada Sim e inicia seu registro. Após 
várias vitórias, o povo começa a 
vangloriar-se de sua própria força e 
faz juramentos de vingança contra 
os lamanitas. Mórmon decide parar 
de comandá-los. Escreve para per-
suadir todas as pessoas nos últimos 
dias a preparar-se para comparecer 
perante o tribunal de Cristo.

Mórmon 4 Não mais comandados por 
Mórmon, os exércitos nefitas con-
tinuam a travar batalhas contra os 

lamanitas. Milhares são mortos de 
ambos os lados. Os descendentes de 
Leí tornam-se mais iníquos do que 
em qualquer período de sua histó-
ria, e os lamanitas começam a exter-
minar os nefitas. Mórmon assume 
a responsabilidade pelos registros 
nefitas e transfere-os da colina de 
Sim para o monte Cumora.

Mórmon 5–7 Mórmon reassume o 
comando dos exércitos nefitas, 
embora saiba que serão destruídos. 
Profetiza sobre o surgimento do 
Livro de Mórmon. Reúne os nefitas 
no monte Cumora para uma bata-
lha final contra os lamanitas. Após 
a batalha, ele lamenta a destruição 
de seu povo. Mórmon escreve para 
persuadir os descendentes dos 
lamanitas a crer em Jesus Cristo e 
ser batizados.

Mórmon 8–9 Após a morte do Mór-
mon, Morôni continua o registro. 
Profetiza sobre o surgimento do 
Livro de Mórmon pelo poder de 
Deus numa época de descrença e 
iniquidade. Dá testemunho de Jesus 
Cristo e ensina que os milagres e 
sinais são consequência da fé Nele. 
Exorta os que leem suas palavras a 
vir ao Senhor e ser salvos.
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Introdução
Embora Mórmon tenha crescido numa época de 
grande iniquidade, optou por ser fiel. Por causa de 
sua fidelidade, foi informado de que, posteriormente 
em sua vida, lhes seriam confiados os registros sagra-
dos do povo. Aos 15 anos de idade, foi “visitado pelo 
Senhor” (Mórmon 1:15). Ele desejava ajudar os nefitas a 

arrependerem-se, mas por causa da rebelião obstinada 
deles foi proibido pelo Senhor de pregar a eles. Apesar 
da pouca idade, ele foi designado para comandar o 
exército nefita. Como muitos nefitas haviam perdido o 
Espírito Santo e outros dons de Deus, foram abandona-
dos a sua própria força ao lutarem contra os lamanitas.
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Mórmon 1–2

Sugestões Didáticas

Mórmon 1:1–5
Mórmon descobre que um dia será o responsável pelos registros sagrados dos nefitas
Escreva a seguinte pergunta no quadro antes da aula para que os alunos pensem a respeito 
ao chegarem: Como você se sente quando as pessoas o chamam de mórmon?
No	início	da	aula,	peça	aos	alunos	que	respondam	à	pergunta	do	quadro.	Depois	de	terem	dis-
cutido	a	pergunta,	peça	que	alguém	leia	a	seguinte	citação	do	Presidente	Gordon B.	Hinckley:

“Embora	às	vezes	eu	lamente	que	as	pessoas	não	chamem	esta	igreja	pelo	
nome	correto,	alegro-me	ao	ver	que	o	apelido	usado	por	elas	é	de	grande	
honra,	derivado	de	um	homem	notável	e	um	livro	que	presta	um	testemu-
nho	inigualável	do	Redentor	do	mundo.
Qualquer	pessoa	que	vier	a	conhecer	o	homem	Mórmon	ao	ler	e	ponderar	
suas palavras, qualquer pessoa que ler este tesouro histórico precioso que foi 

compilado	e	preservado	em	grande	parte	por	ele	saberá	que	Mórmon	não	é	uma	palavra	de	
descrédito,	mas	representa	o	maior	bem	—	o	bem	que	vem	de	Deus”	(“Mormon	Should	Mean	
‘More	Good’”	[Mórmon	Deve	Significar	‘Melhor’],	Ensign,	novembro	de	1990,	pp.	52–53).
Para	ajudar	os	alunos	a	entender	o	contexto	de	Mórmon	1–2,	explique-lhes	que	320	anos	
após	a	visita	do	Salvador	aos	nefitas,	quase	todos	na	Terra	estavam	vivendo	em	iniquidade.	
A essa altura, Amaron, um homem justo que servira de historiador, foi “compelido pelo 
Espírito	Santo	[a	esconder]	os	registros	que	eram	sagrados”	(ver	4 Néfi	1:47–49).	Aproxi-
madamente	na	mesma	época,	Amaron	visitou	um	menino	de	dez	anos	chamado	Mórmon	
e instruiu-o a respeito de sua futura responsabilidade pelos registros.
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	1:2	à	procura	de	palavras	e	
frases	usadas	por	Amaron	para	descrever	Mórmon.	Peça-lhes	que	relatem	o	que	encon-
traram. Escreva o nome Mórmon	no	quadro	e	relacione	as	respostas	deles	logo	abaixo.	
Se julgar	necessário,	explique	aos	alunos	que	o	adjetivo	sério	nesse	versículo	é	sinônimo	
de sóbrio,	estável	e	ponderado.
•	 Em	sua	opinião,	devemos	ser	sérios	a	respeito	de	quê?	(Possíveis	respostas:	administrar	e	

tomar o sacramento, estudar as escrituras, cumprir a lei de castidade, prestar testemunho 
sobre	o	Salvador	e	falar	Dele.)	Por	que	devemos	ser	sérios	no	tocante	a	essas	coisas?

Explique	aos	alunos	que	uma	pessoa	pode	ser	séria	e	ainda	assim	se	divertir	e	rir.	No	
entanto,	uma	pessoa	séria	compreende	qual	é	o	momento	certo	de	ser	alegre	e	o	de	ser	
mais sóbria.
•	 A	seu	ver,	o	que	significa	ter	“percepção	rápida”?
Como parte dessa discussão, peça a um aluno que leia a seguinte declaração feita pelo 
Élder	David A.	Bednar,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Se	tivermos	percepção	rápida,	prontamente	veremos	e	obedeceremos.	Esses	dois	elemen-
tos	fundamentais	—	ver	e	obedecer	—	são	essenciais	para	que	tenhamos	percepção	rápida.	
E	o	profeta	Mórmon	é	um	exemplo	impressionante	desse	dom	em	ação. (…)
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(…) O	dom	espiritual	da	percepção	rápida	é	tão	essencial	para	nós	no	mundo	atual	quanto	
no	futuro”	(“Percepção	Rápida”,	A Liahona,	dezembro	de	2006,	p.	15).
•	 De	que	forma	a	capacidade	de	ver	e	seguir	prontamente	os	conselhos	do	Senhor	pode	

nos	ajudar?
Peça	aos	alunos	que	escrevam	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	sobre	algo	
que	devem	levar	mais	a	sério	—	algo	acerca	do	qual	devem	ser	mais	sóbrios.	Peça-lhes	
também	que	enumerem	orientações	do	Senhor	que	eles	podem	acatar	mais	prontamente.	
Incentive-os	a	procurar	ser	mais	sérios	e	de	percepção	mais	rápida.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	1:3–5	em	voz	alta	e	oriente	a	classe	a	identificar	as	ins-
truções	de	Amaron	a	Mórmon.
•	 O	que	Amaron	pediu	que	Mórmon	fizesse?
•	 A	seu	ver,	por	que	Mórmon	precisava	ser	sério	e	de	percepção	rápida	a	fim	de	cumprir	

essas	responsabilidades?

Mórmon 1:6–19
Por causa da rebelião deliberada do povo, o Senhor proíbe Mórmon de pregar a eles
Pergunte	aos	alunos	se	já	perderam	algo	que	estimavam	ou	se	algo	de	valor	lhes	foi	tirado.	
Peça	que	alguns	alunos	contem	essas	experiências.
Resuma	Mórmon	1:6–12	explicando	que,	em	sua	juventude,	Mórmon	presenciou	uma	série	
de	batalhas	entre	os	nefitas	e	lamanitas.	Também	testemunhou	a	propagação	da	iniquidade	
entre todas as pessoas da Terra.
Explique	aos	alunos	que	os	nefitas	se	tornaram	tão	iníquos	que	perderam	dons	preciosos	
do	Senhor.	Divida	a	turma	em	dois	grupos	iguais.	Dê	a	um	deles	a	atribuição	de	fazer	uma	
leitura	silenciosa	de	Mórmon	1:13–14,	18	à	procura	dos	dons	que	o	Senhor	começou	a	
retirar	dos	nefitas.	Dê	ao	outro	grupo	a	designação	de	ler	Mórmon	1:14,	16–17,	19	em	busca	
dos	motivos	que	levaram	o	Senhor	a	retirar	esses	dons	dos	nefitas.	Peça	aos	alunos	de	cada	
grupo que relatem à classe o que aprenderam.
•	 De	acordo	com	Mórmon	1:13–14,	o	que	acontece	quando	as	pessoas	se	rebelam	e	se	

afastam	do	Senhor?	(Os	alunos	podem	dar	respostas	variadas.	Você	pode	resumir	as	res-
postas deles escrevendo a seguinte verdade no quadro: Quando as pessoas são iníquas 
e descrentes, perdem dons espirituais que receberam do Senhor e são incapazes de 
receber a influência do Espírito Santo.)

Saliente	que	a	rebelião	dos	nefitas	era	extrema.	No	entanto,	esse	princípio	se	aplica	a	nós	
individualmente	quando	desobedecemos	aos	mandamentos	de	Deus.
•	 Para	vocês,	quais	dos	dons	mencionados	em	Mórmon	1:13–14,	18	seria	mais	difícil	perder?
Convide	um	aluno	a	ler	Mórmon	1:15	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	à	
procura	do	que	Mórmon	estava	vivenciando	enquanto	muitos	dos	nefitas	estavam	per-
dendo	os	dons	de	Deus	e	a	influência	do	Espírito	Santo.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	Mórmon	conseguiu	ter	experiências	espirituais	mesmo	cercado	

de	grande	iniquidade?

Mórmon 2:1–15
Mórmon comanda os exércitos nefitas e sente tristeza pela iniquidade deles
Peça	a	um	aluno	de	16	anos	(ou	perto	dessa	idade)	que	leia	Mórmon	2:1–2	em	voz	alta.	
Peça	à	classe	que	procure	a	responsabilidade	que	Mórmon	recebeu	“aos	dezesseis	anos”.	
Peça	aos	alunos	que	imaginem	como	seria	comandar	um	exército	aos	16	anos	de	idade.
•	 De	que	maneira	os	atributos	mencionados	em	Mórmon	2:11	poderiam	ter	ajudado	

	Mórmon	como	líder	de	um	exército?
Resuma	Mórmon	2:3–9	dizendo	aos	alunos	que	os	lamanitas	atacaram	os	exércitos	nefitas	
com	tamanha	fúria	que	os	nefitas	sentiram	medo	e	bateram	em	retirada.	Os	lamanitas	os	
expulsaram	de	um	local	para	outro	até	que	os	nefitas	se	reuniram	num	lugar.	Por	fim,	o	
exército	de	Mórmon	resistiu	aos	lamanitas	e	os	fez	fugir.
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Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	2:10–15	procurando	identifi-
car	a	condição	espiritual	dos	nefitas	após	essas	batalhas.
•	 Por	que	os	nefitas	estavam	tristes?	(Ver	Mórmon	2:10–13.	Lamentaram-se	por	não	

conseguirem conservar seus bens. Em outras palavras, entristeceram-se só por causa das 
consequências	de	seus	pecados,	não	por	se	arrependerem	de	seus	atos.)

•	 De	acordo	com	Mórmon	2:13–14,	como	Mórmon	sabia	que	a	tristeza	do	povo	não	era	
indicação	de	verdadeiro	arrependimento?

Para	ajudar	os	alunos	a	ver	as	diferenças	entre	“pesar	(…)	para	o	arrependimento”	e	“pesar	
dos	condenados”,	escreva	o	seguinte	no	quadro:

Aqueles que sentem pesar para o arrependimento …
Aqueles que sentem pesar só por causa das consequências do pecado …

Peça	aos	alunos	que	estudem	Mórmon	2:12–15	à	procura	das	características	desses	dois	
grupos	de	pessoas.	Peça-lhes	que	relatem	o	que	encontrarem.	Suas	respostas	devem	refletir	
as seguintes verdades:
Aqueles que sentem pesar para o arrependimento reconhecem a bondade de Deus e 
achegam-se a Cristo com o coração humilde.
Aqueles que só sentem pesar devido às consequências do pecado continuam a rebe-
lar-se contra Deus.
Explique	aos	alunos	que	Mórmon	empregou	a	expressão	“o	pesar	dos	condenados”	(Mór-
mon	2:13)	para	descrever	a	tristeza	daqueles	que	sofrem	por	causa	das	consequências	de	seus	
atos,	mas	não	estão	dispostos	a	se	arrepender.	Essa	atitude	não	leva	ao	perdão	e	à	paz.	Leva	à	
condenação,	o	que	significa	que	uma	pessoa	interrompe	seu	progresso	rumo	à	vida	eterna.
Convide	os	alunos	a	refletir	sobre	como	reagem	quando	se	dão	conta	de	que	pecaram.	
Incentive-os	a	buscar	o	Salvador	com	o	coração	humilde	para	que	possam	ser	perdoados,	
sentir	paz	e	reconciliar-se	com	Deus.

Mórmon 2:16–29
Mórmon obtém as placas e registra a iniquidade de seu povo
Resuma	Mórmon	2:16–18	explicando	que,	com	o	prosseguimento	das	batalhas	com	os	
lamanitas,	Mórmon	encontrou-se	perto	de	uma	colina	chamada	Sim,	onde	Amaron	escon-
dera	os	registros	nefitas.	Ele	removeu	as	placas	de	Néfi	e	começou	a	registrar	o	que	tinha	
observado entre o povo desde sua infância.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	2:18–19	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	
leitura	à	procura	da	descrição	feita	por	Mórmon	do	estado	espiritual	do	povo	em	sua	época.	
Peça-lhes	também	que	identifiquem	a	expressão	pessoal	de	esperança	dele.
•	 Como	Mórmon	descreveu	as	condições	espirituais	em	sua	época?	(“Uma	cena	contínua	

de	iniquidades	e	abominações.”)
•	 Com	base	no	que	vocês	aprenderam	sobre	Mórmon,	por	que	acham	que	ele	podia	estar	

confiante	de	que	seria	“elevado	no	último	dia”?	(Você	pode	ajudar	os	alunos	a	com-
preender	que,	ao	falar	de	ser	“elevado	no	último	dia”,	Mórmon	referia-se	a	ressuscitar	e	
ser	conduzido	à	presença	de	Deus	para	permanecer	com	Ele	para	sempre.)

•	 De	que	forma	o	exemplo	de	retidão	de	Mórmon	é	útil	para	vocês?	(Os	alunos	podem	dar	
muitas	respostas	diferentes.	Suas	respostas	devem	expressar	o	seguinte	princípio:	Pode-
mos escolher viver em retidão mesmo numa sociedade iníqua. Peça a um aluno que 
escreva essa verdade no quadro.)

•	 Em	que	ocasiões	vocês	já	viram	amigos	ou	familiares	se	manterem	firmes	na	obediência	
à	vontade	de	Deus	mesmo	quando	as	pessoas	a	sua	volta	não	o	faziam?

Incentive	os	alunos	a	pensar	numa	área	específica	de	sua	vida	na	qual	podem	fazer	mais	
para	defender	o	que	é	certo.	Convide-os	a	escrever	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	
escrituras	sobre	como	gostariam	de	reagir	na	próxima	vez	em	que	forem	desafiados	nessa	
área	específica.	Preste	testemunho	de	que,	assim	como	Mórmon,	podemos	optar	por	viver	
em	retidão	e	que	o	Senhor	nos	ajuda	a	manter-nos	firmes	para	fazer	o	que	é	certo,	mesmo	
que as pessoas a nossa volta não ajam assim.
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Introdução
Depois de retomar suas terras dos lamanitas, os nefitas 
prepararam-se novamente para a batalha. Mórmon 
clamou arrependimento aos nefitas. No entanto, eles 
vangloriaram-se de sua própria força e juraram vingar 
seus irmãos mortos. Como o Senhor proibira seu povo 

de buscar vingança, Mórmon recusou-se a comandar 
o exército nefita e eles foram derrotados. Já que os 
nefitas persistiram em iniquidade, Deus derramou Seus 
juízos sobre eles, e os lamanitas começaram a varrê-los 
da face da Terra.
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Mórmon 3–4

Sugestões Didáticas

Mórmon 3:1–8
O Senhor poupa os nefitas no campo de batalha para conceder-lhes a oportuni-
dade de se arrepender, mas eles endurecem o coração
Antes da aula, escreva a seguinte pergunta no quadro: Alguma vez você já sentiu que o 
Senhor estava tentando chamar sua atenção e incentivá-lo a mudar algo em sua vida? 
Comece pedindo aos alunos que informem suas respostas para a pergunta do quadro. 
(Lembre	que	eles	não	precisam	mencionar	nada	que	seja	muito	pessoal	ou	particular.)	Se	
desejar,	você	também	pode	contar	uma	experiência	pessoal.
Explique	aos	alunos	que	o	Senhor	queria	chamar	a	atenção	dos	nefitas	para	que	mudassem	
sua	conduta	iníqua.	No	entanto,	os	nefitas	endureceram	o	coração	e	não	perceberam	que	o	
Senhor	estava	abençoando-os	em	suas	batalhas	contra	os	lamanitas.	Depois	que	os	nefitas	
firmaram	um	tratado	com	os	lamanitas	e	os	ladrões	de	Gadiânton	(ver	Mórmon	2:28),	o	
Senhor	os	protegeu,	permitindo-lhes	viver	sem	conflitos	por	dez	anos.	Durante	esses	anos,	
Mórmon	ajudou	os	nefitas	a	se	preparar	para	ataques	futuros	(ver	Mórmon	3:1).
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	3:2–3	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	
leitura	procurando	identificar	o	que	o	Senhor	desejava	que	os	nefitas	fizessem	durante	o	
período	de	paz	que	lhes	concedera.
•	 Que	mensagem	o	Senhor	ordenou	que	Mórmon	transmitisse	aos	nefitas?	Os	nefitas	

compreenderam	essa	mensagem?	Como	os	nefitas	reagiram	à	mensagem?
•	 De	acordo	com	Mórmon	3:3,	por	que	o	Senhor	poupou	os	nefitas	em	suas	batalhas	

recentes	apesar	de	sua	iniquidade?
•	 Que	verdade	vocês	conseguem	identificar	nas	relações	do	Senhor	com	os	nefitas	

registradas	em	Mórmon	3:2–3?	(Os	alunos	podem	dar	diferentes	respostas.	Resuma	as	
respostas escrevendo a seguinte verdade no quadro: O Senhor nos dá oportunidades 
suficientes para nos arrependermos de nossos pecados.	Você	pode	sugerir	que	os	alu-
nos anotem essa verdade em suas escrituras.)

Resuma	Mórmon	3:4–8	explicando	que	o	Senhor	protegeu	os	nefitas	mais	duas	vezes	no	
campo de batalha, apesar de sua iniquidade e sua recusa de voltar-se para Ele.
•	 O	que	a	proteção	do	Senhor	aos	nefitas	nos	ensina	sobre	o	caráter	Dele?	(Resposta	

	possível:	o	Senhor	é	misericordioso	e	paciente.)
Saliente	que	o	Senhor	dá	a	todos	nós	“uma	oportunidade	de	[nos	arrependermos]”	
	(Mórmon	3:3).	Em	seguida,	peça	aos	alunos	que	meditem sobre as perguntas a seguir:
•	 Você	está	disposto	a	se	arrepender	e	efetuar	as	mudanças	que	Deus	deseja	que	efetue?	

Há	mudanças	que	você	pode	fazer	agora	para	tornar-se	a	pessoa	que	Deus	deseja	que	
seja?

Preste	testemunho	da	bondade	e	paciência	de	Deus,	que	nos	dá	a	oportunidade	de	nos	
arrependermos.	Peça	aos	alunos	que	estejam	atentos	a	oportunidades	e	convites	para	fazer	
mudanças em sua vida e incentive-os a efetuar as mudanças sem demora.

Meditar
Uma maneira de ajudar 
os alunos a aprofundar 
sua compreensão do que 
estão aprendendo é dar-
lhes tempo em sala de 
aula para meditar. Você 
pode pedir aos alunos 
que reflitam sobre como 
determinado princípio 
influenciou sua vida ou 
como podem aplicá-lo. 
Ao aprenderem a refletir 
sobre as escrituras 
em classe e por conta 
própria, o Espírito Santo 
muitas vezes revelará a 
verdade aos alunos.
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Mórmon 3:9–22
A iniquidade dos nefitas aumenta, e Mórmon recusa-se a comandar seus exércitos
Explique	aos	alunos	que	os	nefitas	não	atenderam	aos	convites	do	Senhor	para	o	arrepen-
dimento,	mas	só	endureceram	o	coração.	Convide	um	aluno	a	ler	Mórmon	3:9–10	em	voz	
alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	procurando	identificar	qual	foi	a	reação	dos	
nefitas	ao	conquistarem	várias	vitórias	sobre	os	lamanitas.	(Você	pode	salientar	o	verbo	
 vingar	usado	no	versículo	9.)
•	 Como	os	nefitas	reagiram	após	suas	vitórias	sobre	os	lamanitas?
•	 Por	que	era	errado	vangloriar-se	de	sua	própria	força,	como	fizeram	os	nefitas?	O	que	

essa	vanglória	demonstra	sobre	a	relação	deles	com	Deus?
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	3:11–13	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	procure	a	reação	
de	Mórmon	quando	os	nefitas	juraram	vingar-se.
•	 O	que	Mórmon	fez	quando	os	nefitas	manifestaram	o	desejo	de	vingar-se	dos	

lamanitas?
•	 Vocês	já	sentiram	alguma	vez	vontade	de	vingar-se	de	alguém?	Em	sua	opinião,	por	que	

o	desejo	de	vingança	é	uma	reação	natural	para	muitas	pessoas?
•	 Mórmon	vinha	comandando	os	exércitos	nefitas	havia	mais	de	30	anos,	apesar	da	

iniquidade	do	povo.	O	que	a	recusa	de	Mórmon	de	comandar	o	exército	ensina	sobre	a	
gravidade	do	desejo	de	vingança?

Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	3:14–16	e	incentive	a	classe	a	identificar	o	que	o	Senhor	
ensinou	a	Mórmon	sobre	a	vingança.
•	 Como	o	Senhor	Se	sente	em	relação	ao	desejo	de	vingança?	(As	respostas	dos	alunos	

podem variar. Resuma-as escrevendo a seguinte verdade no quadro: O Senhor nos 
proíbe de buscar vingança.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	melhor	os	conselhos	do	Senhor	nos	versículos	14–16,	
peça	aos	alunos	que	reformulem	com	suas	próprias	palavras	a	primeira	parte	de	Mórmon	
3:15	(“Minha	é	a	vingança	e	eu	retribuirei”).
•	 Por	que	é	importante	não	buscar	vingança?	Como	podemos	vencer	o	desejo	de	

vingança?
Para	ajudar	os	alunos	a	aprender	a	superar	sentimentos	vingativos,	peça	que	alguém	leia	
em	voz	alta	os	seguintes	conselhos	do	Presidente	James E.	Faust,	da	Primeira	Presidência.	
Se	possível,	dê	uma	cópia	da	citação	a	cada	aluno.

“Precisamos reconhecer os nossos sentimentos de raiva. É preciso humildade 
para	fazer	isso,	mas	se	nos	ajoelharmos	e	pedirmos	ao	Pai	Celestial	que	nos	
conceda	a	disposição	de	perdoar,	Ele	nos	ajudará.	O	Senhor	exige	que	
‘perdoemos	todos	os	homens’	[D&C	64:10]	para	o	nosso	próprio	bem,	
porque	‘o	ódio	retarda	o	crescimento	espiritual’	[Orson F.	Whitney,	Gospel 
Themes	(1914),	p.	144].	Somente	quando	nos	livramos	do	ódio	e	da	amargura	

é	que	o	Senhor	pode	consolar	nosso	coração. 
	(…) Quando	sofremos	uma	tragédia,	não	devemos	reagir	buscando	vingança	pessoal,	mas,	
sim,	deixar	que	a	justiça	siga	seu	curso	e	depois	esquecer.	Não	é	fácil	esquecer	e	tirar	de	
nosso	coração	os	ressentimentos	que	o	afligem.	O	Salvador	ofereceu	a	todos	nós	uma	paz	
preciosa	por	meio	de	Sua	Expiação,	mas	só	podemos	alcançá-la	se	estivermos	dispostos	
a	eliminar	os	sentimentos	negativos	de	raiva,	rancor	ou	vingança”	(“O	Poder	de	Cura	do	
Perdão”,	A Liahona,	maio	de	2007,	p.	67).
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	3:17,	20–22	em	voz	alta	e	oriente	a	classe	a	identifi-
car	a	mensagem	que	Mórmon	desejava	nos	transmitir.	Você	pode	pedir	aos	alunos	que	
sublinhem	o	conselho	de	Mórmon	para	“[nos	arrependermos]	e	[nos	prepararmos]	para	
comparecer	perante	o	tribunal	de	Cristo”	(Mórmon	3:22).
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Mórmon 4
Os lamanitas começam a varrer os nefitas da Terra
Peça	aos	alunos	que	levantem	a	mão	caso	conheçam	alguém	que	tenha	feito	algo	errado,	
mas	ainda	não	foi	pego	nem	sofreu	as	consequências	de	seu	ato.	Peça	aos	alunos	que	
meditem sobre a seguinte pergunta:
•	 Você	já	se	perguntou	quando	é	que	as	consequências	de	más	escolhas	vão	acabar	por	

alcançar	alguém	que	está	conscientemente	optando	pelo	que	é	errado?
Convide	os	alunos	a	ler	Mórmon	4:1–2	em	silêncio	para	identificar	o	que	aconteceu	com	o	
exército	nefita	ao	buscar	vingar-se	dos	lamanitas.	Em	seguida,	peça	aos	alunos	que	leiam	
Mórmon	4:4	em	silêncio	para	identificar	por	que	os	exércitos	nefitas	não	tiveram	sucesso.	
Peça aos alunos que relatem o que encontrarem.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	4:5	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	
procurando	identificar	as	verdades	que	esse	versículo	ensina	sobre	os	resultados	da	ini-
quidade	em	longo	prazo.	À	medida	que	os	alunos	informarem	o	que	encontraram,	escreva	
no	quadro	a	seguinte	verdade	de	Mórmon	4:5:	“Os julgamentos de Deus sobrevirão aos 
iníquos.”	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	anotem	essa	verdade	em	suas	escrituras.
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	4:10–12	à	procura	de	descri-
ções	da	iniquidade	dos	nefitas.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	encontrarem.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Mórmon	4:13–14,	18,	21–22.	
Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	procurando	identificar	como	os	julgamentos	de	
Deus	foram	derramados	sobre	os	nefitas.
•	 A	seu	ver,	qual	é	a	parte	mais	triste	desse	relato?
Chame a atenção dos alunos novamente para o princípio escrito no quadro. Peça-lhes 
que	reflitam	sobre	como	podem	aplicar	essas	verdades	em	sua	vida.	Incentive-os	a	agir	de	
acordo	com	os	sussurros	do	Espírito	Santo	recebidos	ao	ponderar.
Preste	testemunho	da	bondade	e	do	amor	do	Senhor,	que	nos	dá	chances	suficientes	para	
nos	arrependermos.	Testifique	também	das	consequências	que	sempre	sobrevêm	àqueles	
que persistem no pecado.

Comentários e Informações Históricas
Mórmon 3:9–10. Fazer um juramento

Mórmon disse que os nefitas “juraram pelos céus e tam-
bém pelo trono de Deus” que se vingariam dos lama-
nitas (ver Mórmon 3:9–10). A seguinte declaração do 
Élder Bruce R. McConkie, do Quórum dos Doze Após-
tolos, explica a significado dos juramentos na época do 
Livro de Mórmon, ajudando-nos assim a compreender 
a natureza blasfematória da tentativa dos nefitas de 
envolver a Deus em sua vingança.

“O ato de fazer juramentos na antiguidade era 
algo muito mais significativo do que muitos de nós 
percebem.

Um exemplo: Néfi e seus irmãos estavam tentando 
reaver as placas de latão de Labão. A vida deles estava 
em perigo. No entanto, Néfi fez este juramento: ‘Assim 
como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos 
para o deserto onde está nosso pai até havermos cum-
prido o que o Senhor nos ordenou’ (1 Néfi 3:15).

Assim Néfi fez de Deus seu parceiro. Se ele não tivesse 
acesso às placas, significava que Deus falhara. E 
como Deus não falha, cabia a Néfi resgatar as placas 
ou perder a vida tentando” (“The Doctrine of the 
Priesthood” [A Doutrina do Sacerdócio], Ensign, maio 
de 1982, p. 33).
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Introdução
Mórmon profetizou que seu registro viria à luz nos 
últimos dias para persuadir os leitores de que Jesus é o 
Cristo. Incentivou os futuros leitores de seu registro a se 
arrepender e se preparar para seu próprio julgamento 
diante de Deus. Entre seu próprio povo, Mórmon reconsi-
derou sua renúncia como comandante militar dos nefitas 

e concordou em liderá-los novamente no campo de bata-
lha. No entanto, as pessoas se recusaram a se arrepender 
e foram perseguidas pelos lamanitas até a destruição da 
nação nefita inteira. Ao presenciar esse cenário de morte 
e destruição, Mórmon lamentou a queda de seu povo e 
sua recusa de voltar-se para Jesus Cristo.

LIÇÃO 139

Mórmon 5–6

Sugestões Didáticas

Mórmon 5:1–9
Mórmon decide comandar de novo o exército nefita, mas os lamanitas prevalecem
Mencione	uma	catástrofe	natural	que	pode	ameaçar	sua	região,	como	um	terremoto,	um	
tsunami, uma erupção vulcânica ou um furacão. Peça aos alunos que imaginem que foram 
alertados	de	que	esse	desastre	natural	acontecerá	em	sua	comunidade	dentro	de	poucos	dias.
•	 Onde	vocês	procurariam	ajuda?
Lembre	aos	alunos	que	os	nefitas	enfrentaram	um	nível	semelhante	de	perigo,	mas	seu	desas-
tre	iminente	era	espiritual.	Lembre	também	que	os	nefitas	estavam	em	guerra	e	que,	por	causa	
de	sua	iniquidade,	Mórmon	se	recusara	a	comandar	seus	exércitos	(ver	Mórmon	3:16).
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	5:1–2	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	
e	identifique	quem	os	nefitas	acreditavam	que	poderia	livrá-los	de	suas	aflições.
•	 Embora	seja	verdade	que	Mórmon	pudesse	comandar	os	nefitas	numa	batalha	militar,	

por	que	Mórmon	acreditava	que	as	pessoas	não	seriam	libertadas	de	suas	aflições?
•	 O	que	podemos	aprender	com	Mórmon	5:1–2	sobre	onde	devemos	buscar	ajuda	em	pri-

meiro	lugar	em	nossas	aflições?	(Devemos	primeiramente	recorrer	a	Deus,	que	atenderá	
aos	que	se	arrependem	e	O	invocam	para	ajudá-los	em	suas	provações.)

Resuma	Mórmon	5:3–7	explicando	que,	sob	o	comando	de	Mórmon,	os	nefitas	rechaçaram	
algumas	ondas	de	ataques	lamanitas.	Mas	por	fim	os	lamanitas	“esmagaram	o	povo	nefita	
sob	os	pés”	(Mórmon	5:6).	Durante	a	retirada	dos	nefitas,	aqueles	que	não	conseguiram	
fugir	rápido	o	suficiente	foram	destruídos.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	5:8–9.	Peça	à	classe	que	identifique	o	motivo	que	levou	
Mórmon	a	não	redigir	um	relato	completo	das	coisas	que	viu.
•	 Por	que	Mórmon	se	absteve	de	fazer	uma	descrição	completa	do	que	testemunhou?

Mórmon 5:10–24
Mórmon explica que o propósito do registro do Livro de Mórmon é persuadir as 
pessoas a acreditar em Jesus Cristo
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	5:10–11	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	
leitura	e	identifique	uma	palavra	que	Mórmon	utilizou	três	vezes	para	descrever	como	
as	pessoas	nos	últimos	dias	se	sentiriam	ao	aprenderem	sobre	a	queda	da	nação	nefita.	
(Ele disse	que	lamentaríamos.)
•	 O	que	vocês	acham	triste	nesse	relato?
Chame	a	atenção	dos	alunos	para	a	declaração	de	Mórmon	em	Mórmon	5:11	de	que,	se	o	
povo	tivesse	se	arrependido,	teria	sido	“envolvido	pelos	braços	de	Jesus”.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	ser	“envolvido	pelos	braços	de	Jesus”?	(Você	pode	

salientar que envolver	significa	abraçar.)
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•	 O	que	essa	frase	nos	ensina	sobre	o	resultado	de	nosso	próprio	arrependimento?	(Ajude	
os	alunos	a	identificar	o	seguinte	princípio:	Por meio do arrependimento, podemos 
ser “[envolvidos] pelos braços de Jesus”. Escreva esse princípio no quadro.)

Para ajudar os alunos a compreender melhor esse princípio, convide um deles a ler a 
seguinte	declaração	do	Élder	Kent F.	Richards,	dos	Setenta:
“E	todo	aquele	que	se	achegar	poderá	ser	‘envolvido	pelos	braços	de	Jesus’	[Mórmon	
5:11].	Toda	alma	pode	ser	curada	por	Seu	poder.	Toda	dor	pode	ser	aliviada.	Nele,	podemos	
encontrar	descanso	para	nossa	alma	[Mateus	11:29].	Nossa	situação	mortal	talvez	não	
mude de imediato, mas nossa dor, preocupação, sofrimento e temor podem ser sobrepuja-
dos	por	Sua	paz	e	Seu	bálsamo	de	cura”	(“A	Expiação	Cobre	Toda	Dor”,	A Liahona, maio de 
2011,	p.	15).
Peça aos alunos que escrevam uma resposta para uma das perguntas a seguir num caderno 
ou	diário	de	estudo	das	escrituras.	(Você	pode	escrever	essas	perguntas	no	quadro	ou	lê-las	
devagar para que os alunos as anotem.)
•	 Em	que	ocasiões	você	se	sentiu	“envolvido	pelos	braços	de	Jesus”?
•	 O	que	você	pode	fazer	para	receber	mais	plenamente	o	consolo,	a	proteção	e	o	perdão	

do	Senhor?
Explique	aos	alunos	que	Mórmon	5:12–13	contém	a	profecia	de	Mórmon	de	que	seus	escri-
tos	seriam	escondidos	e	depois	trazidos	à	luz	para	serem	lidos	por	todas	as	pessoas.	Peça	
aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	5:14–15	à	procura	do	que	o	Senhor	
pretendia	que	os	escritos	de	Mórmon	fizessem	pelas	pessoas	nos	últimos	dias.	Você	pode	
sugerir que os alunos sublinhem as palavras e frases que lhes parecerem mais importantes.
•	 De	acordo	com	Mórmon	5:14–15,	quais	são	os	objetivos	do	Livro	de	Mórmon?	(Certifi-

que-se de que os alunos indiquem que o Livro de Mórmon foi escrito para convencer 
todas as pessoas de que Jesus é o Cristo, para ajudar Deus a cumprir Seu convênio 
com a casa de Israel e para ajudar os descendentes dos lamanitas a crer no evange-
lho mais plenamente.)

Quando	os	alunos	responderem	que	os	escritos	de	Mórmon	têm	a	intenção	de	persuadir	
as	pessoas	de	que	Jesus	é	o	Cristo,	preste	testemunho	de	que	esse	é	o	principal	objetivo	do	
Livro	de	Mórmon.
•	 De	que	maneira	esse	objetivo	principal	do	Livro	de	Mórmon	abençoa	quem	o	lê?
•	 De	que	maneira	seu	estudo	do	Livro	de	Mórmon	os	ajudou	a	acreditar	em	Jesus	Cristo	e	

a	amá-lo	mais	plenamente?
Ressalte	que	o	Livro	de	Mórmon	está	ajudando	inúmeras	pessoas	hoje	a	se	arrependerem	
e	serem	“[envolvidas]	pelos	braços	de	Jesus”,	mas	que	ainda	há	muitos	que	se	recusam	a	
crer em Cristo.
Ao	lado	do	princípio	sobre	o	arrependimento	que	você	escreveu	no	quadro	no	início	da	
aula, escreva o seguinte: Se nos recusarmos a nos arrependermos … Peça a um aluno que leia 
Mórmon	5:16–19	em	voz	alta	e	peça	à	classe	que	identifique	os	resultados	da	recusa	dos	
nefitas	de	se	arrepender.	Peça	aos	alunos	que	usem	o	que	aprenderem	nesses	versículos	
para	completar	a	frase	no	quadro.	À	medida	que	responderem,	você	pode	fazer	algumas	
das	perguntas	a	seguir	para	ajudá-los	a	compreender	as	palavras	e	frases	dos	versículos:
•	 A	seu	ver,	o	que	significa	estar	“sem	Cristo	e	sem	Deus	no	mundo”?	(Mórmon	5:16).	

(Possíveis	respostas:	significa	viver	sem	fé	em	Jesus	Cristo	ou	no	Pai	Celestial	e	sem	
influência	e	orientação	divinas.)

•	 Palha	é	a	leve	casca	externa	de	um	grão.	Quando	o	grão	é	colhido,	a	palha	é	descartada.	
Em	sua	opinião,	o	que	significa	a	frase	“levados	de	um	lado	para	outro,	como	palha	ao	
vento”?	(Mórmon	5:16).

•	 Como	seria	estar	num	barco	sem	vela,	leme	ou	âncora?	(Ver	Mórmon	5:18.)	Como	essa	
situação	se	assemelha	à	dos	nefitas?

•	 O	que	as	palavras	de	Mórmon	nos	ensinam	sobre	quem	se	recusa	a	se	arrepender?	(As	
respostas	dos	alunos	devem	expressar	que	a	recusa	em	se	arrepender	resulta	na	perda	
da	orientação	do	Senhor.	Complete	a	frase	do	quadro	escrevendo	a	seguinte	verdade:	
Se nos recusarmos a nos arrepender, o Espírito Se afastará e perderemos a orientação 
do Senhor.)
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Peça	aos	alunos	que	reflitam	em	silêncio	sobre	como	já	viram	esse	princípio	em	sua	vida	ou	
na de outras pessoas.
Peça	aos	alunos	que	examinem	rapidamente	Mórmon	5:11,	16–18	e	os	dois	princípios	que	
você	escreveu	no	quadro.
•	 Em	suas	próprias	palavras,	como	vocês	expressariam	a	diferença	entre	o	resultado	do	

arrependimento	sincero	e	o	resultado	da	recusa	em	arrepender-se?
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	5:22–24	procurando	identi-
ficar	o	que	Mórmon	exortou	as	pessoas	dos	últimos	dias	a	fazer.		Você	pode	sugerir	que	os	
alunos sublinhem o que encontrarem.
Preste testemunho da verdade dos dois princípios contrastantes do quadro.

Mórmon 6
Mórmon narra a batalha final dos nefitas e lamenta a destruição de seu povo
Faça as seguintes perguntas:
•	 Como	vocês	se	sentiriam	com	a	morte	de	um	ente	querido	que	tivesse	sido	fiel	a	Deus	ao	

longo	de	toda	a	vida?
•	 Como	se	sentiriam	com	a	morte	de	um	ente	querido	que	tivesse	sido	desobediente	aos	

mandamentos	de	Deus	ao	longo	de	toda	a	vida?
Explique	aos	alunos	que	Mórmon	sentiu	grande	tristeza	por	ocasião	da	morte	de	todo	o	seu	
povo,	pois	sabia	que	eles	não	estavam	preparados	para	o	encontro	com	Deus.	Resuma	Mór-
mon	6:1–6	explicando	que	os	lamanitas	permitiram	que	os	nefitas	se	reunissem	na	terra	de	
Cumora	para	uma	batalha.	Mórmon	estava	envelhecendo	e	sabia	que	aquela	seria	a	“última	
luta	de	[seu]	povo”	(Mórmon	6:6).	Ele	confiou	alguns	dos	registros	sagrados	a	seu	filho	
Morôni	e	escondeu	o	restante	deles	no	monte	Cumora.	Ele	registrou	o	que	testemunhou	da	
destruição	final	de	seu	povo.	Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	
6:7–15	pensando	em	como	Mórmon	deve	ter	se	sentido	ao	escrever	essas	palavras.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	os	nefitas	esperavam	a	morte	com	“horrível	temor”?	 

(Mórmon	6:7.)
Leia	Mórmon	6:16–22	em	voz	alta	para	os	alunos,	enquanto	eles	acompanham	em	suas	
escrituras.	Em	seguida,	peça-lhes	que	escrevam	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escri-
turas	sobre	os	pensamentos	e	as	impressões	que	lhes	ocorreram	ao	lerem	e	ouvirem	esses	
versículos.	Após	dar	a	eles	tempo	suficiente,	você	pode	conceder-lhes	a	oportunidade	de	
externar	alguns	dos	pensamentos	que	anotaram.
Preste testemunho aos alunos do amor que o Pai Celestial, Jesus Cristo, os profetas, os líde-
res	e	os	pais	têm	por	eles.	Incentive-os	a	exercer	fé	em	Jesus	Cristo	e	se	arrepender	de	seus	
pecados	para	serem	“[envolvidos]	pelos	braços	de	Jesus”	(Mórmon	5:11).

Comentários e Informações Históricas
Mórmon 5:11. “Envolvido pelos braços de Jesus”

O Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Após-
tolos, explicou a relação entre a palavra Expiação e a 
frase “envolvido pelos braços de Jesus”:

“Ao estudarmos a palavra expiação nos idiomas semí-
ticos da época do Velho Testamento constataremos 
um rico significado. Em hebraico, a palavra básica para 
expiação é kaphar, verbo que significa ‘cobrir’ ou ‘per-
doar’. Intimamente relacionada é a palavra aramaica 

e árabe kafat, que significa ‘abraço apertado’ — sem 
dúvidas uma alusão ao abraço ritual egípcio. Referên-
cias a esse abraço são evidentes no Livro de Mórmon. 
Alguém declarou que ‘o Senhor redimiu a minha alma 
do inferno (…); eu contemplei a sua glória e estarei 
eternamente envolvido pelos braços de seu amor’ 
[2 Néfi 1:15]. Outro profere a gloriosa esperança de 
sermos ‘[envolvidos] pelos braços de Jesus’ [Mórmon 
5:11]” (“The Atonement” [A Expiação], Ensign, novem-
bro de 1996, p. 34).
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Introdução
Após a batalha final entre os nefitas e lamanitas, Mór-
mon escreveu para os futuros descendentes do povo do 
Livro de Mórmon sobre a importância de saber quem 
são e o que devem fazer para ser salvos. Com grande 
amor pelos futuros descendentes de seus inimigos, 

Mórmon ensinou a importância de seguir o evangelho 
de Jesus Cristo para que tudo esteja “bem com [eles] 
no dia do juízo” (Mórmon 7:10). Depois da morte de 
Mórmon, seu filho Morôni ficou sozinho para escrever 
sobre a destruição de seu povo.

LIÇÃO 140

Mórmon 7–8:11

Sugestões Didáticas

Mórmon 7
Em seu testemunho final, Mórmon exorta os descendentes dos lamanitas a crer 
em Jesus Cristo e seguir Seu evangelho
Escreva o número 230.000	no	quadro.	Pergunte	aos	alunos	se	recordam	qual	é	a	relação	
desse	número	com	a	destruição	dos	nefitas.	(É	o	número	de	soldados	nefitas	que	morreram	
na	batalha	final,	registrado	em	Mórmon	6.	Você	pode	salientar	que	os	números	citados	em	
Mórmon	6:10–15	parecem	referir-se	apenas	aos	que	lutaram	na	batalha,	não	aos	muitos	
outros que foram mortos como resultado da batalha.) Peça aos alunos que imaginem que 
sobreviveram a uma grande batalha na qual seus familiares e amigos foram mortos e sua 
nação	foi	conquistada.	Dê-lhes	alguns	instantes	para	pensar	no	que	poderiam	dizer	se	fos-
sem escrever uma mensagem para os descendentes das pessoas que mataram seus entes 
queridos e conquistaram sua nação.
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	7:1–4	procurando	as	palavras	
finais	de	Mórmon	para	os	descendentes	dos	lamanitas.
•	 O	que	Mórmon	queria	que	os	descendentes	dos	lamanitas	soubessem?
•	 Que	atributos	do	Salvador	vocês	conseguem	enxergar	nas	palavras	de	Mórmon	para	

seus	inimigos?
Ajude	os	alunos	a	entender	que	Mórmon	ensinou	aos	descendentes	dos	lamanitas	o	que	
precisavam	fazer	para	ser	salvos.	Ele	tinha	caridade	por	todas	as	pessoas,	até	mesmo	seus	
inimigos.
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	7:5,	8,	10	identificando	o	
que	Mórmon	ensinou	que	seus	leitores	devem	fazer.	Peça	aos	alunos	que	relatem	o	que	
encontraram	e	relacione	as	respostas	deles	no	quadro.	Você	pode	mencionar	que	os	ensina-
mentos	de	Mórmon	são	os	mesmos	princípios	do	evangelho	que	poderiam	ter	salvado	os	
nefitas	da	destruição	(ver	Mórmon	3:2).
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	7:6–7	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	lei-
tura	procurando	o	que	o	Senhor	oferece	a	todos	os	que	creem	Nele	e	aceitam	Seu	evange-
lho.	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	incentive-os	a	escrever	a	seguinte	
verdade	ao	lado	de	Mórmon	7:6–7:	O Senhor oferece a salvação a todos e redimirá 
aqueles que aceitarem os princípios e as ordenanças de Seu evangelho.
Anote a seguinte pergunta no quadro. Peça aos alunos que escrevam suas respostas para 
a pergunta	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras.

De acordo com Mórmon 7:7, quais são as bênçãos para quem se encontrar “inocente” diante 
de Deus?

Peça a alguns alunos que informem o que aprenderam.
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Mórmon 8:1–11
Após a morte de Mórmon, seu filho Morôni fica sozinho para escrever sobre a 
destruição de seu povo
Peça	aos	alunos	que	pensem	num	momento	em	que	ficaram	sozinhos	numa	situação	que	
tenha	desafiado	sua	fé	—	talvez	uma	situação	na	qual	poderiam	facilmente	ter	feito	algo	
errado	sem	ninguém	ver.	Peça-lhes	que	pensem	se	sua	determinação	de	seguir	o	Salvador	
e	guardar	Seus	mandamentos	nesse	momento	aumentou,	ficou	igual	ou	diminuiu.
•	 Por	que	algumas	pessoas	optam	por	não	permanecer	fiéis	quando	estão	sozinhas	numa	

situação	que	desafia	sua	fé?
•	 Por	que	alguns	optam	por	permanecer	fiéis	na	mesma	situação?
Explique	aos	alunos	que	Mórmon	foi	morto	após	a	última	batalha	entre	os	nefitas	e	lamani-
tas	e	seu	filho	Morôni	ficou	sozinho,	sem	nenhum	familiar	ou	ninguém	de	seu	povo.	Peça	a	
um	aluno	que	leia	em	voz	alta	as	palavras	de	Morôni	em	Mórmon	8:1–9	e	peça	à	classe	que	
procure	descrições	das	circunstâncias	de	Morôni.	Peça-lhes	que	relatem	o	que	encontrarem.
•	 Como	vocês	acham	que	se	sentiriam	se	estivessem	nas	circunstâncias	de	Morôni?
Usando	as	datas	na	parte	inferior	das	páginas	ou	no	resumo	dos	capítulos,	ajude	os	alunos	
a	ver	que	cerca	de	16	anos	se	passaram	entre	as	últimas	palavras	de	Mórmon	e	o	momento	
em	que	Morôni	começou	a	escrever	nas	placas.	Em	seguida,	convide	os	alunos	a	consultar	
novamente	Mórmon	8:1–4	para	ver	o	que	Morôni	estava	determinado	a	fazer,	apesar	de	
estar	sozinho	por	tanto	tempo.	Peça-lhes	que	relatem	o	que	encontraram.	(Eles	devem	
responder que ele estava determinado a obedecer a seu pai e escrever nas placas.)
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	a	obediência	de	Morôni,	apesar	de	suas	circuns-

tâncias?	(À	medida	que	os	alunos	relatarem	suas	ideias,	ressalte	a	seguinte	verdade:	
Mesmo que estejamos sós, podemos optar por permanecer fiéis.	Você	pode	incenti-
var	os	alunos	a	anotar	essa	verdade	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Mórmon	8:1–4.)

Saliente	que	Morôni	teve	uma	missão	única.	Ele	“[ficou]	sozinho	para	escrever	a	triste	
história	da	destruição	de	[seu]	povo”	(Mórmon	8:3).	Mesmo	que	os	alunos	não	venham	a	
enfrentar	essas	mesmas	circunstâncias,	podem	passar	por	situações	nas	quais	estarão	sozi-
nhos	e	precisarão	permanecer	fiéis.	Também	podem	enfrentar	situações	em	que	se	sentem	
sozinhos,	mesmo	quando	estiverem	acompanhados	—	como	momentos	em	que	estão	com	
pessoas	que	não	vivem	os	padrões	estabelecidos	pelo	Senhor	e	Seus	profetas.
•	 Quais	são	algumas	pessoas	que	vocês	conhecem	que	foram	fiéis	mesmo	quando	estavam	

sozinhas	em	circunstâncias	desafiadoras?
Quando	os	alunos	responderem	a	essa	pergunta,	faça	algumas	destas	perguntas de acom-
panhamento (ou todas elas):
•	 Como	essa	pessoa	agiu	nessas	circunstâncias?
•	 Como	essa	pessoa	foi	abençoada	no	final	por	fazer	o	que	Deus	lhe	ordenara?
•	 Como	esses	exemplos	ajudam	vocês?
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	8:10–11.	Peça-lhes	que	
identifiquem	uma	maneira	pela	qual	o	Senhor	susteve	Morôni	e	Mórmon	durante	as	
circunstâncias	difíceis	que	enfrentaram.	(O	Senhor	enviou	os	Três	Nefitas	para	ministrar	
a	Mórmon	e	Morôni,	ver	também	3 Néfi	28:25–26.)	Ressalte	que,	se formos fiéis a Deus 
em circunstâncias solitárias ou difíceis, Ele nos ajudará a permanecer fiéis.	Use	as	
perguntas a seguir para discutir esta verdade:
•	 Podem	citar	uma	ocasião	em	que	foram	obedientes	a	um	mandamento	do	Pai	Celestial	

numa	circunstância	particularmente	difícil?	Como	vocês	acham	que	foram	abençoados	
por	fazê-lo?

•	 Em	sua	opinião,	por	que	é	importante	preparar-nos	agora	para	sermos	fiéis	em	circuns-
tâncias	difíceis	no	futuro?

Para	incentivar	os	alunos	a	permanecerem	fiéis,	mesmo	em	circunstâncias	em	que	tenham	
de	ficar	sozinhos,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Thomas S.	Monson:

Perguntas de 
acompanhamento
Ao fazer perguntas de 
acompanhamento para 
as respostas iniciais 
dos alunos, você pode 
ajudá-los a aprofundar 
a reflexão sobre uma 
resposta que eles deram 
e a externar pensa-
mentos e sentimentos 
significativos. Você 
pode fazer perguntas 
de acompanhamento ao 
próprio aluno que der 
uma resposta inicial ou 
pode iniciar um debate 
dirigindo perguntas de 
acompanhamento a 
outros alunos.
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MóRMON 7– 8:11

“Em	nossa	vida	cotidiana,	é	quase	inevitável	que	nossa	fé	seja	questionada.
Podemos,	às	vezes,	estar	cercados	de	pessoas	e,	ainda	assim,	ser	a	minoria	ou	
até	ficar	sozinhos	em	relação	ao	que	é	aceitável	e	o	que	não	é.	Será	que	
temos	coragem	moral	para	defender	firmemente	nossas	crenças,	mesmo	que	
para	isso	tenhamos	de	ficar	sozinhos?(…)	Que	sempre	sejamos	corajosos	e	
estejamos	preparados	para	defender	nossa	crença.	E,	se	for	preciso	ficar	

sozinho	nesse	processo,	que	o	façamos	com	coragem,	fortalecidos	pelo	conhecimento	de	
que,	na	realidade,	nunca	estamos	sozinhos	quando	nos	colocamos	ao	lado	de	nosso	Pai	
Celestial”	(“Ouse	Ficar	Sozinho”,	A Liahona,	novembro	de	2011,	pp.	60–67).
Encerre	a	aula	contando	uma	experiência	em	que	o	Senhor	o	abençoou	por	ter	sido	fiel	
numa circunstância difícil ou de solidão.

Revisão do Domínio das Escrituras
Escreva no quadro o verbo exortar.	Explique	aos	alunos	que	exortar	significa	recomendar	
vivamente	que	alguém	aja	de	determinada	maneira.	Explique-lhes	que	as	palavras	finais	de	
Mórmon	em	Mórmon	7	são	um	bom	exemplo	de	exortação.	Dê	folhas	de	papel	aos	alunos	
e	diga-lhes	que	vão	escrever	uma	exortação	com	base	numa	de	suas	passagens	favoritas	de	
domínio	das	escrituras.	No	alto	da	folha,	peça	aos	alunos	que	escrevam:	“Eu	desejaria	falar	
algo	aos	jovens	dos	últimos	dias”.	Peça	a	cada	aluno	que	escolha	uma	passagem	de	domínio	
das	escrituras	de	sua	predileção	e	depois	redija	uma	exortação	para	os	jovens	dos	últimos	
dias	com	base	na	passagem	escolhida.	A	exortação	pode	incluir	um	resumo	das	principais	
verdades	encontradas	na	passagem	de	domínio	das	escrituras,	uma	explicação	da	impor-
tância dessas verdades para os jovens de hoje e um convite para agir de acordo com elas. As 
exortações	podem	terminar	com	uma	promessa	semelhante	à	que	se	encontra	em	Mórmon	
7:7	ou	Mórmon	7:10.	Você	pode	pedir	a	alguns	alunos	que	mostrem	à	classe	suas	exortações	
quando	terminarem.	Você	também	pode	recolher	as	exortações	para	usar	como	pistas	para	
atividades	de	domínio	das	escrituras	no	futuro	ou	para	expô-las	na	sala	de	aula.
Nota:	Você	pode	usar	essa	atividade	a	qualquer	momento	durante	a	aula.	Pode,	por	exem-
plo,	utilizá-la	no	fim	da	aula	ou	depois	de	discutir	Mórmon	7.

Comentários e Informações Históricas
Mórmon 7. O apelo final de Mórmon para que 
creiamos em Cristo

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apósto-
los, explicou o apelo final de Mórmon para crermos em 
Cristo, uma súplica que ele dirigiu às pessoas de nossos 
dias depois de assistir à destruição de sua nação inteira:

“Em seu solilóquio diante da morte, Mórmon transpõe 
o tempo e o espaço e fala a todos, principalmente aos 
remanescentes da casa de Israel, que um dia leriam 
suas palavras majestosas. Essas pessoas que viveriam 
em outra época e outro lugar precisavam saber aquilo 
que os mortos que ele tinha diante de si haviam 
 esquecido: que todos precisam ‘crer em Jesus Cristo, 
que ele é o Filho de Deus’, que, após Sua crucificação 

em Jerusalém, ‘pelo poder do Pai (…) Se levantou nova-
mente, pelo que conquistou a vitória sobre a sepultura; 
e também nele é consumido o aguilhão da morte.

E ele efetua a ressurreição dos mortos (…) [e] a reden-
ção do mundo’. Aqueles que forem redimidos poderão 
então, por causa de Cristo, desfrutar um ‘estado de 
felicidade que não tem fim’ [Mórmon 7:2, 5–7]. (…)

‘Crer em Cristo’, principalmente no contexto dessas 
consequências trágicas, ainda que evitáveis, foi o último 
apelo de Mórmon e sua única esperança. É o propósito 
supremo do livro que viria à luz no mundo dos últimos 
dias trazendo seu nome” (Christ and the New Cove-
nant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[Cristo e o Novo Convênio: A Mensagem Messiânica do 
Livro de Mórmon], 1997, pp. 321–322).
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Introdução à Lição
Nesta lição, os alunos estudarão a destruição dos nefitas e 
aprenderão sobre o desejo de Mórmon que seu povo fosse 
“envolvido pelos braços de Jesus” (Mórmon 5:11). Os alunos 
aprenderão como convidar o abraço do Senhor em sua própria 
vida. Com a recusa dos nefitas de arrepender-se, os alunos com-
preenderão as tristes consequências advindas às pessoas que 
não se arrependem.

Sugestões Didáticas

4 Néfi 1–Mórmon 4
O povo nefita decai da retidão e felicidade para a iniquidade
Peça aos alunos que determinem quantos anos de história nefita 
estudaram nesta semana. Ajude-os a usar as datas que apare-
cem no resumo dos capítulos ou na parte inferior da página em 
4 Néfi 1 e Mórmon 8 para descobrir. (Esses capítulos abrangem 
quase 400 anos ou mais de um terço da história dos nefitas.)

Peça a metade da classe que use suas escrituras e seus diários 
de estudo das escrituras para recapitular o que aprenderam 
sobre a felicidade dos nefitas em 4 Néfi 1. Peça à outra metade 
da turma que utilize Mórmon 1–2 e seus diários de estudo das 
escrituras para recapitular quem era Mórmon e por que era tão 
admirável. Peça a cada grupo que resuma o que aprendeu. Em 
seguida, convide os grupos a apresentar seus resumos.

Pergunte aos alunos: Que verdade vocês aprenderam ao estudar 
esses capítulos e por que é importante para vocês?

Explique-lhes que, apesar dos esforços de Mórmon para ajudar os 
nefitas preparar-se espiritualmente para a batalha, eles se recusa-
ram a se arrepender e voltar-se para o Senhor. Em decorrência 
de sua iniquidade, foram abandonados a sua própria força, e os 
lamanitas começaram a subjugá-los (ver Mórmon 3–4).

Mórmon 5:8–24
Mórmon explica que o Livro de Mórmon foi redigido para 
 persuadir as pessoas a crerem em Jesus Cristo
Pergunte aos alunos se já se sentiram tristes por alguém que 
precisou arcar com as consequências de uma escolha errada. 
Sem emitir julgamentos, você pode mencionar um exemplo 
adequado de tristeza que sentiu por alguém que teve de sofrer 
consequências negativas por uma escolha que fez. Explique aos 
alunos que Mórmon escreveu que as pessoas nos últimos dias 
sentiriam tristeza ao lerem sobre a destruição dos nefitas.

Peça-lhes que façam uma leitura silenciosa de Mórmon 5:10–11 
procurando o que Mórmon disse que os nefitas poderiam ter 
desfrutado. Depois que os alunos responderem, faça estas 
perguntas:

Lição de Estudo no Lar 
4 Néfi 1–Mórmon 8:11 (Unidade 28)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo de doutrinas e princípios que os alunos 
aprenderam ao estudarem 4 Néfi 1–Mórmon 8:11 (uni-
dade 28) não foi planejado para ser ensinado como parte 
de sua lição. A lição que você ensina concentra-se somente 
em algumas dessas doutrinas e desses princípios. Siga os 
sussurros do Espírito Santo ao ponderar as necessidades de 
seus alunos.

Dia 1 (4 Néfi 1)
Ao estudarem a situação dos nefitas no período de quase 
200 anos após a visita do Salvador, os alunos aprenderam 
que quando as pessoas trabalham juntas para se converter ao 
Senhor, tornam-se unidas e sentem maior felicidade. Também 
reconheceram que o orgulho cria divisão e leva à iniquidade.

Dia 2 (Mórmon 1–2)
Com o exemplo de retidão de Mórmon, os alunos aprende-
ram sobre as qualidades da seriedade e da percepção rápida. 
Aprenderam que podemos escolher viver em retidão mesmo 
numa sociedade iníqua. Com o exemplo de iniquidade do 
povo nefita, os alunos compreenderam os seguintes prin-
cípios: A iniquidade e a incredulidade afastam os dons do 
Senhor e a influência do Espírito Santo. Se nosso pesar pelo 
pecado é para o arrependimento, fará com que nos ache-
guemos a Cristo com um coração humilde. O pesar ligado 
apenas às consequências do pecado leva à condenação  
(ou a interrupção de nosso progresso rumo à vida eterna).

Dia 3 (Mórmon 3–6)
Ao estudarem a paciência do Senhor com os nefitas, os 
alunos aprenderam que o Senhor nos dá oportunidades 
suficientes para nos arrependermos de nossos pecados. No 
entanto, os nefitas se recusaram a se arrepender e queriam 
vingar-se dos lamanitas. Como o Senhor proíbe a busca 
de vingança, Mórmon optou por deixar de comandar os 
exércitos nefitas. O resultado das tentativas de vingança dos 
nefitas ajudou os alunos a entender que os juízos de Deus 
recairão sobre os iníquos. Mórmon testemunhou a destruição 
completa de seu povo e lamentou sua queda.

Dia 4 (Mórmon 7:1–8:11)
Mórmon terminou seu registro dirigindo-se aos descendentes 
dos lamanitas. Os alunos aprenderam que o Senhor oferece 
a redenção a todas as pessoas que aceitam os princípios e as 
ordenanças de Seu evangelho. Mórmon morreu, e Morôni 
escreveu sobre a situação após a destruição dos nefitas. Com 
o exemplo de Morôni, os alunos aprenderam que, mesmo 
quando estão sozinhos, podem optar por permanecer fiéis.
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•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	ser	“envolvido	pelos	braços	de	
Jesus”? (A palavra envolver significa abraçar com força ou ser 
abraçado, que é um gesto de proteção e carinho.)

•	 De	acordo	com	Mórmon	5:11,	o	que	podemos	fazer	para	
receber esse tipo de abraço? (Por meio do arrependimento, 
podemos ser “[envolvidos] pelos braços de Jesus”. 
Escreva esse princípio no quadro.)

Leia (ou convide um aluno para ler) a seguinte declaração do 
Élder Kent F. Richards, dos Setenta. Peça à classe que preste 
atenção ao que significa ser “envolvido pelos braços de Jesus”.

“E todo aquele que se achegar poderá ser ‘envolvido pelos 
braços de Jesus’ [Mórmon 5:11]. Toda alma pode ser curada por 
Seu poder. Toda dor pode ser aliviada. Nele, podemos encontrar 
descanso para nossa alma [Mateus 11:29]. Nossa situação mor-
tal talvez não mude de imediato, mas nossa dor, preocupação, 
sofrimento e temor podem ser sobrepujados por Sua paz e Seu 
bálsamo de cura” (“A Expiação Cobre Toda Dor”, A Liahona, 
maio de 2011, p. 15).

Peça aos alunos que pensem em ocasiões em que se sentiram 
“[envolvidos] pelos braços de Jesus” como resultado do arre-
pendimento. Peça-lhes também que reflitam sobre o que podem 
precisar fazer para ser envolvidos pelos braços Dele agora. 
Preste testemunho dos resultados consoladores e protetores 
do arrependimento.

Para ilustrar outro princípio de Mórmon 5, coloque uma rolha 
de cortiça ou outro objeto flutuante num recipiente com água. 
Peça a dois ou três alunos que a soprem em diferentes direções. 
Pergunte quanta influência a cortiça tem sobre a direção que 
está tomando. Incentive os alunos, ao continuarem a estudar,  
a observar como essa cortiça pode ser comparada aos nefitas.

Escreva no quadro: Quando nos recusamos a nos arrepender… 
Em seguida, peça a um aluno que leia Mórmon 5:2, 16–19 
em voz alta enquanto a classe tenta identificar os resultados 
da recusa de arrependimento dos nefitas. Peça aos alunos que 
usem o que aprenderem nesses versículos para completar a 
frase no quadro. À medida que responderem, você pode fazer 
algumas das perguntas a seguir para ajudá-los a compreender 
algumas palavras e frases dos versículos:

•	 No	versículo 16,	o	que	significa,	em	sua	opinião,	estar	“sem	
Cristo e sem Deus no mundo”? (Viver sem fé em Jesus Cristo 
ou no Pai Celestial e sem Sua influência e orientação.)

•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	ser	“como	palha	ao	vento”?	
(Mórmon 5:16). (Você pode explicar que palha é a casca 
externa dos grãos que é arrastada pelo vento durante a 
debulha.)

•	 Como	vocês	acham	que	se	sentiriam	se	estivessem	num	barco	
sem âncora no oceano, sem a possibilidade de velejar ou 
conduzir? Como essa situação se assemelha à dos nefitas?

Explique aos alunos que Mórmon 5 ensina que quando nos 
recusamos a nos arrepender, o Espírito Se afasta e perde-
mos a orientação do Senhor. Escreva esse princípio no quadro 
para completar a frase que começou a escrever anteriormente. 
Peça aos alunos que reflitam sobre ocasiões de sua vida em que 
vivenciaram esse princípio.

Você pode pedir-lhes que contrastem os dois princípios escritos 
no quadro fazendo a seguinte pergunta: De acordo com as duas 
verdades escritas no quadro, de que maneira o resultado do 
arrependimento difere do resultado da recusa de arrepender-se?

Peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa de Mórmon 
5:22–24 à procura do que Mórmon convidou todos nós a 
fazermos para não nos tornarmos como os nefitas de sua época. 
Você pode incentivar os alunos a sublinhar o que encontrarem.

Preste testemunho da verdade dos dois princípios escritos no 
quadro.

Mórmon 6:1–8:11
Depois de presenciar a destruição final de seu povo, Mórmon 
escreve para os descendentes dos lamanitas e morre em seguida, 
deixando seu filho Morôni sozinho.
Peça aos alunos que resumam a destruição final dos nefi-
tas usando o cabeçalho dos capítulos de Mórmon 6–8, se 
necessário.

Peça aos alunos que leiam em silêncio e ponderem Mórmon 
7:10, as últimas palavras escritas por Mórmon antes de morrer.

Próxima Unidade (Mórmon 8:12–Éter 3)
Morôni falou com Jesus Cristo e foi-lhe mostrada nossa época. 
Sobre o que Morôni nos advertiu? O irmão de Jarede também 
tinha grande fé. Ele viu Jesus Cristo e falou com Ele face a face. 
Como o fato de saber que tanto Morôni quanto o irmão de 
Jarede viram e falaram com Cristo ajuda vocês a confiar em suas 
palavras?
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Introdução
Depois de escrever sobre a destruição de seu povo e 
a morte de seu pai, Morôni profetizou sobre o surgi-
mento do Livro de Mórmon e alertou sobre as conse-
quências de rejeitá-lo. Morôni viu que o registro nefita 
viria à luz numa época de grande iniquidade, quando 

muitos amariam os bens materiais mais do que a Deus. 
Testificou que o Livro de Mórmon seria de grande valor 
em meio às condições espiritualmente perigosas reinan-
tes nos últimos dias.
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Mórmon 8:12–41

Sugestões Didáticas

Mórmon 8:12–32
Morôni profetiza sobre o surgimento do Livro de Mórmon
Antes	da	aula,	prepare	uma	exposição	de	objetos	ou	imagens	que	representem	avanços	
tecnológicos.	No	início	da	aula,	chame	a	atenção	da	classe	para	a	exposição.	Peça	a	um	
aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Ezra	Taft	Benson:

“Gostaria	de	falar	de	um	dos	dons	mais	significativos	concedidos	ao	mundo	
nos	tempos	modernos.	O	dom	que	tenho	em	mente	é	mais	importante	do	
que	qualquer	uma	das	invenções	oriundas	das	revoluções	industrial	e	
tecnológica. Trata-se de um dom de maior valor para a humanidade do que 
até	mesmo	os	muitos	avanços	maravilhosos	que	presenciamos	na	medicina	
moderna. É de maior valor para a humanidade do que o desenvolvimento da 

indústria	aeronáutica	e	das	viagens	espaciais.	Falo	do	dom	do …”	(“The	Book	of	Mormon	
—Keystone	of	Our	Religion”	[O	Livro	de	Mórmon:	A	Pedra	Angular	de	Nossa	Religião]	
Ensign,	novembro	de	1986,	p.	4).
•	 Vocês	gostariam	de	ter	o	dom	mencionado	pelo	Presidente	Benson?	Por	quê?
•	 A	seu	ver,	qual	seria	esse	dom?
Explique	aos	alunos	que	Morôni	ensinou	sobre	essa	dádiva.	Peça	aos	alunos	que	leiam	
Mórmon	8:12	para	descobrir	qual	é	o	dom.	Ajude	os	alunos	a	entender	que	a	expressão	
“este	registro”	se	refere	ao	Livro	de	Mórmon.	Explique-lhes	que	o	Presidente	Benson	falou	
do	dom	do	Livro	de	Mórmon.
Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	valor	do	Livro	de	Mórmon,	convide-os	a	fazer	
uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	8:13–16.	Antes	de	lerem,	peça-lhes	que	procurem	o	que	
Morôni	ensinou	sobre	o	valor	do	Livro	de	Mórmon.	Em	seguida,	faça	algumas	das	pergun-
tas	a	seguir	(ou	todas	elas)	para	ajudá-los	a	discutir	e	analisar	o	que	encontraram:
•	 Algumas	pessoas	podem	pensar	no	valor	monetário	das	placas	de	ouro.	De	acordo	com	

Mórmon	8:14,	que	aspecto	das	placas	era	verdadeiramente	“de	grande	valor”?	(Ajude	os	
alunos	a	perceber	que,	como	o	Senhor	não	permite	que	ninguém	“[usufrua]	lucro”	com	
as	placas	de	ouro,	as	placas	em	si	“não	têm	valor	algum”.	No	entanto,	o	registro	que	foi	
escrito	nas	placas	“é	de	grande	valor”.)

•	 Morôni	disse	que	o	Livro	de	Mórmon	só	poderia	ser	trazido	à	luz	por	alguém	que	tivesse	
“os	olhos	fitos	[na	glória	de	Deus]”	(Mórmon	8:15).	Em	sua	opinião,	o	que	isso	signi-
fica?	(Enquanto	os	alunos	discutem	essa	pergunta,	você	pode	convidá-los	a	ler	Joseph	
Smith—História	1:46,	que	contém	as	instruções	posteriores	de	Morôni	a	Joseph	Smith	
antes	de	ele	trazer	à	luz	o	Livro	de	Mórmon.)

•	 Em	Mórmon	8:16,	como	a	descrição	feita	por	Morôni	do	surgimento	do	Livro	de		Mórmon	
ajuda	a	explicar	o	grande	valor	do	livro?

Conforme	registrado	em	Mórmon	8:17–21,	Morôni	fez	um	alerta	àqueles	que	condenassem	
o	Livro	de	Mórmon	ou	se	opusessem	a	ele.	Peça	aos	alunos	que	leiam	esses	versículos	e	
identifiquem	as	advertências	de	Morôni.
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•	 Quais	são	as	advertências	de	Morôni	para	aqueles	que	rejeitam	ou	condenam	o	Livro	de	
Mórmon?

•	 Que	verdade	vocês	aprendem	com	Mórmon	8:22?	De	que	forma	o	surgimento	do	Livro	
de	Mórmon	nos	últimos	dias	auxilia	no	cumprimento	dos	desígnios	eternos	do	Senhor?

Explique	aos	alunos	que	Mórmon	8:23–25	contém	as	palavras	de	Morôni	sobre	as	orações	
dos	santos	fiéis	que	tinham	vivido	antes	de	sua	época.	Ele	disse	que	a	voz	deles	clamava	ao	
Senhor	“desde	o	pó”.	Peça	aos	alunos	que	leiam	essa	passagem	em	silêncio,	identificando	
o	que	os	santos	da	América	antiga	pediram	em	oração	no	tocante	ao	Livro	de	Mórmon.
•	 Por	quem	os	santos	do	passado	oraram?	(Oraram	por	seus	irmãos	—	ou	seja,	os	lamani-

tas	e	seus	descendentes	—	e	pela	pessoa	que	traria	à	luz	o	Livro	de	Mórmon	—	ou	seja,	
o	Profeta	Joseph	Smith.)

Explique	aos	alunos	que	Morôni	descreveu	as	condições	que	existiriam	na	época	do	surgi-
mento	do	Livro	de	Mórmon.	Em	seguida,	peça-lhes	que	se	imaginem	no	lugar	de	Morôni,	
vivendo	mais	de	1.600	anos	atrás	e	tendo	uma	visão	de	nossos	dias.
Peça	aos	alunos	que	redijam	um	parágrafo	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	
descrevendo	a	condição	espiritual	de	nossa	época.	Depois	de	dar-lhes	tempo	suficiente	
para	escrever,	peça	a	vários	deles	que	informem o que redigiram. Em seguida, peça aos 
alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	8:26–32	e	comparem	seus	parágrafos	
com	a	descrição	profética	de	nossa	época	feita	por	Morôni.	Divida	a	classe	em	duplas.	Peça	
a	cada	uma	delas	que	explique	algumas	semelhanças	e	diferenças	entre	suas	descrições	e	a	
descrição	de	Morôni.
•	 O	que	vocês	acham	acertado	na	descrição	de	nossos	dias	feita	por	Morôni?
Escreva	no	quadro	o	seguinte	resumo	das	profecias	de	Morôni:	O Livro de Mórmon virá à 
luz pelo poder de Deus numa época de grande iniquidade.	Se	você	deixou	expostos	obje-
tos	ou	imagens	que	representam	avanços	tecnológicos	ou	médicos,	pense	na	possibilidade	
de	colocar	um	Livro	de	Mórmon	ao	lado.	Para	ajudar	os	alunos	a	refletir	sobre	o	valor	do	
Livro	de	Mórmon	em	sua	vida	e	a	testificar	disso,	faça	perguntas	como	as	seguintes:
•	 De	que	maneira	o	Livro	de	Mórmon	pode	nos	ajudar	a	resistir	à	iniquidade	existente	em	

nossos	dias?
•	 De	que	forma	o	Livro	de	Mórmon	é	mais	valioso	do	que	invenções	tecnológicas	ou	

médicas?
•	 Em	sua	opinião,	por	que	o	Livro	de	Mórmon	é	“um	dos	dons	mais	significativos	conce-

didos	ao	mundo	nos	tempos	modernos”,	como	disse	o	Presidente	Benson?
•	 Se	um	amigo	lhes	perguntasse	por	que	o	Livro	de	Mórmon	é	valioso	para	vocês,	o	que	

responderiam?

Mórmon 8:33–41
Morôni tem uma visão dos últimos dias e condena a iniquidade espiritual de 
nossa época
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	8:35	em	voz	alta.	Antes	da	leitura,	ressalte	que,	nesse	
versículo,	Morôni	está	falando	diretamente	para	nós.
•	 Como	esse	versículo	pode	influenciar	a	maneira	como	lemos	o	Livro	de	Mórmon?
Depois	que	os	alunos	discutirem	essa	pergunta,	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	
Ezra	Taft	Benson,	na	qual	se	referiu	aos	profetas	do	Livro	de	Mórmon:
“Se	eles	contemplaram	nossos	dias	e	escolheram	aquilo	que	seria	de	maior	valor	para	nós,	
não	é	assim	que	devemos	estudar	o	Livro	de	Mórmon?	Precisamos	perguntar	constante-
mente	a	nós	mesmos:	‘Por	que	o	Senhor	inspirou	Mórmon	(ou	Morôni,	ou	Alma)	a	incluir	
isto	em	seus	escritos?	Que	lição	posso	aprender	com	isto	para	ajudar-me	a	viver	nos	dias	
de	hoje?’”(“The	Book	of	Mormon—Keystone	of	Our	Religion”	[O	Livro	de	Mórmon:	A	
Pedra	Angular	de	Nossa	Religião],	p.	6).
Incentive os alunos a seguirem esse conselho ao estudarem o restante das palavras de 
Morôni	em	Mórmon	8.
Peça	aos	alunos	que	pensem	numa	ocasião	em	que	viram	alguém	passar	por	necessidades	
—	temporais,	emocionais,	sociais	ou	espirituais.	Peça-lhes	que	pensem	no	que	fizeram	para	

Peça aos alunos 
que compartilhem 
respostas escritas
De tempos em tempos, 
incentive os alunos a 
compartilhar o que 
escreveram em cadernos 
ou em diários de estudo 
das escrituras. Não deixe 
de agradecer aos alunos 
por compartilhar e de 
elogiá-los com sinceri-
dade. Ao usar o tempo 
da aula para isso, você 
vai ajudar a promo-
ver um ambiente de 
aprendizado de amor e 
respeito.
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ajudar	essa	pessoa	—	ou,	caso	não	tenham	auxiliado,	o	que	poderiam	ter	feito.	Peça-lhes	
também	que	reflitam	sobre	por	que	escolheram	ajudar	ou	não	ajudar.
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Mórmon	8:33–41.	Peça	à	
classe	que	acompanhe	a	leitura	procurando	razões	pelas	quais	algumas	pessoas	nos	últi-
mos dias não ajudariam os necessitados.
•	 Por	que	algumas	pessoas	nos	últimos	dias	não	ajudariam	os	necessitados?	(Possíveis	

respostas:	o	orgulho,	a	iniquidade,	o	amor	ao	dinheiro	e	a	roupas	finas,	maior	do	que	o	
amor aos necessitados e o desejo de louvores do mundo.)

•	 Em	Mórmon	8:38,	Mórmon	usa	a	palavra	impuros.	Quais	são	algumas	influências	no	
mundo	de	hoje	que	podem	ser	consideradas	impuras?	(Possíveis	respostas:	orgulho,	
pornografia	e	amor	ao	dinheiro.)

Peça	aos	alunos	que	escrevam	uma	frase	que	resuma	o	que	aprenderam	em	Mórmon	
8:36–41	sobre	nossa	responsabilidade	de	cuidar	dos	pobres	e	necessitados.	Peça	a	dois	
ou	três	alunos	que	leiam	suas	frases	para	a	classe.	Embora	as	palavras	dos	alunos	possam	
variar,	devem	identificar	a	seguinte	verdade:	Seremos cobrados por Deus sobre nossa 
maneira de tratar os pobres e necessitados.
•	 Em	sua	opinião,	quais	são	algumas	das	necessidades	mais	comuns	em	sua	escola	ou	

comunidade?	O	que	os	jovens	da	Igreja	podem	fazer	para	ajudar	a	cuidar	de	pessoas	com	
essas	necessidades?	(Ajude	os	alunos	a	entender	que	não	se	espera	que	eles	doem	seu	
dinheiro	e	tempo	para	cada	causa	louvável	ou	cada	pessoa	que	solicitar	auxílio.	Em	sua	
família	e	na	Igreja,	os	jovens	têm	muitas	oportunidades	de	ajudar	pessoas	com	necessida-
des.	Além	disso,	podem	seguir	a	orientação	do	Espírito	para	servir	por	iniciativa	própria.)

•	 A	seu	ver,	o	que	os	jovens	da	Igreja	podem	fazer	para	cuidar	dos	pobres?	(Se	os	alunos	
não	mencionarem,	você	pode	salientar	o	pagamento	das	ofertas	de	jejum	lendo	os	pará-
grafos	do	tópico	“Domingo	de	Jejum”	Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho,	2004,	páginas	
102–103.)

Após	essa	discussão,	peça	aos	alunos	que	escrevam	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	
escrituras	sobre	uma	ou	duas	coisas	que	podem	fazer	para	cuidar	dos	pobres	e	necessita-
dos.	Podem	anotar	sugestões	que	ouviram	durante	a	aula	ou	suas	próprias	ideias.	Convi-
de-os	a	escrever	uma	meta	de	fazer	uma	dessas	coisas	nas	próximas	semanas.	Incentive-os	
a atingir suas metas.

Comentários e Informações Históricas
Mórmon 8:14–18. “Bem-aventurado será aquele 
que trouxer isto à luz”

Morôni profetizou sobre o Profeta Joseph Smith, que 
foi escolhido para trazer o Livro de Mórmon ao mundo 
(ver Mórmon 8:15–16). Muitos outros profetas anti-
gos também tinham conhecimento de Joseph Smith e 
oraram por seu sucesso na tradução e publicação das 
placas de ouro, cumprindo assim os propósitos de Deus 
(ver Mórmon 8:23–25; D&C 10:46). O Presidente Boyd K. 
Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos, falou sobre 
o papel de Joseph Smith para trazer à luz o Livro de 
Mórmon:

“A verdade pura e simples é que ele era um profeta de 
Deus — nada mais, nada menos!

Não é que as escrituras viessem de Joseph Smith, elas 
vieram por meio dele. Ele era o canal pelo qual eram 
feitas revelações. (…)

O Profeta Joseph Smith era um rapaz sem estudos, 
criado na fazenda. A leitura de algumas de suas cartas 
mais antigas demonstra que ele tinha certa dificuldade 
com a ortografia, gramática e expressão das ideias.

Que as revelações transmitidas por seu intermédio 
tenham qualquer forma de refinamento literário não 
é nada menos que um milagre” (“We Believe All That 
God Has Revealed” [Cremos em Tudo o Que Deus Reve-
lou], Ensign, maio de 1974, p. 94).
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Introdução
Morôni terminou o registro de seu pai exortando 
aqueles que não creem em Jesus Cristo a voltar-se para 
o Senhor por meio do arrependimento. Ensinou que 
Deus é um Deus de milagres, que não muda e que os 

milagres só cessam por causa da incredulidade. Incen-
tivou as pessoas a acreditar em Jesus Cristo e orar ao 
Pai de todo o coração em nome de Jesus Cristo a fim 
de receber as coisas de que necessitam.

LIÇÃO 142

Mórmon 9

Sugestões Didáticas

Mórmon 9:1–6
Morôni convida aqueles que não creem em Jesus Cristo a se arrepender
Peça aos alunos que pensem numa situação em que não tenham se sentido à vontade. 
Peça	que	alguns	deles	contem	sobre	suas	experiências	e	expliquem	por	que	se	sentiram	
incomodados.	Você	também	pode	perguntar-lhes	o	que	poderia	tê-los	feito	sentir-se	mais	à	
vontade	nessas	situações.
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	9:1–5	à	procura	da		situação	
incômoda	descrita	por	Morôni.	(Você	também	pode	pedir	aos	alunos	que	leiam	Alma	
12:12–15	e	anotem	essa	referência	ao	lado	de	Mórmon	9:1–5.)
•	 No	Juízo	Final,	como	os	iníquos	se	sentirão	na	presença	de	Deus,	o	Pai,	e	de	Jesus	Cristo?	

Por	que	se	sentirão	assim?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Joseph	Fielding	Smith:

“Não	pode	haver	salvação	sem	arrependimento.	O	homem	não	pode	entrar	
no	reino	de	Deus	com	seus	pecados.	Seria	muito	incoerente	um	homem	ir	à	
presença	do	Pai	e	habitar	na	presença	de	Deus	com	seus	pecados. (…)
Penso	que	há	um	grande	número	de	pessoas	na	Terra,	muitas	delas	talvez	na	
Igreja	—	pelo	menos	algumas	—	que	têm	a	ideia	de	que	podem	passar	esta	
vida	como	bem	lhes	aprouver,	violando	os	mandamentos	do	Senhor	e	que,	

mesmo	assim,	um	dia,	chegarão	a	Sua	presença.	Pensam	que	vão	arrepender-se,	talvez	no	
mundo espiritual.
Elas	deveriam	ler	estas	palavras	de	Morôni	[citando	Mórmon	9:3–5].
Acham	que	um	homem	cuja	vida	foi	marcada	pela	corrupção,	que	foi	rebelde	contra	Deus	e	
que	não	teve	o	espírito	de	arrependimento	se	sentiria	feliz	ou	à	vontade	se	fosse	autorizado	
a	entrar	na	presença	de	Deus?”(Doctrines of Salvation [Doutrinas	de	Salvação],	ed.	Bruce R.	
McConkie,	3 volumes,	1954–1956,	vol.	2,	pp.	195–196;	itálico	do	original	removido).
•	 Por	que	precisamos	nos	arrepender	de	nossos	pecados	hoje	e	não	esperar	o	dia	do	Juízo	

Final?	(Para	ajudar	os	alunos	a	responder	a	essa	pergunta,	você	pode	pedir	que	leiam	
Alma	34:33–38.)

Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	9:6	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	
à	procura	do	que	os	descrentes	devem	fazer	para	sentir-se	à	vontade	na	presença	de	Deus.	
Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	peça-lhes	que	identifiquem	as	palavras	
e	frases	de	Mórmon	9:6	que	descrevam	as	pessoas	que	se	voltaram	para	o	Senhor	e	oraram	
para	ser	perdoadas.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	sublinhem	as	palavras	e	frases	que	
encontrarem.
Convide	os	alunos	a	escrever	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras	um	princí-
pio	que	resuma	Mórmon	9:6.	Convide	dois	ou	três	alunos	a	ler	o	que	escreveram.	Embora	
os	alunos	possam	usar	palavras	diferentes,	suas	respostas	devem	expressar	a	seguinte	
verdade: Se nos arrependermos, vamos nos encontrar sem culpa ao entrarmos na 
presença de Deus.

Convidar alunos 
individualmente
Convidar alunos 
individualmente pode 
incentivar a participa-
ção daqueles que não 
costumam se manifestar. 
Ajude os alunos a se 
preparar para participar 
dando-lhes tempo para 
pensar antes de chamá-
los. Tome cuidado para 
não os constranger ou os 
pressionar a participar, 
caso não se sintam à 
vontade para fazê-lo.
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Preste testemunho de que, por meio do arrependimento e da retidão, podemos nos prepa-
rar	para	sentir-nos	à	vontade	na	presença	do	Senhor.	Peça	aos	alunos	que	reflitam	sobre	o	
que	devem	fazer	agora	para	estar	preparados	para	encontrar	o	Senhor.

Mórmon 9:7–20
Morôni declara que Deus realiza milagres e responde às orações dos fiéis
Escreva a palavra milagres	no	quadro.	Pergunte	aos	alunos	como	definiriam	essa	palavra.	
Depois	que	alguns	alunos	responderem,	peça	à	classe	que	consulte	o	verbete	milagre no 
Guia para Estudo das Escrituras.	Peça-lhes	para	leiam	o	verbete	à	procura	de	informações	
que	possam	esclarecer	ou	complementar	as	definições	que	eles	sugeriram.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	algumas	pessoas	não	creem	em	milagres?
Resuma	Mórmon	9:7–8	explicando	que	Moroni	se	dirigiu	às	pessoas	dos	últimos	dias	que	
afirmariam	que	a	revelação,	a	profecia,	os	dons	espirituais	e	os	milagres	cessaram.
Divida	os	alunos	em	duplas.	Peça	a	um	aluno	da	dupla	que	leia	em	silêncio	Mórmon	9:9–11	
enquanto	o	outro	faz	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	9:15–19.	Peça	a	cada	aluno	que	
escreva	os	principais	aspectos	abordados	por	Morôni	para	convencer	as	pessoas	a	crer	em	
milagres.	Depois	de	dar-lhes	tempo	suficiente	para	terminar	a	atividade,	peça-lhes	que	
informem ao colega da dupla o que redigiram.
No	lado	esquerdo	do	quadro,	escreva	Os milagres cessam quando nós …
No	lado	direito,	escreva	Milagres podem acontecer quando nós …
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	9:20	em	voz	alta	e	peça	à	classe	que	procure	três	
motivos	pelos	quais	Deus	pode	deixar	de	fazer	milagres	entre	Seus	filhos.	Peça	a	um	aluno	
que anote esses motivos no quadro para completar a frase do lado esquerdo do quadro, 
conforme mostrado na tabela a seguir.
Peça aos alunos que reformulem cada frase sobre o motivo de cessação dos milagres de 
modo	a	expressar	um	requisito	para	os	milagres.	As	respostas	deles	devem	ser	semelhantes	
aos	exemplos	do	lado	direito	da	tabela.

Os milagres cessam quando nós … Milagres podem acontecer quando nós …

Degeneramos em incredulidade Aumentamos nossa fé

Abandonamos o caminho certo Vivemos da maneira correta ou guardamos os 
mandamentos de Deus

Não conhecemos o Deus em Quem devemos confiar Passamos a conhecer a Deus e a confiar Nele

Peça	aos	alunos	que	examinem	rapidamente	Mórmon	9:9,	19	à	procura	dos	ensinamentos	
de	Morôni	sobre	a	natureza	de	Deus.	Depois	que	os	alunos	relatarem	o	que	encontraram,	
pergunte:
•	 Como	sabemos	que	Deus	é	imutável	e	que	realizou	milagres	entre	Seus	filhos	em	

tempos	antigos,	o	que	podemos	concluir	sobre	Sua	vontade	de	fazer	milagres	em	nossa	
vida	hoje?	(Embora	os	alunos	possam	empregar	palavras	diferentes,	devem	expressar	o	
seguinte princípio: Deus sempre realizou milagres e, como é imutável, ainda opera 
milagres de acordo com nossa fé.	Você	pode	escrever	esse	princípio	no	quadro	e	suge-
rir	que	os	alunos	o	anotem	em	suas	escrituras	ao	lado	de	Mórmon	9:19–20.)

Explique-lhes	que	podemos	vivenciar	o	poder	milagroso	de	Deus	em	nossa	vida	de	muitas	
maneiras.	Para	ajudá-los	a	pensar	em	maneiras	pelas	quais	Deus	ainda	é	um	Deus	de	
milagres,	convide	um	aluno	para	ler	a	seguinte	declaração	da	irmã	Sydney S.	Reynolds,	
da presidência	geral	da	Primária:
“Aprendi	(…)	que	o	Senhor	nos	ajuda	em	todos	os	aspectos	de	nossa	vida,	se	estivermos	
procurando	servi-Lo	e	fazer	Sua	vontade.
Creio que todos nós podemos prestar testemunho desses pequenos milagres. Conheço 
crianças que oram pedindo ajuda para encontrar uma coisa perdida, e encontram-na. 
Conheço	jovens	que	se	armam	de	coragem	para	serem	testemunhas	de	Deus	e	sentem	Sua	
mão	e	Seu	auxílio.	Conheço	amigos	que	pagam	o	dízimo,	usando	todo	o	dinheiro	que	têm,	
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e depois conseguem pagar suas mensalidades ou aluguel, ou comprar comida para toda 
a	família.	Podemos	contar	experiências	de	orações	que	foram	atendidas	e	de	bênçãos	do	
sacerdócio	que	proporcionaram	coragem,	consolo	e	saúde.	Esses	milagres	diários	fazem-
nos	conhecer	a	mão	do	Senhor	em	nossa	vida”	(“Um	Deus	de	Milagres”,	A Liahona, julho 
de	2001,	p.	12).
•	 Que	experiências	vocês	já	tiveram	que	confirmam	que	Deus	ainda	é	um	Deus	de	

milagres?

Mórmon 9:21–37
Morôni exorta os incrédulos a crer em Jesus Cristo e orar em Seu nome
Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	9:21	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura	
à	procura	do	que	Morôni	ensinou	sobre	orar	ao	Pai	Celestial.
•	 Que	promessa	Morôni	deixou?	(As	respostas	dos	alunos	devem	refletir	o	seguinte	

 princípio: Se orarmos com fé e em nome de Cristo, o Pai Celestial nos concederá 
tudo o que pedirmos.)

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	que	significa	orar	“em	nome	de	Cristo”,	convide	
um aluno a ler a seguinte declaração:
“Oramos	em	nome	de	Cristo	quando	nossa	mente	é	a	mente	de	Cristo	e	nossos	dese-
jos	são	os	desejos	de	Cristo	—	quando	Suas	palavras	estiverem	em	nós	(João	15:7).	Em	
seguida	pedimos	coisas	que	Deus	pode	conceder-nos.	Muitas	orações	permanecem	sem	
resposta	porque	não	estão	em	nome	de	Cristo	e	em	nada	representam	Sua	mente,	mas	
apenas	brotam	do	egoísmo	do	coração	do	homem”(Dicionário	Bíblico,	em	inglês,	“Prayer”	
[Oração]).
Você	pode	fazer	as	seguintes	perguntas:
•	 Como	podemos	garantir	que	as	coisas	pelas	quais	oramos	reflitam	a	vontade	do	Senhor	

para	nós?
•	 Em	que	ocasiões	vocês	viram	cumprir-se	a	promessa	deixada	em	Mórmon	9:21?	(Talvez	

você	precise	dar	tempo	para	os	alunos	pensarem	nessa	pergunta	antes	de	responder.)
Resuma	Mórmon	9:22–25	explicando	que	o	Salvador	prometeu	bênçãos	a	Seus	discípulos	
quando	os	enviou	para	ensinar	o	evangelho.	Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	rápida	
de	Mórmon	9:22–25	e	identifiquem	algumas	dessas	bênçãos.
•	 O	que	significa	para	vocês	que	o	Salvador	vai	“[confirmar]	todas	as	[Suas]	palavras”?	

(Mórmon	9:25).
Peça	aos	alunos	que	façam	uma	leitura	silenciosa	de	Mórmon	9:27–29	procurando	atitudes	
e	atos	que	os	ajudarão	a	fazer	jus	à	ajuda	de	Deus	e	a	recebê-la.	Você	pode	pedir-lhes	que	
escrevam	resumos	desses	versículos	num	caderno	ou	diário	de	estudo	das	escrituras.
Para	encerrar	esta	lição,	resuma	Mórmon	9:30–34	dizendo	aos	alunos	que	Morôni	estava	
preocupado	que	algumas	pessoas	nos	últimos	dias	fossem	rejeitar	a	mensagem	do	Livro	
de	Mórmon	por	causa	das	imperfeições	daqueles	que	o	redigiram	e	do	idioma	em	que	foi	
escrito.	Peça	a	um	aluno	que	leia	Mórmon	9:35–37	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompa-
nhe	a	leitura	procurando	razões	pelas	quais	Morôni	e	outros	profetas	oraram	para	que	o	
Livro	de	Mórmon	fosse	trazido	à	luz	nos	últimos	dias.	(Para	que	os	descendentes	de	seus	
irmãos,	os	lamanitas,	fossem	restaurados	ao	“conhecimento	sobre	Cristo”	e	aos	convênios	
feitos	por	Deus	com	a	casa	de	Israel.)
Para ajudar os alunos a recapitular o que aprenderam hoje, faça as seguintes perguntas:
•	 Como	o	Livro	de	Mórmon	demonstra	que	Deus	é	um	Deus	de	milagres	e	que	responde	

às	orações?
•	 Que	verdades	vocês	aprenderam	hoje	que	vão	influenciar	suas	orações	pessoais?

Revisão de Mórmon
Reserve	tempo	para	ajudar	os	alunos	a	recapitular	o	livro	de	Mórmon.	Peça-lhes	que	
pensem	no	que	aprenderam	nesse	livro,	tanto	no	seminário	quanto	em	seu	estudo	pessoal	
das escrituras. Peça-lhes que releiam brevemente alguns dos cabeçalhos de capítulo em 
Mórmon	para	refrescar	a	memória.	Peça	a	alguns	alunos	que	contem	algo	de	Mórmon	que	
tenham	achado	inspirador	ou	que	os	tenha	ajudado	a	ter	mais	fé	em	Jesus	Cristo.
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Livro de Éter
Por que estudar esse livro?
Com o estudo do livro de Éter, os alunos 
aprenderão a história dos jareditas — 
um grupo de pessoas que viajou para 
o hemisfério ocidental e nele viveu por 
muitos séculos antes da chegada do 
povo de Leí. Eles aprenderão princípios 
importantes relativos à oração, à revela-
ção e à relação entre a fé em Jesus Cristo 
e a obtenção de conhecimento espiritual. 
Aprenderão também qual o papel dos 
profetas no trabalho de persuadir as 
pessoas a arrependerem-se e quais as 
consequências para aqueles que rejeitam 
Jesus Cristo e Seus profetas.

Quem escreveu esse livro?
Esse livro é um resumo, feito por Morôni, 
do conteúdo das 24 placas de ouro, 
chamadas placas de Éter. Recebeu o 
nome de Éter, que foi o último profeta 
dos jareditas e registrou a história desse 
povo (ver Éter 15:33–34). Cerca de 500 
anos antes de Morôni resumir os regis-
tros sagrados, certas pessoas do povo 
de Lími descobriram as placas de Éter 
quando procuravam a terra de Zaraenla 
(ver Mosias 8:7–11; Éter 1:2). Os profetas 
nefitas e os encarregados de manter os 
registros dos nefitas passaram as placas 
de Éter de geração em geração, até 
que elas chegaram às mãos de Morôni. 
Morôni afirmou que não incluiu nem a 
“centésima parte” do que continham em 
seu resumo (Éter 15:33).

Para quem esse livro foi escrito 
e por quê?
Considerando-se que Morôni resumiu as 
placas de Éter depois da destruição dos 
jareditas e de seu próprio povo, o livro 
destinava-se às pessoas de nossos dias. 
Morôni admoestou os gentios dos últimos 
dias a arrependerem-se, servirem a Deus e 
a eliminarem as combinações secretas (ver 
Éter 2:11–12; 8:23). Além disso, escreveu 
as palavras de Jesus Cristo, que convidam 
todos os “confins da terra” a arrepende-
rem-se, achegarem-se a Ele, serem bati-
zados e receberem o conhecimento que é 

negado ao mundo devido à descrença (ver 
Éter 4:13–18).

Quando e onde foi escrito?
Éter terminou o registro da história de seu 
povo após a última grande batalha na 
qual morreram todos os jareditas, exceto 
dois: ele mesmo e Coriântumr (ver Éter 
13:13–14; 15:32–33). Depois, escondeu 
seus escritos “de um modo que o povo de 
Lími o encontrou” (Éter 15:33; ver também 
Mosias 8:7–9). Morôni resumiu os registros 
de Éter entre o ano 400 d.C. e o ano 
421d.C. (ver Mórmon 8:3–6; Morôni10:1). 
Morôni escreveu que os jareditas foram 
destruídos “sobre a face deste país do 
norte” (Éter 1:1), o que indica que, quando 
resumiu esses registros, ele talvez estivesse 
na terra onde haviam sido destruídos.

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
Ao contrário de outros livros do Livro 
de Mórmon, o livro de Éter não conta a 
história dos descendentes de Leí. Conta 
a história de como os jareditas saíram da 
região da Torre de Babel e viajaram para 
a terra prometida, onde, por fim, foram 
destruídos. Esse livro é mais uma teste-
munha do que diz o registro dos nefitas, 
e demonstra que “e toda nação que (…) 
habitar [a terra prometida] deverá servir a 
Deus ou será varrida (…) quando houver 
amadurecido em iniquidade” (Éter 2:9).
A ocasião em que Jesus Cristo, antes de 
Seu nascimento mortal, mostrou-Se ao 
irmão de Jarede, foi “um dos maiores 
momentos registrados em toda a história”. 
Esse evento “colocou o irmão de Jarede 
entre os maiores profetas de Deus de todos 
os tempos” (Jeffrey R. Holland, Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [Cristo e o Novo 
Convênio: A Mensagem Messiânica do 
Livro de Mórmon], 1997, p. 17). O relato 
que Morôni fez dessa visão é um teste-
munho vigoroso de Jesus Cristo e contém 
ensinamentos singulares quanto à natureza 
dos corpos espirituais (ver Éter 3:4–17).

Resumo
Éter 1–3 O Senhor preserva o 
idioma dos jareditas por ocasião 
da Torre de Babel, e promete levá-
los a uma terra escolhida e trans-
formá-los em uma grande nação. 
Ele os leva até o mar e os instrui a 
construir barcos para atravessarem 
o oceano. O Senhor mostra-Se 
ao irmão de Jarede, e mostra-lhe 
“todas as coisas” (Éter 3:26).

Éter 4–5 Morôni sela os escritos do 
irmão de Jarede, registra as pala-
vras de Jesus Cristo, que explicam 
que esses escritos serão revelados 
aos que tiverem fé Nele, e ensina 
que, nos últimos dias, além de 
Deus, o Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, outras três testemunhas 
testificariam a veracidade do 
Livro de Mórmon.

Éter 6–11 Os jareditas viajam para 
a terra prometida. O povo multi-
plica-se e começa a espalhar-se. 
Reis justos e iníquos sucedem-se 
no governo por muitas gerações. 
Os jareditas quase são destruídos 
devido às combinações secretas. 
Muitos profetas exortam o povo 
ao arrependimento, mas são 
rejeitados.

Éter 12 Morôni ensina que é pre-
ciso ter fé para receber um tes-
temunho espiritual. Ele expressa 
ao Senhor seu temor de que os 
gentios do futuro zombariam 
de suas deficiências em escrever 
as coisas sagradas e registra a 
resposta do Senhor. Ele exorta 
os leitores modernos a buscarem 
Jesus Cristo.

Éter 13–15 Morôni fala sobre a 
profecia de Éter quanto à Nova 
Jerusalém. Depois que os jaredi-
tas o rejeitam, Éter testemunha e 
registra sua total destruição. 
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Éter 1:1–32
Morôni registra a genealogia de Éter até Jarede, que viveu na época da Torre de Babel
Para ajudar os alunos a lembrar-se de onde veio o livro de Éter, recapitule com eles o pano-
rama das viagens citadas do capítulo 7–24 de Mosias, que se 
encontra no apêndice deste manual. Peça-lhes que vejam a 
viagem 4: a tentativa de encontrar Zaraenla. Depois, peça-
lhes que descubram o que o povo de Lími encontrou no 
caminho. Peça-lhes que abram na primeira página do livro 
de Éter. O resumo abaixo do título explica que o livro de 
Éter foi extraído das 24 placas encontradas por esse grupo 
do povo de Lími. 
Diga que Morôni, depois de terminar o registro do pai, 
condensou os registros encontrados nas 24 placas de ouro, 
ou seja, resumiu seu conteúdo. Essas placas continham a 
história dos jareditas, que viveram no continente ameri-
cano antes dos nefitas e dos lamanitas. Peça aos alunos que 
façam a leitura silenciosa de Éter 1:1–5 para descobrir o que 
Morôni decidiu incluir no resumo dos registros dos 
jareditas. Peça aos alunos que relatem o que encontraram. 
Caso haja disponível uma gravura da Torre de Babel, con-
sidere a possibilidade de mostrá-la. Peça aos alunos que 
resumam o que sabem da torre mencionada em Éter 1:5, 
bem como o que aconteceu com os que tentaram cons-
truí-la. (Ela é chamada a Torre de Babel. O Senhor confun-
diu a língua do povo que tentou construí-la e espalhou as 
pessoas daquele povo devido à sua iniquidade; ver Gênesis 11:1–9.)
Para ajudar os alunos a compreender a relação entre a história jaredita e a nefita, você pode 
pedir-lhes que vejam a cronologia impressa no marcador do Livro de Mórmon (código 
32336 059). Explique-lhes que Morôni começou seu resumo da história jaredita pela 
genealogia do profeta Éter, que escreveu a história contida nas 24 placas de ouro. Morôni 
traçou a linhagem de Éter até chegar a um homem chamado Jarede, que vivera na época 
da Torre de Babel.

Visão Geral das Viagens Descritas em Mosias 7–24

Terra de Zaraenla

Terra de Néfi (Leí-Néfi)

Grupo nefita liderado 
por Zênife

Grupo de busca 
liderado por Amon

Tentativa de 
encontrar Zaraenla

Ruínas da Nação Jaredita 
na Terra do Norte

24 placas de ouro 
(livro de Éter)

Alguns nefitas 
procuram voltar a 

ocupar a terra de Néfi

Águas de Mórmon

Fuga do povo 
de Lími

Alma e seu povo partem

Terra de Helã

O povo de 
Alma escapa

Introdução
Morôni resumiu o livro de Éter contido nas 24 placas 
de ouro encontradas pelo grupo enviado por Lími para 
procurar a terra de Zaraenla (ver Mosias 8:7–11). Essas 
placas continham a história do povo jaredita. A história 
dos jareditas começa pelo relato da ocasião em que 
Jarede e seu irmão pediram compaixão e orientação do 
Senhor para seus familiares e amigos, na época em que 

o Senhor confundiu as línguas do povo, devido à Torre 
de Babel (ver Gênesis 11). Como o irmão de Jarede orou 
ao Senhor com fé, o Senhor preservou o idioma de 
Jarede, seu irmão, seus familiares e amigos. O Senhor 
declarou que os levaria a uma terra prometida onde 
eles se tornariam uma grande nação.

LIÇÃO 143

Éter 1
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Éter 1:33–43
Graças às orações do irmão de Jarede, seus familiares e amigos obtiveram 
 misericórdia e orientação
Pergunte aos alunos se algum deles já esteve em um lugar onde as pessoas falassem um 
idioma que eles não entendessem. Pergunte-lhes como se sentiram naquela situação. 
Depois, peça-lhes que imaginem como as pessoas que moravam perto da Torre de Babel 
devem ter-se sentido quando perceberam que a língua de todos estava sendo confundida. 
Peça aos alunos que meditem em silêncio sobre as seguintes perguntas:
•	 Se	vocês	estivessem	nessa	situação,	com	quem	sentiriam	mais	falta	de	poder	comuni-

car-se? Por quê?
Peça à classe que faça a leitura silenciosa de Éter 1:33–34. Antes que comecem, peça-lhes 
que descubram (1) com quem Jarede queria poder continuar a comunicar-se e (2) que 
solução ele sugeriu para o problema. (Ele queria poder continuar a comunicar-se com seus 
familiares e pediu que seu irmão orasse pedindo que sua língua não fosse confundida.) 
Depois que os alunos relatarem o que descobriram, pergunte:
•	 Para	vocês,	o	que	significa	“clamar	ao	Senhor”?	
•	 O	que	Éter	1:33–34	nos	revela	quanto	ao	que	Jarede	achava	do	próprio	irmão	e	das	ora-

ções do irmão?
Divida a classe em duplas. Peça que os integrantes de cada dupla se revezem na leitura 
em voz alta de Éter 1:35–42. Peça-lhes que procurem as orações do irmão de Jarede e as 
respostas do Senhor a essas orações. Depois de lhes dar tempo suficiente para a leitura, 
pergunte-lhes:
•	 O	que	vocês	acham	mais	impressionante	nas	orações	do	irmão	de	Jarede?
•	 Por	que	o	Senhor	atendia	às	orações	do	irmão	de	Jarede?	
•	 Que	princípios	aprendemos	observando	a	forma	como	o	irmão	de	Jarede	orava	e	a	forma	

como o Senhor respondia a suas orações? (Conforme os alunos disserem o que pensam, 
incentive-os a refletir sobre a compaixão e o amor que o Pai Celestial lhes tem. Escreva o 
seguinte princípio no quadro: Se clamarmos a Deus sempre e com fé, Ele terá compai-
xão de nós.)

Escreva o seguinte no quadro, antes do início da aula (outras opções seriam preparar cópias 
para entregar aos alunos ou ditar-lhes as perguntas compassadamente, para que eles anotem):

De que forma clamar ao Pai Celestial é diferente de meramente “fazer oração”?
Em que ocasiões vocês já sentiram a compaixão do Pai Celestial em resposta a uma oração? 
Alguma vez familiares ou amigos seus já lhes disseram que sentiram a compaixão do Pai 
 Celestial em resposta a uma oração?
O que as respostas de Deus às nossas orações nos ensinam a respeito do que Ele sente por nós?
O que você fez para tornar suas orações mais significativas?

Peça aos alunos que respondam essas perguntas no caderno ou no diário de estudo das escri-
turas. Você pode dar-lhes a oportunidade de falar do que escreverem. Testifique-lhes que sabe 
que o Pai Celestial nos ama e quer abençoar-nos, se clamarmos a Ele regularmente.
Diga que, por meio do relato de Éter 1, podemos compreender melhor o amor de Deus por 
nós e as bênçãos recebidas graças à oração. Peça-lhes que releiam silenciosamente Éter 
1:34, 36, 38 à procura do que Jarede pediu que seu irmão rogasse em oração. Peça que um 
aluno anote as respostas da turma no quadro. Você pode sugerir a quem estiver fazendo as 
anotações,	que	escreva	as	respostas	abaixo	do	princípio	“clamar	ao	Pai	Celestial”	que	você	
escreveu no quadro.
Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	as	palavras	“sejamos	fiéis	ao	Senhor”,	no	final	
de Éter 1:38. Saliente que os atos de Jarede e seu irmão demonstram sua fé e disposição 
para obedecer ao Senhor. Eles pediram com fé as bênçãos de que precisavam.



529

ÉTeR 1

Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 1:35, 37, 40–42 à procura das bênçãos 
que Deus concedeu a Jarede, seu irmão, seus familiares e amigos. Peça ao aluno encarre-
gado de escrever no quadro que anote os achados da turma sob o princípio compaixão que 
você colocou no quadro. Certifique-se de que os alunos compreendam a relação entre os 
pedidos do irmão de Jarede e as bênçãos concedidas pelo Senhor.
Peça a um aluno que leia Éter 1:43 em voz alta. Peça à turma que acompanhe a leitura à 
procura das bênçãos prometidas por Deus, apesar de o irmão de Jarede não as ter pedido 
especificamente.
•	 Que	outras	bênçãos	o	Senhor	prometeu	ao	povo?	[Jarede	pedira	ao	irmão	que	pergun-

tasse ao Senhor para onde deveriam ir. Ele achava que o Senhor talvez os guiasse a uma 
terra	“escolhida	entre	todas	as	do	mundo”	(Éter	1:38).	O	Senhor	prometeu	guiá-los	a	
uma terra de promissão e, além disso, deu-lhes instruções específicas quanto aos prepa-
rativos a serem feitos para iniciarem a viagem. Ele também prometeu que suscitaria uma 
grande nação daquelas famílias e que não haveria nação na Terra maior do que a deles.)

Peça aos alunos que abram 2 Néfi 4:35. (Você pode sugerir que eles anotem a referência de 
2 Néfi 4:35 ao lado de Éter 1:43, nas escrituras. Peça-lhes que façam a leitura silenciosa de 
2 Néfi 4:35 e Éter 1:43, à procura do que esses versículos ensinam quanto às bênçãos que 
Deus nos concede em resposta a nossas orações.
•	 Em	2 Néfi	4:35,	o	que	Néfi	ensina	sobre	as	respostas	de	Deus	às	orações?	(Deus	dá	com	

liberalidade aos que Lhe pedem em oração. Talvez seja preciso explicar que a expressão 
com liberalidade significa generosamente.) Como o conteúdo de Éter 1:43 confirma o que 
Néfi afirmou em 2 Néfi 4:35? 

•	 De	acordo	com	Éter	1:43,	por	que	motivo	o	Senhor	prometeu	outras	bênçãos	além	das	
pedidas pelos jareditas? (O Senhor prometeu-lhes mais bênçãos porque foram fiéis em 
orar	sempre.	Você	pode	sugerir	que	os	alunos	marquem	as	palavras	“porque	me	invo-
caste	este	longo	tempo”	em	Éter	1:43.

•	 Que	princípio	aprendemos	em	Éter	1:43?	(Ainda	que	seja	em	outras	palavras,	os	alunos	
devem identificar o seguinte princípio: Se orarmos a Deus regularmente e com fé, 
podemos receber outras bênçãos, além das que pedimos. Você pode sugerir que os 
alunos anotem esse princípio nas escrituras.)

•	 Alguma	vez	vocês	viram	esse	princípio	em	ação	em	sua	própria	vida	ou	na	de	alguém	
que conheçam?

Depois que os alunos responderem, você pode compartilhar exemplos de sua própria vida 
ou da vida de outras pessoas. O Profeta Joseph Smith é um bom exemplo desse princípio. 
Ele recebeu outras bênçãos quando orou para perguntar que igreja era a verdadeira (ver 
Joseph Smith — História 1:10–20) e quando orou para perguntar qual era sua situação aos 
olhos do Senhor (ver Joseph Smith — História 1:29–47).
Para encerrar, incentive os alunos a esforçarem-se por orar com mais sinceridade. Incenti-
ve-os também a lembrarem-se de que o Pai Celestial tem imensa compaixão e responderá 
suas orações de acordo com sua fidelidade e com o que Ele sabe que lhes proporcionará as 
maiores bênçãos na vida. 

Revisão do Domínio das Escrituras
Divida a classe em duplas. Dê tempo para que os alunos ajudem uns aos outros a repassar 
as frases-chave das 25 passagens de domínio das escrituras do Livro de Mórmon. Você 
pode	sugerir	que	eles	usem	os	cartões	de	domínio	das	escrituras	para	“tomar”	as	escrituras	
uns dos outros (ver a sugestão para revisão de domínio das escrituras do final da lição 45). 
Depois, faça uma provinha ou um questionário das passagens. Sugerimos para isso, o uso 
de pistas extraídas dos cartões de domínio das escrituras. Corrija a provinha em grupo, 
com a turma toda. Peça aos alunos que anotem as passagens que precisam estudar melhor 
e incentive-os a estudar por conta própria. Com a proximidade do fim do ano letivo, 
considere a possibilidade de ministrar-lhes uma prova final das passagens de domínio das 
escrituras do Livro de Mórmon.
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Observação: Você pode fazer essa atividade no início ou fim da aula. Caso a faça no início, 
seja breve para deixar bastante tempo para a lição. Para outras atividades de revisão ou 
estudo, veja o apêndice deste manual.

Comentários e Informações Históricas
Éter 1:34–35. Qual era o nome do irmão de 
Jarede?

O Élder George Reynolds, dos Setenta, contou a 
seguinte história sobre como o nome do irmão de 
Jarede foi revelado ao Profeta Joseph Smith:

“Enquanto residia em Kirtland, a esposa do Élder 
Reynolds Cahoon teve um filho. Certo dia, quando o 
Profeta Joseph Smith passou pela porta deles, o Élder 
Cahoon convidou o Profeta para entrar e pediu-lhe que 

abençoasse o bebê e lhe desse um nome. Joseph o fez 
e deu-lhe o nome de Mahônri Moriâncumer. Quando 
terminou a bênção, pôs a criança na cama e, virando-se 
para o Élder Cahoon, disse: ‘O nome que dei a seu filho 
é o nome do irmão de Jarede; o Senhor acabou de reve-
lá-lo a mim’. O Élder William F. Cahoon, que estava ali 
perto ouviu o Profeta fazer essa declaração a seu pai. 
Foi nessa ocasião que o nome do irmão de Jarede foi 
revelado à Igreja nesta dispensação” (“The Jaredites,” 
Juvenile Instructor, 1º de maio de 1892 , p. 282).
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Introdução
Depois de sair do local da Torre de Babel, Jarede, seu 
irmão, seus familiares e amigos foram guiados pelo 
Senhor na viagem pelo deserto. O Senhor disse ao 
irmão de Jarede que construísse oito barcos para que 

seu grupo atravessasse o mar rumo à terra prometida. 
À medida que o irmão de Jarede e seu povo obedeciam 
ao Senhor com fé, Ele lhes dava as orientações necessá-
rias para que tivessem sucesso na viagem.

LIÇÃO 144

Éter 2

Sugestões Didáticas

Éter 2:1–12
Os jareditas começam a viagem rumo à terra prometida
Para ajudá-los a ver como seguir as orientações do Senhor pode preparar-nos para receber 
mais orientações Dele, faça a seguinte atividade:
Antes da aula, esconda alguma coisa na sala, representando um tesouro. Prepare uma 
série de três ou quatro pistas para guiar os alunos até o tesouro. Dê a primeira pista aos 
alunos. Essa pista deve levá-los a encontrar a segunda; e a segunda, a encontrar a pró-
xima, e assim por diante, até que eles encontrem o tesouro. Depois que acharem o tesouro, 
pergunte-lhes:
•	 O	que	teria	acontecido	se	vocês	não	tivessem	seguido	a	primeira	pista?	(Não	teriam	

achado a segunda.)
Peça-lhes que façam a leitura silenciosa de Éter 1:41–42 à procura do primeiro conjunto de 
instruções que o Senhor deu para conduzir os jareditas à terra prometida.
Para ajudá-los a ver como os jareditas agiram diante dessas instruções, peça que um aluno 
leia Éter 2:1–3 em voz alta.
•	 O	que	os	jareditas	fizeram	diante	do	primeiro	conjunto	de	instruções	do	Senhor?
Peça a um aluno que leia Éter 2:4–6 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a 
leitura e descubram que bênção os jareditas receberam depois de obedecerem às primeiras 
instruções.
•	 O	que	aconteceu	depois	que	os	jareditas	seguiram	as	primeiras	instruções	do	Senhor?	

(O Senhor deu-lhes mais instruções por meio do irmão de Jarede.)
•	 Nessa	história,	o	que	aprendemos	sobre	como	receber	orientação	do	Senhor?	(Ainda	

que seja em outras palavras, as respostas dos alunos devem refletir o seguinte princípio: 
Quando seguimos com fé as orientações que o Senhor nos dá, podemos receber 
mais orientações Dele. Você pode sugerir que eles anotem essa verdade nas escrituras, 
ao lado de Éter 2:6.)

Para ajudar os alunos a compreender e aplicar melhor esse princípio, peça-lhes que pen-
sem em uma impressão ou inspiração recente que tenham recebido do Senhor. Depois, leia 
a	seguinte	declaração	do	Élder	Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Ela	virá	um	pouco	por	vez,	em	partes,	para	que	sua	aptidão	cresça.	À	
medida que cada parte é seguida com fé, você será guiado a outras partes, 
até obter a resposta inteira. Esse padrão exige o exercício da fé na capacidade 
de resposta de nosso Pai. Embora às vezes possa ser muito difícil, esse 
processo	resulta	em	um	crescimento	pessoal	significativo”	(“O	Dom	
Celestial	da	Oração”,	A Liahona, maio de 2007, p. 8).

Peça aos alunos que respondam a estas perguntas no caderno ou no diário de estudo 
das escrituras. Você pode escrever as perguntas no quadro ou ditá-las para que os alunos  
as escrevam.
•	 Em	que	ocasiões	você	já	seguiu	uma	inspiração	e,	depois,	recebeu	mais	orientações	

de Deus?

Despertar o interesse 
e promover a 
concentração
Planeje atividades que 
despertem o interesse 
dos alunos e ajudem-
nos a concentrar-se nas 
escrituras da lição. Essas 
atividades surtem maior 
efeito quando são breves 
e levam os alunos a con-
centrarem-se nos princí-
pios centrais da aula.
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•	 Em	sua	opinião,	por	que	às	vezes	precisamos	atender	a	uma	inspiração	antes	de	receber	
mais revelações?

Resuma Éter 2:8–12 explicando que o Senhor disse ao irmão de Jarede que, quando chegas-
sem	à	terra	prometida,	os	jareditas	teriam	de	“servir	a	ele,	o	verdadeiro	e	único	Deus”	(Éter	
2:8) para transformarem-se numa grande nação como Ele prometera. Caso não O servis-
sem,	seriam	“varridos”	da	face	da	terra	(Éter	2:8–10).	Morôni	disse	que	esse	era	um	“eterno	
decreto”	(Éter	2:10),	ou	seja,	que	isso	se	aplicava	a	todos	os	que	morassem	naquela	terra.

Éter 2:13–15
O Senhor repreende o irmão de Jarede por não invocá-Lo em oração
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 2:13–15 para descobrir o que os jare-
ditas fizeram quando chegaram à beira-mar.
•	 O	que	os	jareditas	fizeram?	(Armaram	suas	tendas	e	ali	ficaram	por	quatro	anos.)
•	 Por	que	o	Senhor	repreendeu	o	irmão	de	Jarede?
•	 Que	lições	aprendemos	em	Éter	2:14?	(Os	alunos	podem	encontrar	diversas	verdades,	

das quais algumas são: O Senhor quer que O invoquemos regularmente em oração; 
o Senhor não fica feliz quando deixamos de orar a Ele; e o Espírito não persistirá 
em tentar influenciar-nos se estivermos cheios de pecados.)

Peça aos alunos que reflitam sobre as próprias orações enquanto você lê esta declaração do 
Élder Donald L. Staheli, dos Setenta:
“Fazer	orações	fervorosas	diariamente	em	busca	de	perdão,	auxílio	e	orientação	especiais	
é	essencial	para	nossa	vida,	além	de	nutrir	nosso	testemunho.	Quando	nossas	orações	se	
tornam apressadas, repetitivas, descuidadas ou negligentes, tendemos a perder a proxi-
midade com o Espírito, que é imprescindível na orientação contínua de que necessitamos 
para	vencer	as	dificuldades	do	cotidiano”	(“Preservar	Nosso	Testemunho”,	A Liahona, 
novembro de 2004, p. 37).
Anote estas perguntas no quadro antes da aula: (Outras opções seriam preparar cópias para 
entregar aos alunos ou ditar-lhes as perguntas compassadamente, para que eles anotem): 
Dê dois ou três minutos para os alunos responderem essas perguntas brevemente, por 
escrito, no caderno ou no diário de estudo das escrituras. 

O que você acha da frequência com que ora individualmente?
O que você acha da sinceridade com que ora individualmente?
Em suas orações pessoais, você sente que se comunica de verdade com o Pai Celestial?  
Por que sim? Ou por que não?
Se você pudesse fazer uma mudança para melhorar suas orações individuais, o que mudaria?

Éter 2:16–25 (também Éter 3:1–6; 6:4–9)
Os jareditas constroem barcos para atravessar o oceano rumo à terra prometida.
Peça aos alunos que pensem em uma dificuldade que estejam enfrentando, ou que possam 
vir a enfrentar, ou em uma decisão importante que tenham que tomar, agora ou no futuro. 
Por exemplo, eles poderiam pensar em uma situação difícil na família, na escola, na decisão 
de com quem se casar ou na escolha de uma profissão. Peça-lhes que reflitam sobre como 
o Senhor poderia orientá-los ou ajudá-los. Incentive-os a, durante o estudo do restante de 
Éter 2, procurarem princípios que os ajudem a contar com a ajuda do Senhor para tomar 
decisões corretas.
Peça a um aluno que leia Éter 2:16–17 em voz alta. Peça à turma que acompanhe a leitura 
para descobrir o que o Senhor disse que os jareditas fizessem para progredir no caminho 
para a terra prometida. Depois de terminada a leitura, pergunte se alguém gostaria de ir 
até o quadro e fazer rapidamente um desenho de como imagina que seriam as barcas dos 
jareditas.
Copie a tabela abaixo no quadro sem incluir as respostas das últimas três linhas. Distribua 
uma cópia para cada aluno ou peça-lhes que o copiem no caderno ou no diário de estudo 
das escrituras.
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Éter 2:18–19 Éter 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9

Problema com os 
barcos

Solução O que o Senhor fez O que o irmão de 
Jarede fez

Não havia ar Fez aberturas que 
podiam ser abertas e 
fechadas no alto e no 
fundo de cada barco

Deu instruções ao 
irmão de Jarede

Fez aberturas

Não havia como 
dirigir os barcos

O vento levaria os 
barcos rumo à terra 
prometida

Fez com que houvesse 
vento

Confiou no Senhor

Não havia luz Preparou pedras 
especiais e pediu que 
o Senhor as tocasse 
para que brilhassem

Informou ao irmão 
de Jarede o que não 
daria certo e disse-lhe 
que procurasse outra 
solução
Tocou as pedras 
preparadas pelo  
irmão de Jarede

Preparou as pedras e 
pediu que o Senhor 
as tocasse para que 
brilhassem no escuro

Peça aos alunos que examinem Éter 2:18–19 individualmente à procura dos três problemas 
que o irmão de Jarede observou nas barcas.
•	 Que	problemas	o	irmão	de	Jarede	observou?	(Anote	as	respostas	dos	alunos	na	primeira	

coluna do quadro, como no exemplo. Incentive-os a também anotar as respostas na 
cópia que fizeram ou receberam.)

Depois que os alunos encontrarem os problemas, peça-lhes que estudem Éter 2:20–25; 
3:1–6; 6:4–9. (Observação: As passagens de Éter 3 e 6 serão abordadas com mais detalhes 
nas lições 145 e 147.) Dê-lhes tempo para preencher o restante do quadro individualmente.
Depois de lhes dar tempo suficiente para preencher o quadro, faça estas perguntas para 
ajudá-los a identificar os princípios contidos nessa experiência do irmão de Jarede:
•	 Tendo	em	mente	a	solução	do	problema	do	ar	nos	barcos,	como	o	Senhor	às	vezes	

nos ajuda a resolver nossos problemas ou a encontrar respostas para nossas dúvidas? 
(Às	vezes,	o	Senhor	nos	diz	como	resolver	um	problema	e	espera	que	sigamos	Suas	
instruções.)

•	 Tendo	em	mente	a	solução	do	problema	da	falta	de	leme	para	dirigir	os	barcos,	como	o	
Senhor às vezes nos ajuda a resolver nossos problemas ou a encontrar respostas para 
nossas	dúvidas?	(Às	vezes	o	Senhor	Se	encarrega	da	solução.)

•	 Tendo	em	mente	a	solução	do	problema	da	luz	nos	barcos,	como	o	Senhor	às	vezes	nos	
ajuda	a	resolver	nossos	problemas	ou	a	encontrar	respostas	para	nossas	dúvidas?	(Às	
vezes o Senhor quer que nós encontremos a solução e peçamos a aprovação e a ajuda 
Dele para executá-la.)

Escreva o seguinte princípio no quadro: Quando clamamos ao Senhor e fazemos nossa 
parte para resolver nossos problemas, podemos receber a ajuda do Senhor. Para ajudar 
os alunos a aplicar esse princípio, peça-lhes que reflitam sobre aquela decisão importante 
na qual pensaram há alguns minutos. Peça-lhes que ponderem as seguintes perguntas:
•	 Em	sua	opinião,	o	que	o	Senhor	poderia	esperar	que	vocês	fizessem	para	tomar	essa	

decisão?
•	 O	que	o	Senhor	poderia	fazer	para	ajudá-los?
•	 Como	vocês	podem	demonstrar	confiança	no	Senhor	enquanto	ponderam	essa	decisão?
Dê alguns minutos para que os alunos escrevam sobre o que aprenderam hoje. Preste-lhes 
seu testemunho de que, quando clamamos ao Senhor com fé e regularidade e fazemos 
nossa parte para solucionar nossos problemas, Ele nos guia e nos ajuda com Sua sabedoria 
e Seu poder.
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Introdução
Em resposta à pergunta do Senhor “Que desejais que 
eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos?”,  
o irmão de Jarede preparou 16 pedras e humildemente 
pediu ao Senhor que as tocasse para que brilhassem na 
escuridão (ver Éter 2:23; 3:4). Como tinha muita fé, o 
irmão de Jarede viu o dedo do Senhor tocar as pedras. 

Então, o Senhor mostrou-Se a ele e revelou-lhe muitas 
coisas. O Senhor ordenou-lhe que escrevesse o que vira 
e ouvira e selasse esses escritos, que permaneceriam 
selados até o momento em que o Senhor quisesse 
revelá-los.

LIÇÃO 145

Éter 3

Sugestões Didáticas

Éter 3:1–20
O Senhor toca as pedras para que os jareditas tivessem luz nos barcos e  
mostra-Se ao irmão de Jarede
Peça	a	um	aluno	que	venha	escrever	no	quadro.	Faça	a	seguinte	pergunta	aos	alunos	e	peça	
ao aluno chamado à frente que anote as respostas no quadro.
•	 Quais	são	algumas	coisas	que	os	adolescentes	pedem	sinceramente	em	oração?
Peça aos alunos que imaginem que um amigo deles vem orando para receber uma dessas 
coisas anotadas no quadro. Esse amigo gostaria de saber como melhorar suas orações e 
seu comportamento para conseguir receber a ajuda e a orientação do Senhor. Incentive 
os alunos a pensarem nisso enquanto estudam o exemplo do irmão de Jarede, em Éter 3, 
a procura de ideias que possam dar a esse amigo.
Lembre-os que na aula anterior, falaram da ocasião em que o irmão de Jarede perguntou 
ao Senhor o que fazer para que os barcos tivessem luz.
•	 O	que	o	irmão	de	Jarede	fez	para	ajudar	a	providenciar	luz	para	os	barcos?	(Ver	Éter	3:1.)	
•	 O	que	o	irmão	de	Jarede	pediu	que	o	Senhor	fizesse	para	que	houvesse	luz?	 

(Ver Éter 3:1, 4.)
•	 O	que	vocês	acham	mais	impressionante	nas	ações	do	irmão	de	Jarede?
Saliente que o irmão de Jarede se esforçou muito para preparar as pedras. Depois, peça aos 
alunos que pensem em quanta luz as pedras proporcionariam se o Senhor não as tivesse 
tocado. Peça-lhes que façam a leitura silenciosa de Éter 3:2–5 à procura de palavras e 
expressões que indiquem que o irmão de Jarede reconhecia que dependia do Senhor.
Depois de dar aos alunos tempo suficiente para ler, agrupe-os em duplas. Peça-lhes que 
digam uns aos outros o que encontraram. Sugira também que falem do que mais os 
impressionou quanto à oração do irmão de Jarede.
É possível que, ao lerem Éter 3:2, os alunos não compreendam bem o significado das afir-
mações	“somos	indignos	diante	de	ti”	e	“nossa	natureza	tornou-se	má	continuamente”.	
Ajude-os a ver que o irmão de Jarede usou essas palavras para referir-se às condições que 
herdamos	“por	causa	da	queda”.	Estamos	separados	de	Deus,	física	e	espiritualmente,	e	
afastamo-nos	Dele	ainda	mais	quando	pecamos.	Quando	comparados	a	Ele,	somos	fracos	
e indignos. Sem Sua ajuda, jamais seríamos capazes de voltar a habitar em Sua presença.
Para ajudar os alunos a compreender melhor o significado dos versículos que leram, faça 
estas perguntas:
•	 Em	sua	opinião,	por	que	é	importante	que,	quando	pedimos	ajuda	do	Senhor,	reconhe-

çamos que dependemos Dele?
•	 Em	Éter	3:1–5,	o	que	mostra	que	o	irmão	de	Jarede	acreditava	que	o	Senhor	era	capaz	de	

ajudá-lo a resolver seu problema? (Se necessário, sugira aos alunos que procurem pala-
vras ou frases que descrevam o que o irmão de Jarede fez, bem como palavras ou frases 
que mostrem sua confiança no Senhor.)
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Para salientar a grande fé do irmão de Jarede, peça a um aluno que leia a seguinte declara-
ção	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Certamente	Deus,	e	o	leitor	também,	percebeu	algo	muito	impressionante	na	inocência	
e no fervor tão semelhantes aos das crianças que existia na fé que esse homem tinha. ‘Eis 
que, ó Senhor, tu podes fazer isto.’ Talvez não haja outra frase proferida pelo homem e regis-
trada nas escrituras que demonstre mais fé. (…) Por mais que duvidasse de sua própria 
capacidade, o profeta não	tinha	dúvida	quanto	ao	poder	de	Deus”	(“Rending	the	Veil	of	
Unbelief”,	Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry 
Symposium, 1995, p. 12).
Mostre	a	gravura	“O	Irmão	de	Jarede	Vê	o	Dedo	do	Senhor”	(62478	059;	Livro de Gravuras 
do Evangelho, 2009, nº 85). Peça que um aluno leia Éter 3:6. Peça à turma que acompanhe a 
leitura e imagine como deve ter sido passar pela experiência contada nesse versículo.
•	 O	que	passaria	pela	sua	cabeça,	ou	o	que	vocês	sentiriam	se	passassem	por	uma	expe-

riência semelhante à do irmão de Jarede?
Resuma	Éter	3:6–8	explicando	que,	quando	o	irmão	de	Jarede	viu	o	dedo	do	Senhor,	“caiu	
perante	o	Senhor”	(Éter	3:6).	Ele	ficou	espantado	de	ver	que	o	dedo	do	Senhor	“era	como	o	
dedo	de	um	homem,	à	semelhança	de	carne	e	sangue”	(Éter	3:6).	[Posteriormente,	o	irmão	
de Jarede ficou sabendo que vira uma parte do corpo espiritual do Senhor (ver Éter 3:16).]
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 3:9 para descobrir porque o irmão de 
Jarede viu o dedo do Senhor.
Depois que eles responderem, escreva esta afirmação incompleta no quadro:

Quando oramos ao Senhor com humildade, Ele nos abençoa de acordo com (nossa/nosso) 
______________ e segundo Sua vontade.

Peça aos alunos que sugiram palavras que serviriam para completar a frase. Eles deveriam 
citar a palavra fé para completar a frase. Outras possíveis palavras são empenho, humildade, 
necessidade e sinceridade. Ajude-os a ver que todas essas coisas são expressões de nossa fé. 
Depois, complete a frase do quadro desta forma: Quando oramos ao Senhor com humil-
dade, Ele nos abençoa de acordo com nossa fé e segundo Sua vontade.
Retome a lista colocada no quadro no início da aula. Escolha um ou dois itens da lista. 
Peça aos alunos que sugiram formas de, nessas situações específicas, demonstrarmos fé no 
Senhor. Depois que eles derem suas sugestões, aponte o princípio que acabou de escrever 
no quadro.
•	 Que	experiências	suas	os	ajudaram	a	saber	que	esse	princípio	é	verdadeiro?
Para ajudar os alunos a colocar esse princípio em prática, peça-lhes que pensem em uma 
situação na qual precisam da ajuda do Senhor. Dê-lhes tempo para escreverem no caderno 
ou diário de estudo das escrituras uma coisa que podem fazer para agir com mais fé e 
buscar humildemente a ajuda do Senhor. Incentive-os a fazer o que escreveram. Você pode 
contar uma experiência sua, na qual tenha sido abençoado(a) por agir com fé no Senhor.
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do em que o Élder Jeffrey R. Holland 
explica que nossas experiências passadas podem fortalecer nossa fé.
“A	fé	preparatória	consiste	em	experiências	passadas	—	naquilo	que	sabemos	e	que	serve	
de	alicerce	para	acreditarmos”	(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon	[Cristo	e	o	Novo	Convênio:	A	Mensagem	Messiânica	do	Livro	de	Mórmon],	
1997, p. 18).
•	 Mencionem	algumas	experiências	que	aconteceram	a	partir	da	época	da	Torre	de	Babel	

e que provavelmente fortaleceram a fé do irmão de Jarede no Senhor. Em sua opinião, 
como essas experiências o prepararam para ter a imensa fé que demonstrou ao levar as 
pedras ao Senhor?

Peça aos alunos que formem duplas e discutam as seguintes perguntas:
•	 Que	experiências	fortaleceram	sua	fé	no	Senhor?	Como	essas	experiências	podem	pre-

pará-los para ter ainda mais fé futuramente?
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Éter 3:9–12. Peça aos demais 
que acompanhem a leitura. Depois, faça esta pergunta:
•	 Quando	o	Senhor	perguntou	“Crês	nas	palavras	que	eu	direi?”	o	irmão	de	Jarede	res-

pondeu:	“Sim,	Senhor”	(Éter	3:11–12).	Em	sua	opinião	por	que	é	importante	que	o	irmão	
de Jarede tenha-se comprometido a acreditar nas palavras do Senhor antes de ouvi-las?

Compartilhar 
experiências pessoais
Ao contar experiências 
que teve ao tentar viver 
os princípios do evange-
lho, você pode ajudar os 
alunos a entender como 
eles podem aplicar esses 
princípios. Seja breve ao 
contar suas experiências 
e sempre inclua frases 
que expressem seu tes-
temunho quanto àquilo 
que aprendeu ou quanto 
às bênçãos que recebeu 
naquelas situações. Isso 
convidará o Espírito 
Santo a testificar a 
veracidade dos princípios 
que você ensinar.
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Explique-lhes que, depois de ensinar que a fé tem seu alicerce em experiências anteriores, 
o Élder Holland falou de uma fé mais perfeita que precisamos desenvolver. Peça que um 
aluno leia em voz alta a seguinte declaração do Élder Holland:

“Já	a	fé	redentora	é	algo	que,	muitas	vezes,	precisamos	ter	quanto	a	expe-
riências futuras — coisas que desconhecemos — e isso permite que milagres 
aconteçam. A fé absoluta, o tipo de fé que move montanhas, fé semelhante à 
do irmão de Jarede, precede os milagres e a certeza. (…) Ter fé é aceitar 
incondicional e antecipadamente todas as condições que Deus pode vir a 
impor seja no futuro próximo ou distante.

A	fé	do	irmão	de	Jarede	era	completa”	(Christ and the New Covenant	[Cristo	e	o	Novo	
Convênio], pp. 18–19).
Incentive os alunos a refletirem se têm fé suficiente no Senhor para comprometerem-se a 
acreditar e seguir o que Ele revelar mesmo antes de Ele fazer a revelação.
Peça-lhes que façam a leitura silenciosa de Éter 3:13–20 à procura das bênçãos que o irmão 
de Jarede recebeu devido à fé. Você pode dar-lhes tempo para anotarem as verdades que ele 
aprendeu com essa experiência. Depois de dar aos alunos tempo para escrever, considere a 
possibilidade de pedir-lhes que digam o que responderam.
No início da aula, quando os alunos leram a história de como o irmão de Jarede viu o dedo 
do Senhor, você perguntou-lhes como se sentiriam se tivessem uma experiência assim. 
Agora que eles leram mais a respeito dessa experiência do irmão de Jarede, você pode fazer 
novamente essa pergunta.
Testifique-lhes que, à medida que agirmos com fé semelhante à do irmão de Jarede, 
achegaremo-nos mais ao Senhor.

Éter 3:21–28
O Senhor ordena que o irmão de Jarede escreva o que viu e sele esses escritos
Peça a um aluno que leia Éter 3:25–26, e peça aos demais que descubram o que o Senhor 
lhe mostrou em visão. Peça aos alunos que relatem o que aprenderam. 
Resuma Éter 3:21–24, 27–28 explicando que o Senhor ordenou que o irmão de Jarede 
escrevesse o que viu e ouviu e selasse seus escritos. O Senhor também explicou que prepa-
raria uma forma de, no futuro, os escritos do irmão de Jarede serem traduzidos por meio de 
duas pedras. Essas pedras faziam parte de algo chamado Urim e Tumim (ver D&C 17:1; ver 
também Guia para Estudo das Escrituras,	“Urim	e	Tumim”).
Encerre incentivando os alunos a aplicarem o que aprenderam hoje, ou seja, a buscarem 
formas de demonstrar que têm fé e confiança no Senhor. Diga-lhes que tem certeza de que 
se tivermos fé em Jesus Cristo, Deus nos abençoará como abençoou o irmão de Jarede.

Comentários e Informações Históricas
Éter 3:15. “Nunca me mostrei ao homem”

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Após-
tolos, citou uma possível explicação para a afirmação 
feita por Jesus de que nunca tinha-Se mostrado ao 
homem antes de mostrar-Se ao irmão de Jarede:

“(…) com isso o que Cristo teria dito ao irmão de Jarede 
seria: ‘Nunca me mostrei ao homem assim, sem ter sido 
por iniciativa Minha, mas simplesmente porque a fé 
desse homem fez com que ele Me visse ’. Normalmente, 
os profetas são convidados a entrar na presença do 
Senhor, ou entram em Sua presença por ordem Sua e só 
o fazem com Sua autorização. Já o irmão de Jarede, ao 

que parece, simplesmente penetrou o véu, não contra 
a vontade do Senhor, mas talvez tecnicamente sem ser 
convidado. (…) Obviamente o próprio Senhor fez a 
relação entre essa fé sem precedentes e essa visão sem 
precedentes. A visão em si não teria sido sem preceden-
tes, portanto o que teria que ser sem precedentes seria 
a fé e a maneira como a visão foi obtida. A única evi-
dência de que essa fé foi tão notável foi o fato de levar 
o profeta a, sem ter sido convidado, chegar onde outros 
só chegaram pela vontade expressa de Deus” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [Cristo e o Novo Convênio: A Mensagem 
Messiânica do Livro de Mórmon], 1997, p. 23).
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Lição de Estudo no Lar 
Mórmon 8:12–Éter 3 (Unidade 29)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam com o estudo de Mórmon 8:12–Éter 3 
(unidade 29) não se destina a ser usado durante a aula. A 
lição que você ensina concentra-se somente em algumas 
destas doutrinas e destes princípios. Siga os sussurros do 
Santo Espírito ao ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Mórmon 8:12–41)
Os alunos descobriram que Morôni viu os nossos dias e 
que escreveu uma descrição profética da situação em que 
vivemos. Eles viram porque o Livro de Mórmon é uma dádiva 
preciosa do Senhor, capaz de guiá-los nos últimos dias. Com 
base na descrição dos últimos dias feita por Morôni, os alu-
nos também aprenderam que Deus nos considerará respon-
sáveis pela forma como tratamos os pobres e os necessitados.

Dia 2 (Mórmon 9)
Morôni encerrou o registro de seu pai proclamando que, 
se nos arrependermos e clamarmos a Deus, nos encontra-
remos sem mácula ao apresentarmo-nos diante Dele. Com 
Morôni, os alunos aprenderam que, como Deus é imutável, 
realiza milagres de acordo com a fé de Seus filhos e que, se 
orarmos ao Pai Celestial com fé, em nome de Jesus Cristo, 
Ele nos concederá as bênçãos que nos ajudarão a alcançar 
nossa salvação.

Dia 3 (Éter 1–2)
Os alunos aprenderam que o livro de Éter é um resumo feito 
por Morôni das 24 placas de ouro descobertas pelo povo de 
Lími, como conta o livro de Mosias. Essas placas continham a 
história dos jareditas, que foram levados pelo Senhor à terra 
prometida. Estudando a história dos jareditas, os alunos 
aprenderam que, quando seguimos com fé as orientações 
que o Senhor nos dá, podemos receber mais orientações 
Dele. Em certo momento da jornada para a terra prometida, 
o Senhor repreendeu o irmão de Jarede por não clamar 
a Ele. Estudando essa experiência, os alunos aprenderam a 
importância de clamar ao Senhor regularmente em oração. 
A história do que ocorreu entre o irmão de Jarede e o 
Senhor durante a construção dos barcos, ajudou os alunos a 
reconhecerem que, quando clamamos ao Senhor e fazemos 
nossa parte para resolver nossos problemas, podemos rece-
ber a ajuda do Senhor.

Dia 4 (Éter 3)
Em sua tentativa de solucionar o problema da luz para os 
barcos, o irmão de Jarede demonstrou que, quando invo-
camos o Senhor com humildade, Ele nos abençoa segundo 
nossa fé e de acordo com Sua vontade. Os alunos aprende-
ram que, quando agimos com fé no Senhor, achegamo-nos 
mais a Ele. O irmão de Jarede vivia de acordo com esses prin-
cípios, viu o corpo espiritual do Salvador e teve uma visão 
grandiosa de todos os habitantes da Terra.

Introdução
O livro de Éter é um resumo feito por Morôni dos registros dos 
jareditas. O profeta Éter registrou essas coisas em 24 placas de 
ouro que foram descobertas por um grupo de súditos do rei Lími. 
A seguinte sugestão didática ajudará os alunos a compreender 
alguns princípios relativos à oração ensinados em Éter 1.

Sugestões Didáticas

Éter 1
Graças às orações do irmão de Jarede, ele, seus familiares e 
amigos obtiveram misericórdia e orientação
Inicie a aula pedindo que os alunos pensem em uma situação 
em que eles sentiram que precisavam mesmo orar por ajuda. 
Peça a alguns que contem essas experiências ou conte você 
mesmo uma experiência sua.

Lembre aos alunos que o livro de Éter é um resumo feito por 
Morôni dos registros dos jareditas. Jarede e seu irmão, bem 
como seus familiares e amigos, viveram na época da Torre de 
Babel (por volta de 2200 a.C.), quando Deus confundiu a língua 
do povo. Peça a um aluno que leia Éter 1:33–35 em voz alta, 
enquanto os demais procuram os motivos pelos quais Jarede 
e seu irmão acharam que precisavam orar pedindo ajuda. 
Antes do início da leitura, você pode explicar que a expressão 
“clamar ao Senhor” significa “orar”. Depois, faça as seguintes 
perguntas:

•	 Que	ajuda	Jarede	e	seu	irmão	precisavam	do	Senhor?	
•	 O	que	esses	versículos	nos	dizem	quanto	ao	que	Jarede	

achava	da	fé	do	irmão?

Divida a turma em duplas. Peça a cada aluno da dupla que se 
reveze na leitura em voz alta de Éter 1:35–42. Antes do início 
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da leitura, peça-lhes que procurem (1) cada ocasião em que 
Jarede clamou ao Senhor e (2) cada ocasião em que o Senhor 
demonstrou compaixão para com o irmão de Jarede devido a 
suas orações. Depois de dar-lhes tempo suficiente para terminar, 
peça a algumas duplas que citem uma ocasião em que o Senhor 
teve compaixão de Jarede e sua família graças a suas muitas 
orações.

Pergunte-lhes: Nesses versículos, que princípios aprendemos 
sobre	a	oração?	(Enquanto	os	alunos	citam	os	princípios	que	
aprenderam, saliente o seguinte princípio: Se clamarmos a 
Deus sempre e com fé, Ele terá compaixão de nós. Escreva 
esse princípio no quadro.) 

Explique aos alunos que é importante lembrar que “a oração 
é um ato por meio do qual a vontade de um filho se alinha à 
vontade do Pai” (Bible Dictionary, “Prayer”). “O propósito da 
oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos 
para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está 
disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter” (Guia 
para Estudo das Escrituras, “Oração”).

Peça-lhes que leiam Éter 1:34, 36–38 à procura do que Jarede 
pediu em oração. Peça a um aluno que anote as respostas no 
quadro, abaixo do princípio “clamar a Deus”.

Saliente que Jarede e seu irmão tinham fé e estavam dispostos a 
obedecer ao Senhor. Sugira que os alunos marquem as palavras 
“sejamos fiéis ao Senhor”, no final de Éter 1:38.

Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 1:35, 37, 
40–42 à procura das bênçãos específicas que Deus concedeu 
a Jarede, seu irmão, seus familiares e amigos. Peça a um aluno, 
à medida que a turma citar essas bênçãos, que as anote sob o 
princípio compaixão que você colocou no quadro. Saliente que 
o Senhor concedeu as bênçãos que o irmão de Jarede pediu em 
oração.

Escreva estas perguntas no quadro ou prepare cópias para 
distribuir à turma. Peça aos alunos que consultem o princípio 
anotado no quadro e discutam as perguntas em duplas. Essas 
perguntas os ajudarão a compreender e sentir a importância 
desse princípio.

Em sua opinião qual é a diferença entre “clamar a Deus” e mera-
mente “fazer oração”? 

Em que ocasiões vocês ou alguém que conheçam sentiram a 
compaixão do Pai Celestial em resposta a uma oração?

O que vocês aprenderam a respeito do Senhor por meio de Suas 
respostas às orações do irmão de Jarede? 

Depois que os alunos tiverem um tempo para discutir as pergun-
tas, você pode pedir a eles que compartilhem uma das expe-
riências que comentaram nas duplas, ou algo que aprenderam 
discutindo as perguntas.

Preste seu testemunho de que o Pai Celestial nos ama e quer 
abençoar-nos, mas temos que orar a Ele regularmente. Peça aos 
alunos que reflitam sobre como poderiam aplicar o princípio 
do quadro. Por exemplo, poderiam fazer a meta de orar com 
mais frequência ou encontrar uma forma de tornar as próprias 
orações mais sinceras. Você pode dar algum tempo para eles 
anotarem no diário de estudo das escrituras o que decidirem.

Explique-lhes que, estudando as orações do irmão de Jarede, 
podemos compreender melhor o amor que o Senhor nos tem 
e as bênçãos da oração. Peça a um aluno que leia Éter 1:43 
em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a leitura e 
descubram mais uma bênção que Deus prometeu a Jarede e 
seu irmão. Depois que os alunos disserem o que descobriram, 
saliente que o irmão de Jarede não pedira especificamente 
a bênção de que sua posteridade se transformasse em uma 
grande nação. Você poderia sugerir que os alunos marquem as 
palavras “porque me invocaste este longo tempo”, no final de 
Éter 1:43, pois elas mostram o motivo pelo qual Deus respondeu 
às orações do irmão de Jarede dessa forma. 

Pergunte-lhes:	Que	princípios	podemos	aprender	com	a	genero-
sidade do Senhor para com Jarede e seu irmão, que vemos em 
Éter	1:43?

Podemos aprender vários princípios nessa escritura. Um princípio 
importante é: Se orarmos a Deus regularmente e com fé, 
podemos receber outras bênçãos, além das que pedimos.

Pergunte-lhes: Vocês já tiveram alguma experiência que com-
prove	a	veracidade	desse	princípio?	Vocês	conhecem	alguém	
ou se lembram de um personagem das escrituras que tenha 
tido	uma	experiência	assim?	(Diga	aos	alunos	que	lhes	dará	uns	
minutos para pensar antes de responderem. Além disso, você 
poderia contar um exemplo de sua vida.)

Para encerrar a aula, preste seu testemunho de que Deus ouve 
e responde nossas orações. Ele é sábio, compassivo e deleita-Se 
em abençoar Seus filhos. Ele Se alegra quando oramos a Ele com 
sinceridade e frequência. Incentive os alunos a esforçarem-se por 
orar com mais fé. Incentive-os também a lembrarem-se de que 
o Pai Celestial tem imensa compaixão e responderá suas orações 
de acordo com o que Ele sabe que lhes proporcionará as maiores 
bênçãos na vida.

Próxima Unidade (Éter 4–12)
Na próxima unidade, os alunos aprenderão mais sobre os 
jareditas. Apesar de terem sido alertados por profetas contra 
isso, os jareditas adotam reis que, por sua vez, levam o povo ao 
cativeiro. Aqueles que desejam o poder do mundo normalmente 
lançam mão de combinações secretas para atingir seus objetivos 
egoístas. Morôni registrou muitas coisas extraordinárias que 
aconteceram devido à grande fé que parte do povo demonstrou. 
Ele ensinou que os que se humilharem perante Deus e tiverem fé 
Nele receberão Sua graça para ajudá-los a sobrepujar as próprias 
fraquezas.
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Introdução
O Senhor ordenou que Morôni selasse a visão do irmão 
de Jarede e explicou-lhe que aqueles escritos seriam 
revelados quando o povo tivesse fé semelhante à do 

irmão de Jarede. Morôni profetizou que três testemu-
nhas atestariam a veracidade do Livro de Mórmon nos 
últimos dias.
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Éter 4–5

Sugestões Didáticas

Éter 4:1–7
Morôni registra toda a visão do irmão de Jarede e sela o registro
Peça aos alunos que pensem em um objeto que eles ou sua família considerem especial-
mente valioso e que prefeririam manter fora do alcance de crianças. Como exemplo, você 
pode mostrar ou descrever algo que considera valioso.
•	 Por	que	vocês	não	deixariam	esse	objeto	nas	mãos	de	uma	criança?
•	 O	que	a	criança	precisaria	aprender	antes	que	vocês	deixassem	esse	objeto	com	ela?
Explique-lhes que as verdades do evangelho são preciosas para o Senhor. Ele quer esten-
der-nos todas elas, mas espera pelo momento em que estejamos preparados para recebê-
las. Hoje, durante o estudo de Éter 4, incentive os alunos a procurarem princípios que os 
ajudem a preparar-se para receber as verdades do Senhor.
Peça a um aluno que leia Éter 4:1–5, e peça aos demais que descubram o que o Senhor 
ordenou que Morôni registrasse e selasse.
•	 O	que	Morôni	recebeu	ordem	de	selar?	
Diga que Morôni incluiu os registros do irmão de Jarede naquilo que muitas vezes é 
chamado	de	“parte	selada”	do	Livro	de	Mórmon.	(Você	pode	mostrar	o	quadro	intitulado	
“Fontes	do	Livro	de	Mórmon”,	que	se	encontra	no	apêndice	do	final	deste	manual.)
•	 Como	Morôni	descreveu	a	visão	do	irmão	de	Jarede?	(Ver	Éter	4:4).
Para ajudar os alunos a aprender mais sobre aquilo que o Senhor mostrou ao irmão de 
Jarede, peça-lhes que façam a leitura silenciosa de Éter 3:25–26 e 2 Néfi 27:8–10. Depois, 
faça as seguintes perguntas:
•	 De	acordo	com	Éter	3:25–26,	o	que	o	Senhor	mostrou	ao	irmão	de	Jarede?
•	 De	acordo	com	2 Néfi	27:10,	o	que	a	parte	selada	do	Livro	de	Mórmon	contém?
Peça a um aluno que leia Éter 6:6–7 em voz alta. Peça à turma que acompanhe a leitura 
e descubra quais são as condições necessárias para que as revelações feitas ao irmão de 
Jarede nos sejam manifestadas. Você pode incentivar os alunos a marcarem essas coisas nas 
escrituras.
•	 Que	condições	vocês	encontraram?
•	 Que	princípios	relativos	às	revelações	aprendemos	nessa	passagem?	(Ajude	os	alunos	

a ver que, quando nos arrependemos e exercitamos fé em Jesus Cristo, podemos 
receber mais revelações.)

•	 Em	sua	opinião,	por	que	precisamos	arrepender-nos	e	purificar-nos	para	receber	mais	
revelações?

Para	ajudar	os	alunos	a	compreender	o	que	significa	“[exercer]	fé	(…)	como	fez	o	irmão	de	
Jarede”	(Éter	4:7),	peça-lhes	que	anotem	no	caderno	ou	no	diário	de	estudo	das	escrituras	
o maior número possível de maneiras pelas quais o irmão de Jarede demonstrou fé no 
Senhor. Você pode sugerir que eles consultem Éter 1–3 para preparar essa lista. Depois de 
lhes dar tempo suficiente para ponderar e escrever, peça a alguns alunos que leiam alguns 
exemplos que anotaram e digam no que essas coisas os impressionaram.
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Lembre os alunos do objeto valioso no qual pensaram no início da aula e nas condições 
necessárias para que o confiassem a uma criança. Afirme que o mesmo acontece com o 
Senhor: Ele exige que os filhos primeiro cumpram certas condições, para depois revelar-
lhes toda a verdade. A condição que Ele impõe é que demostremos que estamos prepara-
dos espiritualmente e que temos fé.

Éter 4:8–19
O Senhor ensina o que temos que fazer para receber mais revelações
Mostre um pedaço de pano. Explique-lhes que o Senhor ensinou princípios que podem 
ajudar-nos a receber revelações. Ao ensiná-los, Ele mencionou um véu. Um véu é uma 
cortina ou um tecido usado para cobrir ou ocultar algo.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 4:15 e encontrem a parte que inclui a 
palavra véu.
•	 A	que	tipo	de	véu	o	Senhor	Se	referia?	(Um	“véu	de	incredulidade”.)	Como	a	increduli-

dade é comparável a um véu?
•	 	Em	sua	opinião,	o	que	significa	“rasgar	o	véu	da	incredulidade”?
Peça a um aluno que leia Éter 4:8 em voz alta, que outro leia Éter 4:11 e um terceiro leia 
Éter 4:15, sempre em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a leitura e descubram o 
que	pode	impedir-nos	de	receber	revelações	e	o	que	pode	ajudar-nos	a	“rasgar	o	véu	da	
incredulidade”	e	a	receber	mais	revelações.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“lutar	com	a	palavra	do	Senhor”?	(Éter	4:8).
•	 De	acordo	com	Éter	4:8,	quais	são	as	consequências	de	lutarmos	com	a	palavra	do	Senhor?
•	 De	acordo	com	Éter	4:11,	que	bênção	recebemos	quando	acreditamos	na	palavra	do	

Senhor?
Escreva esta afirmação incompleta no quadro:

Quando acreditamos na palavra do Senhor, ___________________.
Peça aos alunos que completem a frase com aquilo que aprenderam nesses versículos. Os 
alunos podem dar várias respostas, mas certifique-se de que eles identifiquem o seguinte 
princípio: Quando acreditamos na palavra do Senhor, Ele nos abençoa com mais 
revelações. Escreva esse princípio no quadro. Você também pode incentivar os alunos a 
anotarem essa declaração nas escrituras, ao lado de Éter 4:11.
Para ajudá-los a compreender o princípio, pergunte-lhes:
•	 Em	sua	opinião,	por	que	precisamos	acreditar	nas	verdades	que	já	nos	foram	reveladas	

antes que o Senhor nos revele mais?
Peça que um aluno anote no quadro os seguintes exemplos de fé na palavra do Senhor: 
estudo individual das escrituras; seguir a inspiração do Espírito Santo; seguir os líderes 
locais da Igreja; estudar as escrituras na Igreja e no Seminário; seguir as palavras dos profetas 
modernos.
Peça aos alunos que reflitam sobre ocasiões em que receberam mais revelações por terem 
demonstrado que acreditavam na palavra do Senhor. Peça a alguns alunos que falem des-
sas experiências.
Retome os exemplos escritos no quadro. Peça aos alunos que tenham esses exemplos em 
mente enquanto refletem sobre até que ponto seus atos demonstram que acreditam na 
palavra de Deus. Sugira que, para cada exemplo, deem a si mesmos uma nota de 1 a 10; 
sendo que 10 significa que o exemplo se refere a algo que fazem muito bem. Peça-lhes que 
escrevam, no caderno ou diário de estudo das escrituras, uma coisa que podem fazer para 
demonstrar mais fé nas orientações que já receberam do Senhor. Preste seu testemunho 
do princípio que você escreveu no quadro e incentive os alunos a cumprirem as metas que 
anotaram.
Apague	as	palavras	“acreditamos	na	palavra	do	Senhor”	do	quadro.	Saliente	que	o	Senhor	
ensinou outros princípios relativos às revelações. Peça aos alunos que façam a leitura silen-
ciosa de Éter 4:13–15 à procura de outras coisas que possam fazer para receber revelações 
do Senhor.
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Depois de lhes dar tempo suficiente para ler, peça-lhes que sugiram formas de completar 
a frase. As respostas podem incluir estes princípios: Quando nos achegamos ao Senhor, 
Ele nos abençoa com mais revelações. Quando oramos com humildade, o Senhor nos 
abençoa com mais revelações.
Para ajudar os alunos a compreender melhor esses princípios, você pode fazer as seguintes 
perguntas:
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	achegar-Se	ao	Senhor?	(Algumas	das	respostas	podem	

ser: estudar Suas palavras, voltar nosso coração para Ele, arrepender-nos, segui-Lo e 
obedecê-Lo.)

•	 O	que	significa	ter	um	coração	quebrantado	e	um	espírito	contrito?	(Ser	humilde,	arre-
pender-nos e ser receptivos à vontade do Senhor.) Por que essas coisas são necessárias 
quando oramos pedindo mais revelações do Senhor?

Peça aos alunos que pensem em como poderiam incorporar esses princípios em suas ten-
tativas de receber revelações.
Resuma Éter 4:17–19 explicando que o Senhor declarou que o surgimento do Livro de 
Mórmon seria sinal de que a obra de Deus começara nos últimos dias. Ele também exortou 
todos a arrependerem-se e achegarem-se a Ele.

Éter 5
Morôni declara que as três testemunhas veriam as placas e dariam testemunho delas.
Mostre	a	gravura	“Joseph	Smith	Traduz	o	Livro	de	Mórmon”	(Livro de Gravuras do Evan-
gelho, 2009, nº 92). Peça a um aluno que leia Éter 5:1–3 em voz alta. Peça aos demais que 
acompanhem a leitura e imaginem como Joseph Smith deve ter-se sentido ao traduzir o 
livro de Mórmon e perceber que esse conselho foi escrito por Morôni especialmente para 
ele, mais de 1400 anos antes.
•	 O	que	Morôni	disse	das	placas	que	havia	selado?
•	 De	acordo	com	Éter	5:2–3,	o	que	Joseph	teria	o	privilégio	de	fazer	com	as	placas?
Pergunte aos alunos quais os nomes das Três Testemunhas do Livro de Mórmon e se eles 
se lembram da história do testemunho delas. (Se eles precisarem de ajuda, sugira que 
leiam	o	“Depoimento	de	Três	Testemunhas”	no	início	do	Livro	de	Mórmon.)	Você	pode	
explicar-lhes que além das Três Testemunhas, outras pessoas prestaram testemunho quanto 
às placas de ouro, entre elas os membros da Trindade (ver Éter 5:4), Morôni (ver Éter 5:6), 
Joseph Smith e as Oito Testemunhas.
•	 De	que	forma	vocês	podem	ser	testemunhas	do	Livro	de	Mórmon,	mesmo	sem	terem	

visto as placas? Como seu testemunho do Livro de Mórmon influencia outras pessoas?
Para encerrar a aula, peça a alguns alunos que prestem testemunho do Livro de Mórmon.
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Introdução
Depois de preparar tudo como o Senhor mandou, os 
jareditas entraram nos barcos confiantes de que o 
Senhor os conduziria em sua difícil jornada até a terra 
prometida. O Senhor mandou ventos que fizeram com 
que os barcos fossem jogados de um lado para outro 

sobre as ondas e que fizeram com que submergissem 
nas águas muitas vezes, mas esses ventos os impeliram 
até a terra prometida. Depois de chegar a sua nova 
terra, o povo escolheu um rei, apesar de o irmão de 
Jarede tê-los prevenido contra isso.
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Éter 6

Sugestões Didáticas

Éter 6:1–12
O Senhor faz com que o vento impulsione os barcos dos jareditas  
rumo à terra prometida.
Escreva o seguinte no quadro, antes do início da aula:

Falar do evangelho a um amigo.
Permanecer moralmente limpo.
Escolher amigos com padrões elevados.
Estabelecer as prioridades corretas na vida.

Diga que esses são exemplos de coisas que o Senhor quer que façamos, contudo, algumas 
pessoas pensam que fazer isso é muito difícil. Peça aos alunos que pensem em outros 
exemplos que poderiam ser acrescentados à lista. Diga que a história da jornada dos 
jareditas até a terra prometida contém princípios que podem orientar-nos quando tivermos 
dificuldade em fazer o que o Senhor ordena. Incentive-os a, durante o estudo de Éter 6 
procurar princípios que os ajudem a enfrentar desafios como os relacionados no quadro.
Peça a um aluno que leia Éter 2:24–25 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a 
leitura e descubram o que o Senhor avisou aos jareditas quanto à dificuldade da travessia 
até a terra prometida.
•	 O	que	o	Senhor	prometeu	que	faria	para	ajudar	os	jareditas	a	chegarem	em	segurança	à	

terra prometida?
Lembre aos alunos que, para resistir às ondas e ao vento, os jareditas fizeram barcos que 
eram	ajustados	“como	um	vaso”	(Éter	2:17),	com	uma	abertura	no	alto	e	outra	no	fundo	
que podiam ser destapadas para que o ar entrasse. Peça a um aluno que leia Éter 6:1–4 
em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a leitura e encontrem outras formas pelas 
quais os jareditas se prepararam para essas dificuldades.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	dizer	que	os	jareditas	“lançaram-se	ao	mar,	confiando-se	

ao	Senhor	seu	Deus”?	(Eles	se	colocaram	nas	mãos	de	Deus,	confiando	que	Ele	cuidaria	
deles e os preservaria.)

•	 Em	sua	opinião,	por	que	era	importante	que	os	jareditas	se	colocassem	nas	mãos	do	
Senhor depois de terem feito todo o possível para se prepararem?

•	 Porque	poderia	ter	sido	difícil	confiar	no	Senhor	naquela	situação?	(Se	os	alunos	não	
o mencionarem, você pode salientar que os jareditas tiveram que construir os próprios 
barcos, que não tinham como dirigir os barcos e, muito provavelmente não sabiam o 
caminho para a terra prometida nem quanto tempo a viagem levaria.)

Para ajudar os alunos a visualizar os acontecimentos narrados em Éter 6, peça-lhes que 
façam um desenho simples dos barcos jareditas no caderno ou diário de estudo das escri-
turas. Depois, peça-lhes que façam um desenho ou uma lista do conteúdo dos barcos de 
acordo com Éter 6:1–4.

Visualização
Quando os alunos visua-
lizam ou imaginam os 
acontecimentos de uma 
história das escrituras, 
esses acontecimentos se 
tornam mais reais e vívi-
dos para eles. Isso pode 
ajudá-los a perceber 
melhor a relação entre 
eles mesmos, as pessoas 
e situações das escritu-
ras, bem como a analisar 
e compreender melhor a 
história. 
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Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Éter 6:5–11. Peça aos demais 
que, enquanto escutam, olhem para o que desenharam e imaginem como seria viajar em 
um barco assim.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	seria	difícil	viajar	nos	barcos	dos	jareditas?
•	 De	acordo	com	Éter	6:11,	por	quanto	tempo	os	jareditas	viajaram	assim?
•	 Em	sua	opinião,	como	seriam	essas	“ondas	gigantescas”?	(Éter	6:6).	Como	vocês	acham	

que se sentiriam se estivessem em um dos barcos jareditas quando uma onda dessas 
fizesse	o	barco	submergir	“nas	profundezas	do	mar”?	(Você	pode	lembrar	aos	alunos	
que os jareditas tinham que esperar que o barco voltasse à tona para destapar a abertura 
e receber ar.)

Para ajudar os alunos a preparar-se para identificar um princípio, pergunte:
•	 Como	os	jareditas	demonstraram	sua	confiança	no	Senhor	durante	a	travessia	do	

oceano? (Ver Éter 6:7, 9.)
•	 Citem	algumas	palavras	ou	frases	de	Éter	6:5–11	que	descrevem	o	que	o	Senhor	fez	pelos	

jareditas devido à sua confiança Nele.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 6:12 e descubram qual o resultado da 
jornada dos jareditas.
•	 Por	que	os	jareditas	verteram	lágrimas	de	alegria?	Que	“ternas	misericórdias”	o	Senhor	

tivera para com eles?
Para ajudar os alunos a identificar o princípio ilustrado pela experiência dos jareditas, 
pergunte-lhes:
•	 Tendo	em	mente	o	que	aprenderam	com	a	jornada	dos	jareditas,	o	que	o	Senhor	fará	

por nós se confiarmos Nele e fizermos Sua vontade? (Um dos princípios que os alunos 
deveriam mencionar é que, quando confiamos no Senhor e fazemos Sua vontade, Ele 
dá o rumo certo à nossa vida.) Escreva esse princípio no quadro. Peça aos alunos que 
ponderem esse princípio e que falem de experiências que os ajudaram a saber que ele é 
verdadeiro. Você também pode compartilhar como sabe que isso é verdade.)

Peça aos alunos que reflitam sobre como poderiam ter mais confiança no Senhor e ser 
melhores em seguir a orientação Dele em situações difíceis que estejam enfrentado neste 
momento. Diga-lhes que descobrirão outros princípios em Éter 6:1–12. Apague tudo o que 
estiver	no	quadro,	exceto	a	declaração	sobre	confiar	no	Senhor.	Faça	o	desenho	simples	de	
um barco em um dos lados do quadro; do outro lado, escreva Terra Prometida.
•	 A	que	elemento	do	plano	de	salvação	poderíamos	comparar	a	terra	prometida?	 

(Vida eterna.)
•	 Quando	enfrentamos	as	dificuldades	da	vida,	como	podemos	seguir	o	exemplo	desses	

jareditas? Como, em nossa jornada pela mortalidade, o Senhor nos ajuda de forma 
semelhante a que ajudou os jareditas? (As respostas dos alunos deveriam refletir o 
seguinte princípio: Se confiarmos no Senhor, Ele nos susterá em nosso progresso 
e em nossa preparação para receber a vida eterna. Você pode sugerir que os alunos 
escrevam esse princípio em suas escrituras, ao lado de Éter 6:5–12.)

Peça que os alunos pensem sobre as dificuldades que já enfrentaram no passado ou que 
estejam enfrentando agora. Peça-lhes que escrevam no caderno ou no diário de estudo das 
escrituras as formas como foram fiéis em meio a essas dificuldades e como o Senhor os 
susteve nesses momentos.
Incentive alguns alunos a falarem do que escreveram. Depois, faça esta pergunta:
•	 Tendo	em	mente	o	que	estudaram	hoje,	que	conselho	dariam	a	alguém	que	esteja	

enfrentando adversidades ou dificuldades?

Éter 6:13–18
Os jareditas ensinam os filhos a andar com humildade perante o Senhor
Resuma Éter 6:13–18 explicando que, quando chegaram à terra prometida, os jareditas 
começaram a formar famílias e fazer plantações. Peça aos alunos que façam a leitura 
silenciosa de Éter 6:17 à procura do que os jareditas ensinaram aos filhos. Depois, faça as 
seguintes perguntas:

Peça aos alunos que 
contem experiências 
que tiveram
Ao pedir que os alunos 
reflitam sobre como 
sabem que um princípio 
é verdadeiro, você dá ao 
Espírito a oportunidade 
de inspirá-los à medida 
que eles procuram essas 
experiências e sentimen-
tos na própria memória. 
Nas respostas, os alunos 
expressam o próprio 
testemunho, apesar de 
não incluírem palavras 
como “quero prestar 
meu testemunho” nem 
“eu sei que”. 
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•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“andar	com	humildade	perante	o	Senhor”?	Que	exem-
plos vocês já viram de pessoas que seguem esse princípio? Como seus pais e outras 
pessoas já os incentivaram a andar com humildade perante o Senhor? 

•	 O	que	significa	ser	ensinado	“do	alto”?	
•	 Em	sua	opinião,	qual	é	a	relação	entre	andar	com	humildade	perante	o	Senhor	e	ser	ensi-

nado do alto? (As respostas dos alunos deveriam refletir o seguinte princípio: Quando 
andamos com humildade perante o Senhor, podemos ser ensinados do alto.)

Você	pode	pedir	aos	alunos	que	escrevam	sobre	uma	ocasião	em	que	tenham	sido	“ensina-
dos	do	alto”.	Incentive	alguns	deles	a	falarem	do	que	escreveram.	Peça-lhes	que	sigam	os	
princípios registrados em Éter 6:17.

Éter 6:19–30
Os jareditas escolhem um rei
Resuma Éter 6:19–22 explicando que, quando Jarede e seu irmão envelheceram, os jaredi-
tas pediram um rei. Peça aos alunos que leiam Éter 6:23 para descobrir o que o irmão de 
Jarede avisou que aconteceria se decidissem ter um rei.
Encerre prestando seu testemunho dos princípios ensinados nesta lição.

Comentários e Informações Históricas
Éter 6:1–12. Os jareditas cruzam o oceano em 
segurança

O Presidente Thomas S. Monson ensinou que podemos 
estar preparados para os desafios que nos aguardam:

“Vivemos em uma época em que muitas pessoas no 
mundo desprenderam-se das âncoras seguras encontra-
das na obediência aos mandamentos. Esta é uma época 
de permissividade, com a sociedade em geral rotinei-
ramente menosprezando e desobedecendo às leis de 
Deus. Com frequência, nadamos contra a correnteza e, 
às vezes, temos a impressão de que ela nos vai arrastar.

Isso me faz lembrar das palavras do Senhor encontradas 
no livro de Éter, no Livro de Mórmon. Disse o Senhor: 
‘Não podeis cruzar este grande mar sem que eu vos 
prepare contra as ondas do mar e os ventos que saíram 
e os dilúvios que hão de vir’ [Éter 2:25]. Meus irmãos e 
irmãs, Ele nos preparou. Se dermos ouvidos a Suas pala-
vras e se vivermos os mandamentos, sobreviveremos a 
esta época de permissividade e iniquidade que pode 

ser comparada às ondas, aos ventos e aos dilúvios que 
destroem. Ele está sempre atento a nós. Ele nos ama e 
vai-nos abençoar, se fizermos o que é certo” (“Comen-
tários Finais”, A Liahona, novembro de 2009, p. 109).

Éter 6:22–24. Os jareditas escolhem um rei

Ao longo das escrituras, os profetas alertam quanto aos 
perigos de haver reis. Considere os seguintes exemplos:

 1. O irmão de Jarede avisou seu povo de que ter reis os 
levaria ao cativeiro (ver Éter 6:23).

 2. O rei Mosias alertou seu povo quanto aos perigos do 
governo de um rei iníquo e sugeriu que, em vez de 
reis, o povo estabelecesse um sistema de juízes (ver 
Mosias 29).

 3.  Samuel, o profeta do Velho Testamento, avisou sobre 
os problemas do sistema de governo de reis quando 
seu povo quis ter um rei como “todas as nações” (ver 
I Samuel 8:5).
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Introdução
O irmão de Jarede entristeceu-se quando seu povo lhe 
pediu um rei que o governasse. Ele disse: “Isto segu-
ramente conduz ao cativeiro” (Éter 6:23). Sua profe-
cia cumpriu-se duas gerações depois. Ao longo dos 

reinados de muitos reis, os jareditas passaram por vários 
ciclos em que, às vezes, atendiam aos profetas e viviam 
em retidão, e depois rejeitavam os profetas e viviam em 
iniquidade.

LIÇÃO 148

Éter 7–11

Sugestões Didáticas

Éter 7
Oria e Quib governam em retidão; Corior se revolta e toma o reino, seu irmão 
Sule recupera o reino; os profetas condenam a iniquidade do povo
Faça	no	quadro	o	desenho	simples	de	uma	cela	de	prisão.

Peça aos alunos que digam como as pessoas se sentem quando estão na prisão. Diga que 
os pecados podem levar as pessoas ao cativeiro espiritual e físico.
•	 Como	os	pecados	nos	levam	ao	cativeiro?
Talvez	os	alunos	mencionem	ideias	como	estas:	Quem	opta	por	quebrar	a	Palavra	de	Sabe-
doria ou ver pornografia pode ser levado ao cativeiro do vício. Todas as formas de pecado 
diminuem a influência do Espírito Santo em nossa vida. Explique-lhes que esta lição os 
ajudará a ver como evitar o cativeiro.
Diga-lhes que, quando o irmão de Jarede soube que o povo queria um rei, alertou-os de 
que essa escolha os levaria ao cativeiro (ver Éter 6:22–23). Apesar disso, os jareditas opta-
ram por ter um rei. Seu primeiro rei foi Oria, um dos filhos de Jarede. O segundo rei foi 
Quib,	filho	de	Oria.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 7:1–2 para ver se a profecia do irmão 
de Jarede se cumpriu nos dias de Oria. Peça-lhes que digam o que descobriram.
•	 O	que	vocês	diriam	a	alguém	que	vivesse	na	época	do	rei	Oria	e	não	acreditasse	que	a	

profecia do irmão de Jarede se cumpriria?
Peça-lhes que façam a leitura silenciosa de Éter 7:3–7 a procura de como a profecia do 
irmão de Jarede começou a se cumprir. Peça que eles compartilhem o que encontraram. 
Certifique-se	de	que	eles	entendam	que	o	rei	Quib	e	seu	povo	se	tornaram	cativos:	“Quib	
viveu	em	cativeiro	assim	como	seu	povo”	(Éter	7:7).
•	 Que	princípios	vocês	viram	até	agora	em	Éter	7?	(Quando	os	alunos	falarem	do	que	

aprenderam, certifique-se de que este princípio fique claro: Rejeitar as palavras dos 
profetas pode levar-nos ao cativeiro.)

Peça	aos	alunos	que	leiam	Éter	7:8–13	para	conhecerem	a	história	de	Sule,	filho	de	Quib,	
nascido enquanto o pai estava cativo. Antes da leitura, peça-lhes que façam de conta 
que são jornalistas encarregados de noticiar os acontecimentos de Éter 7:8–13. Depois, 
peça a cada aluno que diga a outro aluno da turma quais partes da história destacaria na 
reportagem.
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Resuma Éter 7:14–22 explicando que Sule se tornou rei e Corior arrependeu-se do que 
fizera, mas Noé, filho de Corior se rebelou contra Sule e contra o próprio pai. Sule foi 
levado em cativeiro. Os filhos de Sule conseguiram matar Noé e libertar Sule, que retornou 
para seu reino e voltou a ser rei. Contudo, Coor, filho de Noé, manteve a parte do reino que 
Noé governara. O país ficou dividido em dois, com dois reinos e dois povos até a batalha 
na qual Sule matou Coor. Ninrode, filho de Coor, entregou a Sule a parte do reino que fora 
de seu pai. 
Diga que, depois que Sule reconquistou o reino, surgiram profetas entre o povo. Peça aos 
alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 7:23–25 para descobrir o que os profetas dis-
seram e como o povo reagiu. Depois que os alunos relatarem o que encontraram, pergunte:
•	 Como	o	povo	recebeu	os	profetas?	Como	Sule	os	recebeu?
•	 Como	o	fato	de	Sule	ter	protegido	os	profetas	foi	uma	bênção	para	o	povo?
Peça a um aluno que leia Éter 7:26–27 em voz alta. Peça à turma que acompanhe a leitura 
para descobrir o que aconteceu depois que o povo obedeceu às palavras dos profetas. 
Enquanto os alunos relatam o que descobriram, certifique-se de que eles identifiquem o 
seguinte princípio: Quando seguimos os conselhos dos profetas e lembramo-nos do 
Senhor, começamos a prosperar.
•	 Como	vocês	já	foram	abençoados	por	obedecerem	aos	conselhos	dos	profetas?
Incentive os alunos a pensarem em uma coisa que podem fazer para ser melhores em 
escutar as palavras dos profetas e obedecer a elas.

Éter 8:1–9:13
Jarede e Aquis tornam-se reis dos jareditas por meio de combinações secretas
Resuma Éter 8:1–14 explicando que, depois da morte do rei Sule, Ômer tornou-se o rei. 
Jarede, filho de Ômer, rebelou-se contra o pai e decidiu ser rei. Ele conseguiu conquistar 
metade do reino e mantê-la por algum tempo, mas depois foi derrotado e forçado a entre-
gar sua metade do reino. Então, a filha de Jarede planejou um meio de ele tornar-se rei. Ela 
lembrou ao pai as combinações secretas da antiguidade. Depois, propôs-se a dançar para 
um	homem	chamado	Aquis,	que	ela	sabia	que	ele	a	queria	para	esposa.	Quando	Aquis	a	
pedisse em casamento, Jarede deveria dizer-lhe que matasse Ômer, o rei. Jarede e a filha 
colocaram esse plano em ação. Aquis pediu a filha de Jarede em casamento e, depois, ele e 
seus amigos fizeram o juramento secreto de matar o rei Ômer.
Saliente que esse plano deu início às combinações secretas entre os jareditas e, no final, 
causou	sua	destruição.	Explique-lhes	que	as	combinações	secretas	são	organizações	“e	
pessoas	unidas	por	juramentos	de	levar	adiante	os	maus	propósitos	do	grupo”	(Guia para 
Estudo das Escrituras,	“Combinações	Secretas”,	scriptures.LDS.org).	Os	ladrões	de	Gadiân-
ton citados no Livro de Mórmon, por exemplo, eram uma organização que usava combina-
ções secretas para atingir seus maus propósitos.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 8:15–19 para descobrir o que Aquis 
fez para formar essa combinação secreta. Peça aos alunos que procurem o que esses versí-
culos ensinam sobre as combinações secretas.
•	 O	que	as	pessoas	que	abraçam	essas	combinações	secretas	desejam?	(Obter	poder	para	

ficarem livres para praticar iniquidades.)
•	 De	quem	é	o	poder	por	trás	das	combinações	secretas?	(Do	diabo.)
•	 Que	palavras	de	Éter	8:18	mostram	como	o	Senhor	encara	as	combinações	secretas?	

(“Mais	abominável	e	iníqua	que	tudo.”)
Peça a um aluno que leia Éter 8:20 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a leitura 
à procura de outras coisas que essa escritura ensina sobre as combinações secretas. Peça-
lhes que prestem especial atenção ao efeito das combinações secretas sobre a sociedade. 
(Observe	que	o	verbo	“instituir”	empregado	no	início	de	Éter	8:25	refere-se	às	combina-
ções secretas.)
•	 Com	base	no	que	leram,	qual	é	o	efeito	das	combinações	secretas	sobre	a	sociedade?	

(Enquanto os alunos expressam suas ideias, certifique-se de que mencionem a seguinte 
verdade: O apoio às combinações secretas leva à destruição da sociedade.)
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Peça à turma que faça a leitura silenciosa de Éter 8:23–24, 26 à procura do que Morôni que-
ria que fizéssemos depois de lermos seu alerta contra as combinações secretas.
•	 O	que	Morôni	pede	que	façamos?	(Que	nos	acautelemos	e	estejamos	cientes	da	exis-

tência dessas combinações e que nos certifiquemos de que elas sejam extintas de nossa 
sociedade.)

•	 De	acordo	com	Éter	8:26,	o	que	Morôni	esperava	que	acontecesse	conosco	nos	últimos	
dias?

Resuma Éter 9:1–13 explicando que, devido à combinação secreta que formaram, Aquis e 
seus amigos conseguiram tomar o reino de Ômer. Deus, porém, avisou Ômer que fugisse 
com sua família e, portanto a vida dessas pessoas foi salva. Jarede, o filho iníquo de Ômer, 
torna-se rei e dá a filha em casamento a Aquis. Aquis e seus amigos prosseguem com seus 
planos malignos, matam Jarede, bem como o próprio filho de Aquis. Isso dá início a uma 
guerra entre Aquis e seus filhos, guerra essa que acaba por destruir quase todos os jaredi-
tas e a levar Ômer de volta ao trono. Saliente que esses acontecimentos mostram que as 
combinações secretas levam à destruição da sociedade.

Éter 9:14–11:23
Um rei sucede ao outro; alguns governam em retidão e outros em iniquidade
Explique-lhes que nos capítulos 9–11 de Éter temos o registro de outros 24 reis que gover-
naram os jareditas depois de Jarede — alguns em retidão, outros não. Lembre os alunos do 
seguinte princípio discutido anteriormente: Rejeitar as palavras dos profetas pode levar-nos 
ao cativeiro. Peça a metade da turma que estude Éter 9:26–35 (reinado de Hete) e à outra 
metade que estude Éter 11:1–8 (reinado de Com e de Siblom). Peça a ambos os grupos 
que procurem provas desse princípio. Peça aos alunos que relatem brevemente o que 
encontraram. 
Preste	seu	testemunho	da	importância	de	seguir	os	conselhos	dos	profetas.	Você	pode	
compartilhar	uma	experiência	de	sua	vida,	com	a	qual	tenha	aprendido	a	importância	
de seguir os conselhos dos profetas.

Comentários e Informações Históricas
Éter 7:23–27; 9:28–31. Frequentemente os 
profetas e sua mensagem são rejeitados

Por que os profetas proclamam mensagens que não 
são do agrado de tantas pessoas deste mundo? O 
Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
explicou:

“Muitas vezes os profetas têm que advertir as pessoas 
sobre as consequências da violação das leis de Deus. 
Eles não pregam o que é popular no mundo. (…) Por 
que os profetas proclamam mandamentos impopulares 
e chamam a sociedade ao arrependimento por rejei-
tar, modificar ou mesmo ignorar os mandamentos? A 
razão é muito simples: ao receberem uma revelação, os 
profetas não têm escolha senão proclamar e reafirmar 

aquilo que Deus ordenou que dissessem ao mundo” 
[“Se Queres (…) Entrar na Vida, Guarda os Mandamen-
tos”, A Liahona, julho de 1996, p. 35 ].

O Élder L. Aldin Porter, da Presidência dos Setenta, 
ensinou:

“Algumas pessoas reclamam de que, quando os profe-
tas falam clara e firmemente, tiram nosso arbítrio. Nós 
ainda somos livres para escolher, mas temos de aceitar 
as consequências dessas escolhas. Os profetas não nos 
privam de nossa liberdade de escolha, eles simples-
mente nos avisam quais serão as consequências de 
 nossas escolhas. Que grande tolice é criticar os profe-
tas por nos alertarem” (“Nosso Destino”, A Liahona, 
janeiro de 2000, p. 77 ).
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Introdução
Depois de relatar muitos anos da história jaredita, 
Morôni introduziu a narração do ministério do profeta 
Éter. Depois, interrompeu o relato dos acontecimentos 
históricos para discorrer sobre algumas das bênçãos 

concedidas àqueles que têm fé em Jesus Cristo. Esta 
lição abrange Éter 12:1–22, enquanto a lição 150 
abrange Éter 12:23–41.

LIÇÃO 149

Éter 12:1–22

Sugestões Didáticas

Éter 12:1–4
Éter prega o arrependimento aos jareditas
Inicie a aula pedindo a um aluno que venha até a frente e desenhe no quadro algumas 
ondas	e	um	barco	mantido	seguro	por	uma	âncora.
•	 Por	que	é	importante	que	os	barcos	tenham	âncora?
•	 Que	perigos	e	dificuldades	um	barco	que	não	tivesse	âncora	poderia	enfrentar?
•	 Qual	é	a	influência	das	ondas	sobre	o	barco?	(Algumas	das	respostas	possíveis	são	que	

as ondas fazem com que o barco se mova, podem tirá-lo do rumo ou lançá-lo de um 
lado para outro.)

Escreva as palavras sua vida no barco.
•	 Se	o	barco	representa	nossa	vida,	a	que	podemos	comparar	as	ondas?	(Algumas	possí-

veis respostas são: pressões sociais, adversidades, falsos ensinamentos ou iniquidade.)
•	 O	que	faria	com	que	a	vida	de	uma	pessoa	fosse	como	um	barco	sem	âncora?	(Você	

pode pedir aos alunos que leiam Mórmon 5:17–18 para ajudá-los a responder a essa 
pergunta.)

•	 Citem	algumas	coisas	que	o	Senhor	preparou	para	servir	de	âncora	espiritual	em	nossa	
vida. (As respostas dos alunos podem ser bastante variadas. Muitos aspectos do evange-
lho	podem	ser	comparados	a	uma	âncora.)

Incentive	os	alunos	a	procurarem	exemplos	de	âncoras	espirituais	ao	estudarem	Éter	12.
Diga-lhes que no início de Éter 12 Morôni apresenta-nos Éter, um profeta jaredita que 
pregou em uma época em que o povo rejeitava os profetas e vivia em iniquidade. Peça aos 
alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 12:1–3 e vejam se encontram alguma coisa 
que os impressione nos atos de Éter. Peça que relatem o que encontrarem. 
Peça a um aluno que leia Éter 12:4 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a leitura 
e identifiquem o que as pessoas que acreditavam em Deus esperavam, apesar de esta-
rem cercadas de dificuldades e iniquidades. Você pode salientar, à medida que os alunos 
responderem,	que	o	“mundo	melhor”	pelo	qual	esperamos	é	“um	lugar	à	mão	direita	de	
Deus”.
•	 O	que	significa	ter	um	lugar	à	mão	direita	de	Deus?	(Voltar	a	Sua	presença	e	receber	a	

vida eterna.)
•	 Em	sua	opinião,	qual	é	a	diferença	entre	esperar	“com	segurança”	e	meramente	desejar	

algo?	(Nas	escrituras,	“esperar”	significa	ter	confiança	de	que	podemos	receber	as	bên-
çãos prometidas por Deus, se guardarmos os convênios que fazemos com Ele.)

•	 De	acordo	com	Éter	12:4,	como	obtemos	a	esperança	de	receber	um	lugar	à	mão	direita	
de	Deus?	(À	medida	que	os	alunos	responderem,	explique-lhes	que	a	fé	mencionada	em	
Éter 12:4 é a fé em Jesus Cristo.) Como a fé em Jesus Cristo permite que esperemos com 
segurança obter um lugar à mão direita de Deus? 
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Escreva as palavras fé e esperança	junto	à	âncora	desenhada	no	quadro.
•	 De	acordo	com	Éter	12:4,	o	que	acontece	quando	as	pessoas	têm	esperança	e	fé	em	

Jesus Cristo? (Ainda que em outras palavras, as respostas dos alunos devem expressar 
o seguinte princípio: Quando temos esperança e fé em Jesus Cristo, tornamo-nos 
firmes e praticamos um grande número de boas obras.)

•	 Em	sua	opinião	o	que	significa	ser	“abundantes	em	boas	obras”?	(Fazer	muitas	coisas	
boas.)

•	 Quais	seriam	algumas	boas	obras	que	glorificam	a	Deus?	(Algumas	das	respostas	podem	
ser: orar, estudar as escrituras, servir ao próximo e desenvolver nossos talentos.)

•	 Pensem	em	pessoas	que	vocês	conhecem,	que	sempre	parecem	praticar	boas	obras,	e	
não se envergonham de glorificar a Deus. Citem coisas específicas que fazem com que 
essas pessoas sejam bons exemplos desse princípio.

Peça aos alunos que reflitam sobre ocasiões em que permanecer firme e ser sempre 
abundantes em boas obras foi difícil para eles. Para ajudá-los a preparar-se para situações 
semelhantes que lhes surjam ao longo da vida, incentive-os a procurar, enquanto estudam 
Éter 12, maneiras de aumentarem a própria fé e esperança. 

Éter 12:5–22
Morôni relata milagres e coisas maravilhosas que aconteceram graças à fé
Escreva esta frase no quadro: Quero ganhar um testemunho espiritual de que ____________
Peça aos alunos que citem verdades, doutrinas e princípios do evangelho dos quais as pes-
soas	possam	desejar	um	testemunho	espiritual.	À	medida	que	respondem,	anote	as	respos-
tas no quadro. (Algumas das possíveis respostas são: que o Livro de Mórmon é verdadeiro; 
que é importante ter uma vida pura e virtuosa; que a Palavra de Sabedoria é uma lei de Deus; 
que devo preparar-me para servir missão.) Peça aos alunos que pensem em uma verdade 
do evangelho sobre a qual gostariam de receber um testemunho espiritual ou fortalecer o 
testemunho que têm.
Diga-lhes	que	algumas	pessoas	adotam	esta	atitude:	“Só	vou	acreditar	em	um	princípio	
do	evangelho	e	viver	de	acordo	ele	depois	de	ver	provas	de	que	ele	é	verdadeiro”.	Peça	
aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 12:5–6 à procura do que esses versículos 
dizem a respeito dessa atitude. Saliente que Éter 12:6 é uma passagem de domínio das 
escrituras. Você pode sugerir aos alunos que marquem essa passagem claramente para 
conseguirem localizá-la com facilidade.
•	 De	acordo	com	Éter	12:6,	o	que	tem	que	acontecer	antes	que	recebamos	um	

testemunho?
•	 Que	ideias	as	palavras	“depois	da	prova	de	vossa	fé”	lhes	trazem	à	mente?
Depois que os alunos responderem, você pode explicar-lhes que algumas pessoas erro-
neamente	acreditam	que	uma	“prova	de	fé”	é	sempre	uma	dificuldade.	A	expressão	“prova	
de	vossa	fé”	pode	referir-se	a	qualquer	coisa	que	nos	dê	a	oportunidade	de	demonstrar	
nossa fé em Jesus Cristo ou agir de acordo com essa fé. Para ajudar os alunos a compreen-
der melhor o que isso significa, peça a um deles que leia a seguinte declaração do Élder 
Richard G.	Scott,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Antes	da	leitura,	peça	à	turma	que	
preste	atenção	ao	que	o	Élder	Scott	ensinou	quanto	à	expressão	“prova	de	fé”.

“Você	pode	aprender	a	utilizar	a	fé	de	modo	mais	eficaz	colocando	em	
prática este princípio ensinado por Morôni: ‘(…) não recebeis testemunho 
senão depois da prova de vossa fé’	[Éter	12:6;	grifo	nosso].	Portanto,	toda	vez	
que você provar sua fé, ou seja, agir retamente seguindo uma inspiração, você 
receberá a evidência confirmadora do Espírito. Esses sentimentos fortificarão 
sua	fé.	À	medida	que	você	for	repetindo	esse	padrão,	sua	fé	se	tornará	mais	

forte”	(“O	Poder	Alentador	da	Fé	nos	Momentos	de	Incerteza	e	Provação”,	A Liahona, maio 
de 2003, p. 75).

Éter 12:6 é uma 
passagem de domínio 
das escrituras. Consulte 
as sugestões didáticas no 
final da lição para ajudar 
os alunos a compreender 
essa passagem.
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•	 Qual	é	a	diferença	entre	o	processo	descrito	pelo	Élder	Scott	e	a	atitude	das	pessoas	que	
querem provas antes de acreditar ou agir?

Escreva as seguintes referências de escrituras no quadro: Éter 12:7–12; Éter 12:13–18; Éter 
12:19–22, 30–31. Divida a turma em três grupos e encarregue cada grupo de uma dessas pas-
sagens de escritura. Peça aos alunos que procurem as bênçãos recebidas como resultado da fé 
que as pessoas mencionadas em cada passagem tinham. Incentive-os a reparar no emprego 
das	palavras	“depois	que	tiveram	fé”	e	“depois	de	terem	fé”	nos	versículos	7,	12,	17,	18	e	31.	
(Você pode sugerir que os alunos sublinhem essas palavras toda vez em que aparecerem.)
Depois que os alunos relatarem o que descobriram, peça-lhes que resumam o que o 
Senhor nos concede quando demonstramos nossa fé em Jesus Cristo. Ainda que em outras 
palavras, as respostas dos alunos devem expressar a seguinte verdade: Se quisermos 
receber um testemunho espiritual, precisamos primeiro agir com fé em Jesus Cristo. 
Diga-lhes que os milagres, assim como os testemunhos espirituais, só acontecem depois de 
exercermos nossa fé.
Apresente as seguintes situações à turma. Peça que os alunos expliquem como a pessoa de 
cada situação pode demonstrar fé no Senhor.
 1. Uma moça quer receber um testemunho da veracidade do Livro de Mórmon.
 2. Um rapaz tem o grande desejo de ajudar seus entes queridos a aceitarem o evangelho.
Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que eles ou alguém a quem conhecem, 
depois de demonstrarem fé no Senhor, tenham recebido um testemunho espiritual ou 
presenciado um milagre. Peça a alguns alunos que contem as experiências em que pen-
saram. (Certifique-se de que os alunos entendam que não devem sentir-se obrigados a 
contar experiências que sejam muito pessoais ou particulares.) Você também pode contar 
uma experiência.
Peça aos alunos que se lembrem da verdade do evangelho sobre a qual gostariam de rece-
ber um testemunho espiritual. Peça-lhes que escrevam no caderno ou diário de estudo das 
escrituras algo que possam fazer para agir com mais fé no Senhor.

Domínio das Escrituras — Éter 12:6
Para ajudar os alunos a memorizar Éter 12:6, peça a cada um que anote esse versículo 
em um pedaço de papel, deixando espaços em branco no lugar de certas palavras-chave. 
Depois que terminarem, dê-lhes um minuto para memorizar o versículo e preencherem 
mentalmente as lacunas que deixaram.
Peça-lhes que troquem de papel com um aluno próximo. Cada aluno deve ler em voz alta 
o papel que recebeu de um colega, tentando preencher as lacunas de memória. Se o tempo 
permitir, peça aos alunos que façam nova troca de papéis e repitam a atividade.
Sugira que levem o papel para casa e usem-no para recitar Éter 12:6 a um de seus pais. 
Incentive-os a pedir que os pais lhes falem de alguma ocasião em que demonstraram fé em 
Jesus Cristo e receberam um testemunho ou tenha ocorrido um milagre que desejavam.
Encerre prestando seu testemunho dos princípios ensinados nesta lição.
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ÉTeR 12:1–22

Comentários e Informações Históricas
Éter 12:4–6. O que é a esperança?

Em Éter 12, o que Morôni ensina a respeito dos princí-
pios da esperança e da fé, revela-nos que os dois estão 
intimamente ligados. Ele definiu a fé como sendo 
“coisas que se esperam, mas não se veem” (Éter 12:6) e 
ensinou que nossa esperança de salvação “vem pela fé” 
em Jesus Cristo (Éter 12:4). O livreto Sempre Fiéis ensina 
o seguinte quanto à esperança:

“Quando temos esperança, confiamos nas promessas de 
Deus; temos a certeza serena de que se praticarmos ‘as 
obras de retidão’, receberemos nossa ‘recompensa, sim, 
paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro’ 
(D&C 59:23). (…) O princípio da esperança continua 
pela eternidade afora, mas também pode servir-lhe de 
amparo nas dificuldades diárias da vida” (Sempre Fiéis: 
Tópicos do Evangelho, 2004, pp. 71–73).

O Presidente Dieter F. Uchtdorf definiu a esperança 
desta forma:

“A esperança é um dom do Espírito [ver Morôni 8:26]: 
esperança de que, por meio da Expiação de Cristo e 
pelo poder de Sua Ressurreição, seremos elevados à 
vida eterna, devido a nossa fé no Salvador [ver Morôni 
7:41]. Esse tipo de esperança é tanto um princípio com 
promessa quanto um mandamento [ver Colossenses 
1:21–23] e, como com todos os mandamentos, temos a 
responsabilidade de torná-la uma parte ativa em nossa 
vida e vencer a tentação de perder a esperança. A espe-
rança no misericordioso plano de felicidade de nosso 
Pai Celestial leva à paz [ver Romanos 15:13], à miseri-
córdia [ver Salmos 33:22 ], ao regozijo [ver Romanos 
12:12] e à alegria [ver Provérbios 10:28]. A esperança na 
salvação é como um capacete protetor [ver I Tessaloni-
censes 5:8]; é o fundamento de nossa fé [ver Hebreus 
11:1; Morôni 7:40] e uma âncora para nossa alma [ver 
Hebreus 6:19; Éter 12:4]” (“O Poder Infinito da Espe-
rança”, A Liahona, novembro de 2008, p. 21).
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Introdução
Morôni orou humildemente e expressou uma preo-
cupação. Ele estava preocupado porque percebia as 
deficiências daquilo que escrevia ao resumir os registros 

de outros profetas do Livro de Mórmon. O Senhor res-
pondeu-lhe com a promessa de que fortaleceria aqueles 
que fossem humildes e tivessem fé Nele.

LIÇÃO 150

Éter 12:23–41

Sugestões Didáticas

Éter 12:23–41
Morôni ensina que a fé, a esperança e a caridade são essenciais para a salvação.
Escreva a palavra forte em um lado do quadro e a palavra fraco do outro. Dê tempo para os 
alunos pensarem nas coisas que consideram ser seus pontos fortes. Depois, peça-lhes que 
pensem em alguns de seus pontos fracos. Peça que levante a mão quem gostaria de trans-
formar seus pontos fracos em pontos fortes. Explique-lhes que Morôni ensinou o motivo 
porque temos pontos fracos e como podemos superá-los.
Peça a um aluno que leia Éter 12:23–25 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a 
leitura e descubram o que Morôni considerava como sendo um ponto fraco dele mesmo e 
de outras pessoas que escreveram o Livro de Mórmon. Antes da leitura, você pode explicar-
lhes que a palavra gentios citada nesses versículos refere-se aos povos das nações gentias 
que viveriam nos últimos dias.
•	 O	que	Morôni	achava	que	aconteceria	devido	às	deficiências	das	pessoas	que	escreveram	

o Livro de Mórmon?
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa da resposta do Senhor a Morôni em Éter 
12:26–27. Peça-lhes que procurem um motivo pelo qual Deus nos dá fraquezas. Saliente 
que Éter 12:27 é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode incentivar os alunos a 
marcarem-na claramente para conseguirem localizá-la com facilidade.
Para ajudar os alunos a compreender melhor o termo fraqueza	(bem	como	“deficiência”	e	
“debilidade”)	empregado	nesses	versículos,	peça	a	um	aluno	que	leia	esta	declaração	do	
Élder	Neal A.	Maxwell,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Antes	da	leitura,	peça	a	turma	que	
preste atenção para descobrir dois tipos de fraqueza mencionados pelo Élder Maxwell.

“Quando	lemos	o	que	as	escrituras	dizem	sobre	a	‘fraqueza’	do	homem,	
ela inclui a fraqueza (…) inerente à condição humana na qual a carne tem 
influência constante sobre o espírito (ver Éter 12:28–29). Contudo, nela 
também estão incluídas nossas fraquezas individuais e específicas, que 
precisamos sobrepujar (ver D&C 66:3; Jacó 4:7). A vida sempre expõe essas 
fraquezas”	(Lord, Increase Our Faith	[Senhor,	Aumenta	Nossa	Fé],	1994,	p.	84).

•	 De	acordo	com	o	Élder	Maxwell,	quais	são	os	dois	tipos	de	fraqueza	humana	a	que	as	
escrituras	se	referem?	(Talvez	seja	preciso	explicar	que	a	“fraqueza	inerente	à	condição	
humana”	é	aquela	resultante	da	Queda	de	Adão	e	Eva	ou,	em	outras	palavras,	as	fraque-
zas	relativas	ao	“homem	natural”	mencionado	em	Mosias	3:19.)

Lembre aos alunos que as escrituras às vezes utilizam as palavras se e então para expor um 
princípio. A palavra se introduz aquilo que precisamos fazer e a palavra então introduz a 
explicação do que acontecerá como resultado de nossas ações. Peça aos alunos que façam 
a leitura silenciosa de Éter 12:27 à procura de princípios que poderiam ser expressos pela 
estrutura	“se	–	então”.	Os	alunos	deveriam	identificar	os	seguintes	princípios	(anote-os	no	
quadro):

Se nos achegarmos a Jesus Cristo, então Ele nos mostrará nossas fraquezas.
Se formos humildes e tivermos fé no Senhor, então Ele fará com que as coisas fracas 
se tornem fortes para nós.

Éter 12:27 é uma 
passagem de domínio 
das escrituras. Consulte a 
sugestão didática no 
final da lição para ajudar 
os alunos a memorizar 
essa passagem.
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•	 Em	sua	opinião,	por	que	é	importante	que	reconheçamos	nossas	fraquezas?
•	 Saliente	as	palavras	“nos	achegarmos	a	Jesus	Cristo”	no	primeiro	princípio.	O	que	

poderíamos fazer para nos achegarmos a Jesus Cristo? (Algumas das respostas possíveis 
são: orar, jejuar, arrepender-nos, estudar as escrituras, participar da adoração no templo, 
servir ao próximo e desenvolver qualidades cristãs. Você pode mencionar que, na maioria 
dos casos, para sobrepujar uma fraqueza, além de buscar a ajuda do Senhor, precisamos 
fazer a nossa parte.)

•	 No	segundo	princípio,	o	que	fica	implícito	que	acontecerá	se	decidirmos	não ser humil-
des nem ter fé em Jesus Cristo? (Continuaremos com nossas fraquezas, porque nos 
recusamos a aceitar a graça do Senhor que nos ajudaria a sobrepujá-las.)

•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	a	frase	“e	minha	graça	basta	a	todos	os	que	se	humilham	
perante	mim”?	(Para	ajudar	os	alunos	a	responder	a	essa	pergunta,	você	pode	explicar-
lhes	que	a	graça	“é	a	intervenção	divina	para	auxiliar-nos	ou	fortalecer-nos	devido	à	
imensa	misericórdia	e	amor	de	Jesus	Cristo”	e	que	isso	só	é	possível	devido	à	Expiação	
[Bible	Dictionary,	“Grace”].	Esse	poder	que	nos	fortalece	e	auxilia	nunca	se	esgota,	não	
importa quantas pessoas o utilizem.)

Peça aos alunos que contem sobre ocasiões em que o Senhor os ajudou (a eles ou a alguém 
que conheçam) a sobrepujar uma fraqueza. (Lembre aos alunos que não precisam mencio-
nar nada que seja muito pessoal ou particular.) Você também poderia contar uma experiên-
cia sua.
Para incentivar a aplicação dos princípios ensinados em Éter 12:27, escreva o seguinte no 
quadro:

1. Reconhecer minhas fraquezas 2. Tornar-me humilde 3. Ter fé em Jesus Cristo
Peça aos alunos que anotem isso no caderno ou no diário de estudo das escrituras. Peça-
lhes que escrevam, abaixo do item correspondente, (1) uma fraqueza que acham que têm, 
(2) uma forma de serem mais humildes e (3) uma forma de demonstrarem fé em Jesus 
Cristo para poderem receber Sua ajuda (ou contar com Sua graça) para vencer a fraqueza 
que	anotaram.	Garanta	aos	alunos	que,	se	fizerem	o	que	escreveram,	o	Senhor	fará	“com	
que	as	coisas	fracas	se	tornem	fortes	para	eles”	(Éter	12:27).
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 12:26, 28 à procura do que mais o 
Senhor disse em resposta à preocupação de Morôni quanto a suas fraquezas.
Destaque	a	afirmação	de	que	“os	tolos	zombam,	mas	lamentarão”	(Éter	12:26).
•	 Com	base	no	que	estudaram	hoje,	em	sua	opinião	por	que	seria	tolice	zombar	das	fra-

quezas de outras pessoas?
Saliente que Éter 12:26 menciona a mansidão. (Você pode explicar-lhes que ser manso é 
ser humilde e disposto a aprender, é ser paciente nos momentos de sofrimento.)
•	 Em	sua	opinião,	por	que	precisamos	ser	mansos	para	não	nos	concentrarmos	nas	fraque-

zas alheias?
Antes de prosseguir, saliente que se formos mansos, poderemos contar com a graça do 
Senhor para ajudar-nos a não nos concentrarmos nas fraquezas dos outros.
Resuma Éter 12:29–32 explicando que Morôni ensinou que é importante ter fé, esperança e 
caridade.	Você	pode	explicar-lhes	que	a	“caridade	é	o	puro	amor	de	Cristo”	(Morôni	7:47).
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 12:33–35 para descobrir os motivos 
pelos quais é tão importante que tenhamos caridade ao nos defrontarmos com as fraque-
zas alheias.
•	 De	acordo	com	Éter	12:34,	quais	serão	as	consequências	se	não	tivermos	caridade?
Para encerrar, peça à classe que faça a leitura silenciosa de Éter 12:38–41. Peça aos alunos 
que escrevam no caderno ou no diário de estudo das escrituras o que farão para aten-
der	o	apelo	feito	em	Éter	12:41	e	buscar	“esse	Jesus	sobre	quem	os	profetas	e	apóstolos	
escreveram”.
Testifique-lhes que, se formos humildes e tivermos fé no Senhor, Ele fará com que as coisas 
fracas se tornem fortes para nós (ver Éter 12:27). Incentive os alunos a colocarem em prá-
tica os planos que fizeram por escrito. Você também pode incentivá-los a buscar a ajuda do 
Senhor para terem caridade quando se defrontarem com as fraquezas de outras pessoas.

Incentive os alunos a 
contarem experiências 
espirituais
Você pode ter certeza 
que os alunos terão 
experiências espirituais 
para contar. O Presi-
dente J. Reuben Clark Jr., 
da Primeira Presidência, 
observou: “Há raríssimos 
jovens que passam pelas 
portas do seminário (…), 
que não sejam benefi-
ciários conscientes das 
bênçãos espirituais, ou 
que não tenham visto 
a eficácia da oração, ou 
que não tenham teste-
munhado o poder da fé 
para curar os doentes, 
ou que não tenham con-
templado manifestações 
espirituais que grande 
parte do mundo hoje 
desconhece” (O Curso 
Traçado para A Igreja 
nos Assuntos Educacio-
nais, ed. rev., 2004, p. 9; 
ver também si .LDS .org).
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Domínio das Escrituras — Éter 12:27
Para ajudar os alunos a memorizar Éter 12:27, anote as seguintes palavras no quadro e peça 
aos alunos que as copiem em um papel:

Se… vierem… mostrar… fraqueza… dou… fraqueza… humildes… graça… todos…  
humilham… caso… humilhem… fé… fortes.

Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 12:27 prestando atenção a essas 
palavras. Depois, peça-lhes que repitam de cor a maior parte possível do versículo, olhando 
apenas para as palavras anotadas no papel. Incentive-os a colocar o papel em um lugar 
onde o encontrem mais tarde hoje ainda ou amanhã. (Poderia ser em um bolso ou nas 
escrituras.) Peça-lhes que releiam Éter 12:27 sempre que virem esse papel até memoriza-
rem a passagem.

Comentários e Informações Históricas
Éter 12:27.“Mostrar-lhes-ei sua fraqueza”

O Élder Bruce C. Hafen, dos Setenta, declarou que nossa 
luta para vencer nossas fraquezas é uma parte central 
do propósito de estarmos aqui na Terra:

(…) O plano de nosso Pai nos sujeita à tentação e ao 
sofrimento neste mundo decaído (…).

Portanto, se tiver problemas na vida, não suponha que 
haja algo de errado com você. A luta para vencer esses 
problemas faz parte da própria essência do propósito 
da vida. Ao achegar-nos a Deus, Ele nos mostrará nossas 
fraquezas e por meio delas nos tornará mais sábios e 
mais fortes. Se você estiver percebendo um número 
progressivamente maior de fraquezas em si mesmo, 
isso significa que se está aproximando cada vez mais 
de Deus, e não se afastando” (“A Expiação: Tudo por 
Todos”, A Liahona, maio de 2004, p. 97).

Esta é a história de um rapaz que viu cumprir-se a pro-
messa feita pelo Senhor em Éter 12:27:

Todos os rapazes da Igreja são incentivados a alcançar 
metas como parte do programa Dever para com Deus 
e, em alguns lugares, do escotismo. Os pais de Jonathan 
Perez trabalhavam muito para sustentar uma famí-
lia numerosa, e os amigos do rapaz ridicularizavam o 
trabalho que ele fazia para alcançar o grau mais alto do 
escotismo. A despeito dessas dificuldades, Jonathan fez 
essa meta e pôs-se a trabalhar para alcançá-la. Depois 
de algum tempo, com a ajuda e o apoio dos líderes dos 
Rapazes, ele atingiu a meta. Ele escreveu: “Essa experiên-
cia me ensinou que sejam quais forem os obstáculos ou 
as dificuldades no meu caminho, o Senhor me ajudará 
a vencer meus defeitos e minhas fraquezas (Éter 12:27). 
Não importa nossa classe social nem se somos ricos ou 
pobres, podemos atingir nossas metas porque o Senhor 
está do nosso lado” (Jonathan Perez, “An Honor Earned” 
[Honra Merecida], New Era, novembro de 2007, p. 45)

Sugestão Didática Complementar
Éter 12:26. Não se concentrar nas fraquezas dos 
outros

Saliente que uma fraqueza que muitas pessoas têm é a 
dificuldade em ser humilde e ter fé quando se defron-
tam com as fraquezas de outras pessoas. Leia em voz 
alta duas ou três das situações abaixo. Faça uma pausa 
depois de cada uma e peça aos alunos que expliquem 
como ter fé em Jesus Cristo, ter esperança de obter 
bênçãos eternas ou como agir com caridade poderia 
ajudar-nos a fazer o que é certo naquela situação.

 1. Um conhecido ou amigo tem características que 
vocês consideram irritantes. 

 2. Um membro da ala dá uma aula ou faz um discurso 
enfadonho. 

 3.  Uma pessoa critica vocês.

 4. Um membro de sua família tem um defeito que,  
às vezes, dificulta a vida para vocês.
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Lição de Estudo no Lar 
Éter 4–12 (Unidade 30)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O seguinte resumo das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam com o estudo de Éter 4–12 (unidade 30) 
não se destina a ser usado durante a aula. A lição que você 
ensina concentra-se somente em algumas destas doutrinas 
e destes princípios. Siga os sussurros do Santo Espírito ao 
ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Éter 4–5)
Morôni selou os escritos do irmão de Jarede e explicou 
as condições que precisamos cumprir para receber esse 
registro. Com esses ensinamentos, os alunos aprenderam 
que, quando temos muita fé na palavra do Senhor, Ele nos 
abençoa com mais revelações.

Dia 2 (Éter 6)
Com o exemplo de fé no Senhor dado pelos jareditas ao 
cruzarem as “grandes águas” (Éter 6:3) em barcos, os alunos 
aprenderam que, se confiarmos no Senhor e fizermos a Sua 
vontade, Ele encaminhará nossa vida. O vento impulsionou 
os barcos para a terra prometida, e os alunos aprenderam 
que, se confiarmos no Senhor, as adversidades e dificulda-
des podem ajudar-nos a progredir e alcançar as bênçãos 
prometidas.

Dia 3 (Éter 7–11)
Com a história de como os Jareditas não deram ouvidos à 
advertência do irmão de Jarede e decidiram ter um rei, os 
alunos descobriram que rejeitar as palavras dos profetas 
leva-nos ao cativeiro. Sule foi um rei que governou em 
retidão. Seu povo passou a prosperar depois de começar a 
arrepender-se e atender aos profetas. Os alunos aprende-
ram que, quando nos arrependemos de nossas iniquidades, 
começamos a prosperar. No final, os jareditas tornaram-se 
iníquos e sua história demonstra a verdade de que o apoio 
às combinações secretas leva à destruição da sociedade. 

Dia 4 (Éter 12)
Com o profeta Éter, os alunos aprenderam que, se tivermos 
esperança e fé em Jesus Cristo seremos fortalecidos para 
permanecer firmes e praticar muitas boas obras. Morôni 
escreveu que, se quisermos um testemunho, precisamos, 
primeiro, ter fé em Jesus Cristo. Com a resposta do Senhor 
para a preocupação de Morôni quanto a suas deficiências na 
escrita e as deficiências das outras pessoas que escreveram 
o Livro de Mórmon, os alunos aprenderam que, se formos 
humildes e tivermos fé no Senhor, Ele transformará nossa 
fraqueza em força.

Introdução
Esta lição se concentra em Éter 12:23–41. Morôni ensinou o 
motivo pelo qual as pessoas têm fraquezas e o que é preciso 
fazer para vencê-las.

Sugestões Didáticas

Éter 4–11; 12:6
Os jareditas prosperaram e foram abençoados enquanto viveram 
em retidão.
Peça a três alunos que recapitulem e resumam os seguintes capí-
tulos, usando a sinopse no início de cada um: Éter 4–5; Éter 6 e 
Éter 7–11. Peça a outro aluno que recapitule Éter 12:6. Peça-lhes 
que falem à turma sobre um ou dois princípios que aprenderam.

Éter 12:23–41
Morôni expressa sua preocupação quanto à reação dos gentios 
ao Livro de Mórmon
Escreva a palavra forte de um lado do quadro e a palavra fraco 
do outro. Dê aos alunos um momento para pensar em quais 
seriam seus próprios pontos fortes e quais seriam alguns de seus 
pontos fracos. Diga-lhes que em Éter 12, Morôni ensinou como 
nossos pontos fracos podem tornar-se fortes.

Peça a um aluno que leia Éter 12:23–25 em voz alta, e peça à 
turma que identifique as coisas que Morôni considerava como 
pontos fracos dos escritores do Livro de Mórmon. Depois, faça 
as seguintes perguntas aos alunos:

•	 Que	fraquezas	Morôni	mencionou	nesses	versículos?	
•	 O	que	Morôni	achava	que	aconteceria	devido	às	deficiências	

das	pessoas	que	escreveram	o	Livro	de	Mórmon?

Depois que os alunos responderem, peça-lhes que façam a 
leitura silenciosa do que o Senhor respondeu a Morôni, em Éter 
12:26–27 e que procurem o motivo pelo qual Deus nos deu 
fraquezas. Depois de dar-lhes tempo suficiente para a leitura, 
lembre a eles que Éter 12:27 é uma passagem de domínio das 
escrituras.

Para ajudar os alunos a compreender melhor a palavra fraqueza 
(bem como “deficiência” e “debilidade”) empregada nesses 
versículos, peça a um aluno que leia esta declaração do Élder 
Neal A.	Maxwell,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Quando	lemos	o	que	as	escrituras	dizem	sobre	a	‘fraqueza’	do	
homem, ela inclui a fraqueza geral, mas necessária, inerente à 
condição humana na qual a carne tem influência incessante [ou 
constante] sobre o espírito. (…) Contudo, nela também estão 
incluídas nossas fraquezas individuais e específicas que preci-
samos sobrepujar” (Lord, Increase Our Faith [Senhor, Aumenta 
Nossa Fé] 1994, p. 84).
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Talvez seja preciso explicar que a “fraqueza inerente à condi-
ção humana” são as fraquezas que as pessoas têm devido à 
Queda	de	Adão.	Por	causa	da	Queda,	todos	estamos	sujeitos	
às tentações e imperfeições humanas, além de nossos defeitos 
individuais.

Peça aos alunos que mencionem um princípio ensinado em Éter 
12:27. (Se formos humildes e tivermos fé no Senhor, então 
Ele fará com que as coisas fracas se tornem fortes para 
nós.)

Para incentivar a aplicação desse princípio ensinado em Éter 
12:27, escreva o seguinte no quadro:

1. Reconhecer minhas fraquezas 2. Tornar-me humilde 
3. Ter fé em Jesus Cristo

Peça aos alunos que anotem essas frases no alto de uma folha 
de papel. Peça-lhes que ponderem e, abaixo da frase correspon-
dente, escrevam (1) uma fraqueza que acham que têm, (2) uma 
forma de serem mais humildes e (3) uma forma de demonstra-
rem fé em Jesus Cristo para que possam receber Sua ajuda, ou 
contar com Sua graça, para vencer a fraqueza que anotaram. 
Os alunos podem fazer essa tarefa em aula ou mais tarde.

Depois que terminarem, incentive-os a colocar o papel no diário 
ou em algum outro lugar onde o vejam sempre para lembra-
rem-se daquilo em que pretendem esforçar-se. Testifique aos 
alunos que, caso sejam humildes e esforcem-se por vencer as 
próprias fraquezas, o Senhor os ajudará e fará “com que as 
coisas fracas se tornem fortes para eles” (Éter 12:27).

Peça aos alunos que leiam Éter 12:26, 28 à procura do que 
mais o Senhor disse em resposta à preocupação de Morôni 
quanto a sua debilidade na escrita. Você pode fazer as seguintes 
perguntas:

•	 Em	Éter	12:26,	Morôni	mencionou	a	mansidão.	Ser	manso	é	
ser bondoso, humilde e submisso à vontade de Deus. Em sua 
opinião, porque precisamos ser mansos para não nos concen-
trarmos	nas	fraquezas	alheias?

•	 Como	a	graça	do	Senhor	(ou	seja,	Seu	auxílio	ou	poder	divino)	
nos	ajuda	a	não	nos	aproveitarmos	das	fraquezas	dos	outros?	

Saliente que, à medida que desenvolvemos fé, esperança e 
caridade, a graça do Senhor nos ajuda nos momentos em 
que nos defrontamos com as fraquezas dos outros. Resuma 
Éter 12:29–32 dizendo que Morôni explicou que é importante 
ter fé e que o testemunho e os milagres vêm pela fé. Peça aos 
alunos que leiam Éter 12:33–35 para descobrir o que Morôni 
escreveu quanto à importância de termos caridade.

Pergunte-lhes: Por que é importante ter caridade quando nos 
defrontamos	com	as	fraquezas	de	outras	pessoas?

Peça aos alunos que digam a um colega de classe o que vêm 
fazendo para tentar ter mais da graça de Jesus Cristo na própria 
vida. Caso o tempo permita, você pode pedir que alguns alunos 
contem à turma como o empenho deles em tentar achegar-se 
mais a Jesus Cristo influenciou a vida deles.

Próxima Unidade (Éter 13–Morôni 7)
Ao prepararem-se para estudar a próxima unidade, incentive os 
alunos a meditarem no seguinte: Imaginem como seria se todos 
os seus amigos e familiares fossem mortos e vocês fossem a 
única	pessoa	viva	fiel	ao	evangelho	de	Jesus	Cristo?	Tanto	Éter	
como Morôni enfrentaram esse tipo de solidão. Como vocês 
podem perseverar em meio a qualquer provação e obter a vida 
eterna?	Morôni 7	explica	como	a	fé,	a	esperança	e	a	caridade	
são necessárias para a obtenção dessas dádivas.
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Introdução
Os escritos do profeta Éter, que registram o ocorrido 
com a civilização jaredita, atestam que aqueles que 
rejeitam o Senhor e Seus profetas não prosperam. Éter 
alertou Coriântumr, um dos reis jareditas, que seu povo 
seria destruído se ele e sua casa não se arrependessem. 
Coriâmtumr e seu povo recusaram-se a arrepender-se 
e a guerra e as iniquidades tornaram-se cada vez mais 

intensas durante muitos anos, até que toda a nação 
jaredita foi destruída. Somente Éter e Coriântumr 
sobreviveram para testemunhar o cumprimento da 
profecia de Éter. Esses capítulos também relatam o cum-
primento do decreto divino de que “toda nação que 
(…) habitar [a terra prometida] deverá servir a Deus ou 
será varrida” (Éter 2:9).

LIÇÃO 151

Éter 13–15

Sugestões Didáticas

Éter 13:1–12
Morôni registrou as profecias de Éter sobre a Nova Jerusalém e a Jerusalém antiga.
Diga que algumas cidades são conhecidas por alcunhas que descrevem alguma caracte-
rística marcante sua. Leia as seguintes alcunhas de certas cidades e peça aos alunos que 
adivinhem	que	cidade	corresponde	a	que	alcunha:	a	Cidade	Luz	(Paris,	França);	a	Cidade	
Eterna (Roma, Itália); a Cidade dos Ventos (Chicago, Estados Unidos); a Cidade Mara-
vilhosa (Rio de Janeiro, Brasil) e Terra da Garoa (São Paulo, Brasil). Peça aos alunos que 
digam o que acham que essas expressões descritivas nos dizem dessas cidades.
Diga que Morôni registrou as profecias de Éter quanto a três cidades: a Nova Jerusalém 
(ver	Éter	13:6–8,	10);	a	cidade	de	Enoque,	“que	desceria	do	céu”	(Éter	13:3;	ver	também	
Moisés 7:62–64) e Jerusalém, da Terra Santa (ver Éter 13:11). Diga à turma que Éter ensinou 
aos jareditas que a terra onde viviam seria o local de uma cidade muito importante no 
futuro (ver Éter 13:2–3). Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 13:4–8 à 
procura dos nomes das cidades mencionadas nesses versículos.
•	 Qual	é	o	nome	dessas	cidades?	(Jerusalém	e	Nova	Jerusalém.)	Que	expressão	descritiva	

Éter usou para se referir à Jerusalém da Terra Santa e que expressão descritiva ele usou 
para	a	Nova	Jerusalém	que	um	dia	será	edificada	nas	Américas?	(“Cidade	santa”.)

•	 Em	sua	opinião,	como	seria	morar	numa	cidade	descrita	como	“cidade	santa”	ou	“cidade	
sagrada”?

Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 13:10–11 para descobrirem como as 
pessoas se qualificarão para morar nessas cidades santas.
•	 O	que	as	pessoas	terão	que	fazer	para	se	qualificarem	para	morar	nessas	cidades?	(Terão	

de	branquear	suas	vestes	“por	meio	do	sangue	do	Cordeiro”.)
•	 O	que	significa	branquear	as	vestes	“por	meio	do	sangue	do	Cordeiro”?	(Significa	purifi-

car-se dos pecados por meio da Expiação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus; ver 1 Néfi 
12:11; Alma 5:21.)

Diga que Sião	é	um	outro	nome	da	Nova	Jerusalém	(ver	Moisés	7:62;	Regras	de	Fé	1:10).	A	
Nova Jerusalém será estabelecida e a cidade de Jerusalém será restaurada no futuro, mas, 
desde já todos os membros da Igreja podem empenhar-se em estabelecer Sião nos lugares 
onde	moram	(ver	D&C	6:6;	14:6).	Em	seu	significado	primário,	“Sião”	significa	“puro	de	
coração”	(D&C	97:21).	Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	D. Todd	Christofferson,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Sião	é	Sião	por	causa	do	caráter,	dos	atributos	e	da	fidelidade	de	seus	
cidadãos	[ver	Moisés	7:18].	Lembrem-se:	‘(…)	o	Senhor	chamou	seu	povo	
Sião, porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão; e não 
havia pobres entre eles’ (Moisés 7:18). Se quisermos estabelecer Sião em 
nossa casa, nosso ramo, nossa ala e nossa estaca, devemos seguir esse 
padrão. Será necessário (1) tornar-se uno de coração e vontade, (2) tornar-se 

Promova um ambiente 
de amor e respeito
O aluno que sente que 
o professor e os colegas 
o amam, valorizam 
e confiam nele, terá 
vontade de ir às aulas, 
ficará mais sensível à 
influência do Espírito 
Santo e terá mais desejo 
de participar.
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individual	e	coletivamente	um	povo	santo,	e	(3) cuidar	dos	pobres	e	dos	necessitados	(…)”	
(“A	Sião	Vem,	Pois,	Depressa”,	A Liahona, novembro de 2008, p. 37).
Dê um momento para os alunos pensarem no que podem fazer para ajudar elevar o padrão 
de conduta em casa e na ala ou no ramo. Você pode dar-lhes tempo para anotar essas 
ideias no caderno ou no diário de estudo das escrituras.

Éter 13:13–15:34
Os jareditas rejeitaram os avisos proféticos de Éter e persistiram na iniquidade e 
na guerra até serem destruídos
Resuma Éter 13:13–14 explicando que os jareditas rejeitaram Éter e expulsaram-no de 
seu	meio.	Durante	o	dia,	Éter	se	escondia	“na	cavidade	de	uma	rocha”,	onde	terminou	
de registrar	a	história	dos	jareditas.	À	noite,	saía	para	ver	o	que	acontecia	com	seu	povo,	
o povo jaredita. Ele escrevia o que via.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 13:15–19 à procura de elementos que 
descrevam a sociedade jaredita. Depois da leitura, peça-lhes que descrevam a sociedade 
jaredita em suas próprias palavras. Peça a um aluno que leia Éter 13:20–22 em voz alta. 
Peça aos demais que acompanhem a leitura e descubram que mensagem o Senhor orde-
nou	que	Éter	transmitisse	a	Coriântumr.
•	 Qual	foi	a	mensagem	de	Éter	para	Coriântumr?	(Se	Coriântumr	e	sua	casa	se	arrepen-

dessem,	o	Senhor	os	pouparia	e	permitiria	que	Coriântumr	mantivesse	o	reino.	Caso	não	
se	arrependessem,	todos	do	reino	seriam	destruídos,	exceto	Coriântumr.)

•	 Qual	foi	a	resposta	de	Coriântumr	e	seu	povo?
Resuma Éter 13:23–14:20 explicando que as guerras continuaram. Três homens, sucessi-
vamente,	tentaram	tomar	o	reino	de	Coriântumr:	Sarede,	Gileade	e	Libe.	As	combinações	
secretas	acabaram	ganhando	mais	poder	e	a	nação	inteira	entrou	em	guerra.	“(…)	Todo	o	
povo	na	face	da	terra	estava	derramando	sangue;	e	ninguém	havia	que	os	contivesse”	(Éter	
13:31).	O	adversário	final	de	Coriântumr	foi	Siz.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Éter 14:21–25, 30–31 e 15:1–2 para 
descobrir a extensão da destruição causada por essas guerras. Peça a um aluno que leia 
Éter 15:3–5 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a leitura para descobrir o que 
Coriântumr	tentou	fazer	para	evitar	que	o	restante	do	povo	fosse	destruído.
•	 O	que	Coriântumr	fez?	(Ofereceu	o	reino	a	Siz.)
•	 Qual	foi	a	resposta	de	Siz	a	essa	oferta?	(Disse	que	pouparia	o	povo	se	pudesse	matar	

Coriântumr.	Ver	também	Éter	14:24.)
Resuma	Éter	15:6–11	explicando	que	o	povo	de	Coriântumr	e	o	povo	de	Siz	continuaram	a	
lutar um contra o outro. Você também pode querer explicar-lhes que essa batalha, na qual 
os jareditas foram destruídos, foi travada num monte chamado Ramá. Centenas de anos 
depois, a civilização nefita foi destruída em uma batalha travada perto desse mesmo monte 
que, então, chamava-se Cumôra (ver Éter 15:11; Mórmon 6:6).
Peça à classe que faça a leitura silenciosa de Éter 15:12–17. Antes da leitura, peça-lhes 
que procurem os detalhes da situação dos jareditas e encontrem um fato que seja espe-
cialmente triste nessa história. Depois de lhes dar tempo suficiente para ler, peça a vários 
alunos que digam o que encontraram.
Lembre aos alunos que Éter passara muitos anos exortando o povo a arrepender-se (ver 
Éter 12:2–3; 13:20). Escreva esta afirmação incompleta no quadro: Se não atendermos 
quando o Senhor nos adverte a nos arrependermos, ___________________.
Peça a um aluno que leia Éter 15:18–19 em voz alta. Peça aos demais que acompanhem a 
leitura e encontrem formas de completar a frase do quadro. Depois que os alunos sugeri-
rem formas de completar a frase, complete-a escrevendo o seguinte princípio: Se não aten-
dermos quando o Senhor nos adverte a nos arrependermos, Ele retirará Seu Espírito e 
Satanás terá poder sobre nosso coração.
•	 Como	o	fato	de	os	jareditas	terem-se	recusado	a	arrepender-se	teve	influência	em	sua	

capacidade de mudar posteriormente?
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Resuma	Éter	15:20–32	explicando	que	o	exército	de	Coriântumr	e	o	de	Siz	lutaram	até	só	
restarem	Coriântumr	e	Siz.	Então,	Coriântumr	matou	Siz.	Como	profetizado	por	Éter,	todos	
os	habitantes	do	reino	foram	mortos,	exceto	Coriântumr,	que	viveu	para	ver	outro	povo	(o	
povo de Zaraenla) herdar a terra (ver Éter 13:21; Ômni 1:20–22). Peça que um aluno leia 
Éter 15:33 para mostrar que as palavras do Senhor transmitidas por Éter se cumpriram.
Saliente que a história dos jareditas é um exemplo extremo do que acontece com as pes-
soas que rejeitam as repetidas exortações ao arrependimento feitas por Deus. Apesar de 
esse ser um exemplo radical, nele, podemos identificar princípios úteis para nós. Explique 
aos alunos que, assim como os jareditas, muitas pessoas de hoje não dão ouvidos quando 
Deus as chama ao arrependimento e, portanto, perdem o Espírito do Senhor. Essas pessoas 
muitas vezes usam de racionalização para recusarem-se a arrepender-se. Leia as seguintes 
racionalizações e peça aos alunos que expliquem o que responderiam se alguém lhes dis-
sesse algo assim. Incentive-os a, em suas respostas, utilizarem os princípios que aprende-
ram em Éter 13–15.
	1.	“Sei	que	assisto	a	filmes	que	seriam	condenáveis	pelos	padrões	da	Igreja,	mas	não	acho	

que	eles	me	influenciem	de	modo	negativo.”
	2.	“Consumir	bebidas	alcoólicas	com	meus	amigos	não	é	nada	tão	ruim.	Estamos	só	nos	

divertindo.”
	3.		“Só	colo	por	que	todo	mundo	da	minha	turma	cola.	Seria	impossível	tirar	boas	

notas	se	eu	não	colasse.”
	4.	“É	só	um	pouco	de	pornografia.	Eu	não	estou	fazendo	nada	imoral	de	verdade.	Além	do	

mais,	eu	posso	parar	se	eu	quiser.”
	5.	“Não	preciso	arrepender-me	agora.	Posso	deixar	para	quando	estiver	para	sair	em	mis-

são	ou	para	casar-me	no	templo.”
Certifique-se de que os alunos compreendam que, quando as pessoas pecam e não se 
arrependem, sempre arcam com as consequências do pecado. Assegure-lhes que, se tive-
rem pecado, podem arrepender-se e voltar a ter a companhia do Espírito do Senhor. Leia a 
seguinte	declaração	do	Élder	Neal L.	Andersen,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Testifico-lhes	que	o	Salvador	pode	perdoar	nossos	pecados	e	está	ansioso	
por fazê-lo. Com exceção daqueles pecados dos poucos que escolherem a 
perdição depois de terem conhecido a plenitude, não há pecado que não 
possa	ser	perdoado.	Que	maravilhoso	privilégio	temos	de	abandonar	o	
pecado e achegar-nos a Cristo! O perdão divino é um dos frutos mais doces 
do evangelho, que remove a culpa e a dor de nosso coração e as substitui por 

alegria	e	paz	de	consciência”	(“Arrependendo-vos	(…)	para	Que	Eu	Vos	Cure”,	A Liahona, 
novembro de 2009, p. 40).
Peça aos alunos que avaliem a própria vida à procura de pecados que os estejam impe-
dindo de ter a companhia constante do Espírito Santo. Incentive-os a utilizarem o poder da 
Expiação para fazer mudanças que os ajudem a manter a companhia do Espírito e resistir 
ao poder de Satanás.
Para ajudá-los a compreender outro princípio ensinado em Éter 13–15, peça-lhes que 
façam a leitura silenciosa das seguintes passagens: Éter 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. Antes que 
eles comecem a ler, peça-lhes que procurem palavras e frases que salientem a ira dos jare-
ditas e seu desejo de vingança. Você pode sugerir aos alunos que marquem essas palavras.
•	 Tendo	em	mente	o	que	estudaram	em	Éter	13–15,	quais	foram	as	consequências	da	ira	e	

do desejo de vingança dos jareditas?
•	 Que	princípios	relativos	à	ira	(ou	raiva)	e	ao	desejo	de	vingança	aprendemos	com	os	

acontecimentos finais da história dos jareditas? (É possível que os alunos citem vários 
princípios. Certifique-se de que suas respostas reflitam o fato de que a raiva e a vin-
gança levam as pessoas a tomarem decisões prejudiciais para si mesmas e para 
outras pessoas.)

•	 Que	consequências	a	raiva	pode	acarretar	para	um	indivíduo	ou	para	uma	família?
Testifique aos alunos que podemos sobrepujar a raiva e o desejo de vingança se nos vol-
tarmos para Jesus Cristo para receber perdão e consolo por meio da Expiação. Incentive 
os alunos a procurarem o Senhor em oração para pedir-Lhe ajuda caso tenham raiva de 
alguém.
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Revisão de Éter
Ajude os alunos a recapitular o livro de Éter. Peça que pensem no que aprenderam nesse 
livro, tanto em classe como ao estudarem as escrituras individualmente.  Se necessário, 
peça-lhes que releiam a sinopse de alguns capítulos de Éter, para ajudá-los a lembrarem-se 
do que aprenderam. Depois de dar-lhes tempo suficiente, peça a alguns alunos que men-
cionem algo de Éter que os tenha inspirado ou ajudado a ter mais fé em Jesus Cristo.
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Por que estudar esse livro?
Ao estudar o livro de Morôni, os alunos 
podem extrair força dos poderosos exem-
plos e ensinamentos de Morôni e de seu 
pai, Mórmon. Aprenderão sobre as orde-
nanças e práticas básicas da Igreja de Jesus 
Cristo; a importância de fazer o trabalho 
de maneira correta e com real intenção; o 
modo de discernir o bem do mal; a relação 
entre a fé, esperança e caridade; e a sal-
vação das criancinhas. Os alunos também 
lerão a exortação de Morôni de orar para 
saber por eles mesmos que o Livro de 
Mórmon é verdadeiro (ver Morôni 10:3–5) 
e para “[vir] a Cristo, e [ser] aperfeiçoados 
nele” (ver Morôni 10:32).

Quem escreveu esse livro?
Morôni escreveu esse livro, no qual incluiu 
suas próprias palavras, as palavras de 
Jesus Cristo a Seus doze discípulos nefitas 
(ver Morôni 2), e as palavras de seu pai, 
Mórmon (ver Morôni 7–9). Antes de os 
nefitas serem destruídos, Morôni serviu 
entre eles como líder militar e líder da 
Igreja (ver Mórmon 6:12; Morôni 8:1). 
Como outros escritores e compiladores 
principais do Livro de Mórmon, Morôni 
foi uma testemunha do Salvador. Ele 
testificou: Eu “vi Jesus e (…) ele falou 
comigo face a face” (Éter 12:39). Morôni 
foi fiel a seu testemunho, recusando-se 
a negar a Cristo durante um período em 
que os  lamanitas matavam cada nefita 
que não O negasse (ver Morôni 1:1–3). Em 
1823, aproximadamente 1.400 anos após 
terminar de registrar o Livro de Mórmon, 
Morôni apareceu ao Profeta Joseph Smith 
como um ser ressurreto e informou a 
Joseph que o registro estava depositado 
em um monte próximo a sua casa (ver 
Joseph Smith—História 1:29–35). Nessa 
ocasião e periodicamente durante os pró-
ximos quatro anos, Morôni instruiu Joseph 
Smith “com respeito ao que o Senhor ia 
fazer e à maneira pela qual o seu reino 
deveria ser conduzido nos últimos dias” 
(Joseph Smith—História 1:54).

Para quem o livro foi escrito e 
por quê?
Morôni declarou: “Escrevo, porém, mais 
algumas coisas que talvez sejam úteis para 
meus irmãos, os lamanitas, em algum dia 
futuro” (Morôni 1:4; ver também Morôni 
10:1). Ele também declarou que falava 
“a todos os confins da Terra”, anunciando 
que no tribunal de Deus todos serão 
considerados responsáveis de acordo 
com as palavras que foram escritas (ver 
Morôni 10:24, 27). Em preparação para 
tal evento, Morôni convidou todos a  
“vir a Cristo” (ver Morôni 10:30, 32).

Quando e onde foi escrito?
Morôni provavelmente escreveu e com-
pilou esse livro entre 401 d.C. e 421 d.C. 
(ver Mórmon 8:4–6; Morôni 10:1). Ele 
não disse onde estava quando o escreveu 
— somente que andava errante por onde 
podia, a fim de conservar sua vida (ver 
Morôni 1:1–3).

Quais são algumas 
características marcantes 
desse livro?
O livro fornece detalhes relacionados às 
instruções de Jesus Cristo a Seus doze 
discípulos nefitas quando lhes deu o 
poder de conferir o dom do Espírito 
Santo (ver Morôni 2; ver também 3 Néfi 
18:36–37). Também inclui as únicas 
instruções no Livro de Mórmon rela-
cionadas à realização das ordenanças 
do sacerdócio e às orações usadas na 
ordenança do sacramento (ver Morôni 
3–5). Outras características distintas desse 
livro incluem os ensinamentos de Mórmon 
sobre distinguir o bem do mal (ver Morôni 
7:12–19), a ministração de anjos (ver 
Morôni 7:29–39), caridade como o puro 
amor de Cristo (ver Morôni 7:44–48), e 
a salvação das criancinhas (ver Morôni 8). 
Também contém a descrição de Mórmon 
sobre a depravação dos nefitas e lama-
nitas antes da batalha final em Cumora 
(ver Morôni 9). Morôni inclui seus próprios 

ensinamentos sobre os dons do Espírito 
(ver Morôni 10:8–26). Ele também regis-
trou um convite, encontrado em Morôni 
10:3–5, que é uma contribuição essen-
cial ao Livro de Mórmon. Ao referir-se a 
essa passagem, o Presidente Gordon B. 
Hinckley explicou que o Livro de Mórmon 
“é o único livro que contém a promessa 
de que, pelo poder divino, o leitor pode 
conhecer com certeza a sua veracidade” 
(“Um Testemunho Vibrante e Verdadeiro”, 
A Liahona, agosto de 2005, p. 2).

Resumo
Morôni 1–6 Enquanto andava 
errante para salvar sua vida, 
Morôni registrou ordenanças e 
práticas da Igreja de Jesus Cristo. 
Elas incluem: conferir o dom do 
Espírito Santo, realizar ordenan-
ças do sacerdócio, administrar 
o sacramento e qualificar-se 
para o batismo. Morôni também 
abordou a nutrição espiritual dos 
membros da Igreja assim como os 
propósitos das reuniões da Igreja 
e como eram realizadas.

Morôni 7 Morôni registra um ser-
mão proferido por Mórmon, que 
ensinou sobre a Luz de Cristo, 
a importância de realizar boas 
obras com real intenção, distin-
guir o bem do mal, apegar-se a 
tudo o que é bom, e a relação 
entre a fé, esperança e caridade.

Morôni 8–9 Morôni registra cartas 
de Mórmon que explicam por que 
as criancinhas não necessitam de 
batismo e descrevem o aumento 
da iniquidade entre os nefitas e 
lamanitas.

Morôni 10 Morôni exorta todos 
os que lerem o Livro de Mórmon 
a orar para saber se ele é verda-
deiro, a não negar o poder e os 
dons de Deus, e a vir a Cristo e ser 
perfeitos Nele.

INTRODUÇÃO AO 

Livro de Morôni
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Introdução
Após completar seu resumo das placas de Éter, Morôni 
supôs que não escreveria mais. Contudo, ele foi 
inspirado a escrever “mais algumas coisas que talvez 
sejam úteis para meus irmãos, os lamanitas, em algum 

dia futuro, segundo a vontade do Senhor” (Morôni 
1:4). Suas palavras confirmam sua fidelidade a Jesus 
Cristo, e também registram ordenanças importantes 
do evangelho.

LIÇÃO 152

Morôni 1–3

Sugestões Didáticas

Morôni 1
Morôni anda errante para conservar sua vida e continua a escrever
Peça a um aluno que leia em voz alta a seguinte história contada por uma moça que, na 
escola, defendeu suas crenças:
“O professor estava em frente à classe, falando da cena de um filme que veríamos em 
seguida. (…) O professor (…) despreocupadamente explicou que (…) o filme era indicado 
para adultos. Fiquei perplexa. (…) Nunca pensei que isso aconteceria.
Sentei-me na cadeira, pensando no que deveria fazer. Um pensamento martelava em 
minha cabeça: Fomos ensinados a não assistir filmes ofensivos. Tentei racionalizar que por 
estar na escola, a parte do filme que estávamos prestes a assistir seria adequada. Mas o 
pensamento de não assistir a filmes ofensivos era mais forte do que minha racionalização.
Calmamente levantei minha mão, e em frente a todos da classe, pedi para ficar fora da sala 
enquanto passavam o filme. Senti os olhos de todos sobre mim enquanto empurrava minha 
cadeira e pegava meu livro. Vi a expressão nos olhos deles; simplesmente não entendiam.
Sentada no corredor, senti-me muito feliz. Sabia que havia feito o que era certo, não 
importava o que meus colegas ou o professor dissessem. Senti-me mais forte também. 
Sabia que não tinha que assistir a uma cena de filme inadequada só porque meu professor 
a estava apresentando a nós.
(…) Creio que, quando somos confrontados com momentos de adversidade e os enfrenta-
mos, tornamo-nos mais fortes do que se nos sentássemos e deixássemos acontecer.
É uma força interior encontrada por meio de nosso Salvador. Se nos voltarmos a Ele em 
nossas dificuldades, ficaremos mais fortes. Nossa fé Nele pode ajudar-nos a enfrentar a 
adversidade” (Catherine Hall, “Standing Up, Standing Out”, [Levantar-se e Destacar-se] 
New Era, fevereiro de 2012, p. 11).
Peça que os alunos leiam Morôni 1:1–3 em silêncio, procurando como Morôni sustentou 
sozinho sua fé. Peça que eles relatem o que encontraram. Pense nas seguintes perguntas:
•	 Para	você,	o	que	significa	“não	negar	a	Cristo?”
•	 Quando	você	ou	alguém	que	conheça	mostrou	determinação	em	seguir	a	Jesus	Cristo	

em	meio	à	adversidade?
Explique-lhes que, ainda que os exemplos de Morôni e da jovem na história sejam excelentes 
exemplos	de	como	não	negar	a	Jesus	Cristo,	cada	um	de	nós	pode	tomar	pequenas	decisões	
todos os dias que demonstram a mesma fé, obediência e o desejo de “não negar a Cristo”.
•	 Quais	são	algumas	maneiras	de	seguir	o	exemplo	de	Morôni?	(As	sugestões	dos	alunos	

podem	ser:	não	se	envergonhar	do	evangelho	e	de	seus	padrões,	obedecer	aos	man-
damentos,	dar	um	bom	exemplo	e	permanecer	firmes	no	testemunho	de	Jesus	Cristo	
mesmo quando outros não permanecerem.)

Peça a um aluno que leia Morôni 1:4 em voz alta. Peça aos alunos que continuem a leitura 
e procurem por que Morôni escolheu continuar a escrever. Depois que os alunos relata-
rem o que encontraram, ressalte que Morôni escreveu para o benefício dos descendentes 
daqueles que buscavam tirar sua vida.

Ensinar pelo Espírito
Em sua preparação e 
ao ensinar, esforce-se 
para ser guiado pelo 
Espírito Santo. Quando o 
professor e os alunos são 
guiados pelo Espírito, 
“aquele que prega 
e aquele que recebe 
se compreendem um 
ao outro e ambos são 
edificados e juntos se 
regozijam” (D&C 50:22).
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•	 O	que	podemos	aprender	com	o	desejo	de	Morôni	de	ajudar	os	lamanitas?	(Podemos	
demonstrar	nosso	comprometimento	de	seguir	a	Jesus	Cristo	ao	escolher	mostrar	amor	a	
nossos inimigos.)

Explique-lhes	que	o	comprometimento	de	Morôni	com	Jesus	Cristo	levou-o	a	escrever	sobre	
alguns aspectos primordiais da Igreja que ele sentiu serem “úteis” (Morôni 1:4). Convide os 
alunos a pensar em como Morôni 2–3 poderia lhes ser útil ao estudar esses capítulos.

Morôni 2
Morôni registra as instruções de Jesus Cristo sobre conferir o dom do Espírito Santo
Peça a um rapaz que vá para a frente da classe. Peça aos alunos que imaginem esse rapaz 
no futuro como missionário de tempo integral. Ele e seu companheiro ensinaram o evan-
gelho a alguém, e a pessoa decidiu ser batizada. O rapaz na classe é convidado a realizar a 
ordenança de confirmação, que inclui a imposição de mãos para o dom Espírito Santo. Faça 
a seguinte pergunta ao rapaz:
•	 O	que	você	precisaria	fazer	para	preparar-se	para	realizar	essa	ordenança?	(Depois	que	o	

rapaz responder, peça ao restante da turma que compartilhe suas ideias.)
Explique-lhes que, quando o Salvador ressuscitado visitou os nefitas, “tocou com a mão 
os discípulos que escolhera” e “lhes deu poder para conferirem o Espírito Santo” (3 Néfi 
18:36–37).	Morôni	incluiu	em	seu	registro	algumas	das	instruções	do	Salvador	aos	doze	
discípulos nefitas sobre como conferir o dom do Espírito Santo. Peça a um aluno que leia 
Morôni	2:1–3	em	voz	alta,	e	peça	à	classe	que	procure	as	seguintes	informações.
 1. O que a pessoa que irá realizar a ordenança precisa fazer para preparar-se
 2. Como a ordenança deve ser realizada
Depois que os alunos lerem os versículos, faça as perguntas a seguir:
•	 De	acordo	com	a	nota	de	rodapé	b para Morôni 2:2, que sacerdócio é requerido para 

conferir	o	dom	do	Espírito	Santo?	(O	Sacerdócio	de	Melquisedeque.)	
•	 O	que	um	portador	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	deve	fazer	a	fim	de	preparar-se	

para	conferir	o	dom	do	Espírito	Santo?	(Ele	deve	“invocar	o	Pai	em	nome	de	[de	Jesus	
Cristo], em poderosa oração”.)

•	 Em	sua	opinião,	como	a	oração	pode	ajudar	a	pessoa	a	preparar-se	para	realizar	uma	
ordenança	do	sacerdócio?

•	 Como	a	ordenança	de	confirmação	deve	ser	realizada?	(Pela	imposição	de	mãos	e	em	
nome	de	Jesus	Cristo.	Explique-lhes	que,	para	parte	dessa	ordenança,	os	portadores	do	
Sacerdócio de Melquisedeque devem usar determinadas palavras. Os missionários de 
tempo	integral	recebem	pequenos	manuais	com	as	instruções	de	como	realizar	as	orde-
nanças e bênçãos do sacerdócio.)

Você pode resumir o que os alunos aprenderam até aqui escrevendo a seguinte verdade 
no quadro: Os portadores do Sacerdócio de Melquisedeque conferem o dom do Espírito 
Santo aos membros batizados da Igreja pela imposição de mãos.)

Morôni 3
Morôni registra as instruções de Jesus Cristo sobre a ordenação de  
sacerdotes e mestres
Um dia ou dois antes de ensinar esta lição, você pode pedir a um rapaz que se prepare 
para ler na aula a sua linha de autoridade do sacerdócio. (Ou você poderia ler sua própria 
linha de autoridade ou a de um membro de sua família ou líder do sacerdócio de sua ala ou 
ramo.) Explique-lhes que a linha de autoridade do sacerdócio traça a autoridade do porta-
dor	do	sacerdócio	até	Jesus	Cristo.	Os	portadores	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	podem	
pedir um registro de sua linha de autoridade entrando em contato com a sede da Igreja ou 
o	escritório	administrativo	da	área.	A	Igreja	não	fornece	registros	de	linha	de	autoridade	
para	os	portadores	do	Sacerdócio	Aarônico.	Entretanto,	se	um	portador	do	Sacerdócio	
Aarônico	foi	ordenado	por	um	portador	do	Sacerdócio	de	Melquisedeque,	ele	pode	conhe-
cer a linha de autoridade do homem que o ordenou.
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Peça ao aluno que leia para a classe sua linha de autoridade (ou leia a linha de autoridade 
que você trouxe para a aula). Peça-lhe que compartilhe o que significa para ele saber que 
pode	traçar	sua	linha	de	autoridade	do	sacerdócio	diretamente	a	Jesus	Cristo	(ou	com-
partilhe seus próprios sentimentos sobre os portadores do sacerdócio poderem traçar sua 
autoridade até o Salvador).
Para ajudar os alunos a entender que a autoridade para realizar todos os deveres do sacer-
dócio	vem	de	Jesus	Cristo	e	do	Pai	Celestial,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	
do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Para agir com autoridade divina é preciso muito mais do que um simples 
contrato social. Isso não pode ser criado por treinamento teológico ou 
outorgado pela congregação. Não, no trabalho autorizado de Deus é preciso 
haver um poder maior do que aquele que existe nos bancos de igreja, nas 
ruas ou nos seminários — fato que muitos estudiosos sinceros de religião já 
sabiam	e	admitiam	abertamente	gerações	antes	da	Restauração. (…)

Nós,	da	Igreja	restaurada	de	Jesus	Cristo	podemos	traçar	as	origens	da	autoridade	do	
sacerdócio exercida pelo mais novo diácono da ala, à do bispo (seu presidente) e à do 
profeta	(que	preside	todos	nós).	As	origens	dessa	autoridade	podem	ser	traçadas	em	uma	
cadeia ininterrupta até o ministério dos anjos enviados pelo próprio Filho de Deus e que 
trouxeram essa dádiva incomparável do céu” (“Nossa Característica Mais Marcante”,  
A Liahona, maio de 2005, p. 43).
•	 Por	que	é	importante	que	você	saiba	que	todo	portador	do	sacerdócio	desta	Igreja	pode	

traçar	sua	autoridade	até	Jesus	Cristo?
Peça a um aluno que leia Morôni 3:1–4 em voz alta. Peça à turma que acompanhe, pro-
curando como os homens são ordenados aos ofícios do sacerdócio.
•	 Como	os	homens	são	ordenados	aos	ofícios	do	sacerdócio?	(Os homens são ordenados 

aos ofícios do sacerdócio pela imposição de mãos por quem possua autoridade.)
•	 Por	que	é	necessário	que	um	homem	seja	ordenado	ao	ofício	do	sacerdócio	por	quem	

possua	atualmente	esse	ofício	ou	um	ofício	maior	no	sacerdócio?
Peça aos portadores do sacerdócio na classe que expliquem brevemente os deveres do 
sacerdócio. Pergunte à classe:
•	 Quando	você	foi	abençoado	porque	um	portador	do	sacerdócio	cumpriu	com	suas	

responsabilidades?
Peça a alguns alunos que compartilhem seus sentimentos sobre como o sacerdócio aben-
çoa a vida deles. Você também pode compartilhar como sua vida é abençoada devido ao 
sacerdócio.

Revisão do Domínio das Escrituras
Dê aos alunos uma lista de todas as 25 referências de domínio das escrituras do Livro de 
Mórmon e metade de uma folha de papel. Peça aos alunos que escrevam os números 1, 
2 e 3 na sua folha de papel. Depois leia os exemplos abaixo (ou prepare alguns próprios 
que poderiam se relacionar mais com as necessidades e os interesses dos alunos que você 
ensina).	Ao	lado	de	cada	número	no	papel,	peça	que	os	alunos	escrevam	a	passagem	do	
domínio das escrituras que, na opinião deles, melhor combine com o exemplo lido. Depois, 
peça-lhes	que	compartilhem	as	respostas.	Já	que	pode	haver	mais	de	uma	combinação	
possível, peça-lhes que expliquem por que selecionaram determinadas passagens em 
particular.
 1. Você está buscando forças para superar uma difícil tentação. (Possíveis respostas: Helamã 

5:12 e 3 Néfi 18:15, 20–21.)
	2.	Quando	você	estudava	as	escrituras	e	refletia	sobre	um	desafio	em	sua	vida,	recebeu	

orientação sobre o que fazer. (Possíveis respostas: 2 Néfi 32:3.)
 3. Você se sente pressionado por alguns amigos a participar de atividades que são contrá-

rias aos mandamentos de Deus. Eles dizem que tais atividades fazem parte de ser jovem 
e	são	divertidas.	(Possíveis	respostas:	Mosias	4:30;	Alma	37:35;	41:10.)
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Introdução
Morôni registrou as instruções do Salvador aos nefitas 
com relação à administração do sacramento, inclusive 

as orações que os portadores do sacerdócio deviam usar 
para abençoar o pão e o vinho.

LIÇÃO 153

Morôni 4–5

Sugestões Didáticas

Morôni 4–5
Morôni explica como o sacramento deve ser administrado
Se possível, mostre uma bandeja de pão do sacramento e a de água. (Mesmo que seja 
adequado mostrar esses itens, você não deve repetir de nenhuma maneira a ordenança do 
sacramento.) Dê aos alunos um pedaço de papel e peça-lhes que escrevam, de memória, 
da	melhor	maneira	que	puderem,	uma	das	orações	do	sacramento.	Depois	que	os	alu-
nos tiverem tido tempo suficiente, explique-lhes que como parte de seu registro, Morôni 
incluiu	essas	orações	dadas	pelo	Senhor	para	a	administração	do	sacramento.	Peça	que	
abram em Morôni 4:3 ou Morôni 5:2 e verifiquem suas respostas. Depois, pergunte:
•	 Se	um	amigo	de	outra	religião	decidir	assistir	à	reunião	sacramental,	como	você	explica-

ria	o	significado	do	sacramento	e	sua	importância	para	você?
Para ajudar os alunos a entender um dos propósitos do sacramento, peça a um deles que 
leia Morôni 4:1–3 e outro para ler Morôni 5:1–2 em voz alta. Peça aos alunos que identifi-
quem as frases em Morôni 4:3 e Morôni 5:2 que expliquem o que o pão e a água do sacra-
mento representam. (Você pode sugerir que os alunos marquem essas frases nas escrituras 
deles.) (Você pode lembrar à classe que hoje a Igreja usa água no sacramento em vez de 
vinho,	como	permitido	por	uma	revelação	dada	a	Joseph	Smith	[ver	D&C	27:2].)
•	 O	que	o	pão	representa?	(O	corpo	de	Jesus	Cristo.	Ver	Mateus	26:26;	3 Néfi	18:6–7.)
•	 O	que	a	água	representa?	(O	sangue	de	Jesus	Cristo.	Ver	Mateus	26:27–28;	3	Néfi	18:8–11.)
•	 Por	que	o	corpo	e	o	sangue	do	Salvador	significam	tanto	para	nós?	(Ao	responder	a	essa	

pergunta, os alunos devem mencionar o sofrimento físico do Salvador e a morte na cruz. 
Devem	mencionar	Sua	Ressurreição,	quando	Seu	corpo	foi	reunido	a	Seu	espírito	três	
dias depois, quando Ele venceu a morte. Também devem citar Seu intenso sofrimento e 
Sua angústia espiritual quando tomou sobre Si nossos pecados, o que fez com que Ele 
sangrasse por todos os poros. Devido a Sua vitória sobre a morte física, todas as pessoas 
ressuscitarão. Porque Cristo sofreu por nossos pecados, podemos ser perdoados quando 
nos arrependemos.)

Escreva a seguinte declaração incompleta no quadro: Os emblemas do sacramento nos aju-
dam a lembrar … Pergunte aos alunos como eles resumiriam esse importante propósito do 
sacramento. Depois complete a seguinte verdade no quadro : Os emblemas do sacra-
mento nos ajudam a lembrar da Expiação de Jesus Cristo.
Convide os alunos a ponderar a seguinte pergunta feita pelo Élder David B. Haight, do 
Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Como estamos nos saindo como membros da Igreja ao lembrar nosso 
Senhor	e	Salvador,	Seu	sacrifício,	e	nossa	dívida	com	Ele?”	(“Remembering	
the	Savior’s	Atonement”	[Lembrar-se	da	Expiação	do	Salvador],	Ensign, abril 
de 1988, p. 7).
•		O	que	podemos	fazer	para	enfatizar	a	lembrança	da	Expiação	durante	o	
sacramento?

Convidar o Espírito 
Santo a testemunhar 
a verdade
Ao ajudar os alunos 
a identificar e enten-
der os princípios e as 
doutrinas do evangelho, 
ensine de uma maneira 
que convide o Espírito 
Santo a testemunhar a 
verdade. Assim que os 
alunos adquirirem um 
testemunho espiritual 
da doutrina do evan-
gelho, estarão mais 
propensos a agir e a 
viver o evangelho mais 
completamente.
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•	 Como	se	sentiu	quando	ponderou	sinceramente	sobre	a	Expiação	do	Salvador	durante	o	
sacramento?

Depois de os alunos compartilharem suas ideias, peça-lhes que escrevam no caderno ou 
no diário de estudo das escrituras uma maneira de concentrar seus pensamentos na Expia-
ção na próxima vez que partilharem do sacramento. (Você pode pedir a alguns alunos que 
compartilhem com a classe o que escreveram.) 
Ajude	os	alunos	a	entender	os	propósitos	adicionais	do	sacramento.	Desenhe	a	seguinte	
tabela no quadro antes da aula, deixando as respostas entre parênteses. Peça aos alunos 
que copiem a tabela no diário de estudo das escrituras.

O que me comprometo a fazer O que significa cumprir minha 
parte do convênio

O que posso fazer para cumprir 
minha parte do convênio

 1. (Ter o desejo de tomar sobre 
mim o nome do Senhor)

 2. (Recordá-Lo sempre)

 3. (Guardar Seus mandamentos)

Lembre aos alunos de que ao partilharmos do sacramento, fazemos convênios ou acordos 
sagrados com Deus. Peça aos alunos que leiam Morôni 4:3 silenciosamente. Na primeira 
coluna da tabela peça que escrevam as três promessas que fazem ao partilhar do sacra-
mento. Peça que verifiquem as respostas com alguém ao lado. Depois peça que completem 
a segunda coluna individualmente. Depois de um tempo suficiente, peça que alguns alunos 
compartilhem o que escreveram. Enquanto os alunos compartilham o que escreveram, use 
um pouco do material a seguir ou todo ele para ajudá-los a aprofundar seu entendimento 
de cada parte do convênio.
Para ajudar os alunos a aprofundar o entendimento do que significa tomar sobre si o nome 
de	Jesus	Cristo,	peça	que	um	aluno	leia	as	seguintes	declarações	de	Presidente	Henry B.	
Eyring,	da	Primeira	Presidência:

“Prometemos tomar o nome Dele sobre nós. Isso quer dizer que devemos 
considerar-nos Dele. Nós O poremos em primeiro lugar em nossa vida. 
Vamos querer o mesmo que Ele quer em vez de o que queremos ou o que o 
mundo	nos	ensina	a	querer”	(“Para	Que	Sejamos	Um”,	A Liahona, julho de 
1998, p. 73).
Explique-lhes que quando testemunhamos estar desejosos de tomar sobre 

nós	o	nome	de	Jesus	Cristo,		comprometemo-nos	a	viver	como	Seus	discípulos.	Prome-
temos que nunca envergonharemos ou difamaremos Seu nome. Comprometemo-nos a 
servi-Lo e a servir a nossos semelhantes. Também mostramos que estamos desejosos de ser 
identificados com Ele e Sua Igreja.
•	 Como	você	tem	demonstrado	seu	desejo	de	tomar	sobre	si	o	nome	do	Senhor?	Que	

resultados	tem	obtido	em	sua	vida?
Convide os alunos a comparar a oração da bênção do pão em Morôni 4:3 com a oração da 
bênção do vinho em Morôni 5:2. Pergunte a eles que diferenças e similaridades eles notam. 
Ressalte	que	a	promessa	de	“recordá-Lo	sempre”	aparece	nas	duas	orações.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“recordá-Lo	sempre”?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	D. Todd	Christofferson,	do	Quó-
rum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	que	a	turma	ouça	e	identifique	o	que	podemos	fazer	para	
nos ajudar a lembrar sempre do Salvador.

“Devemos dar a mais alta prioridade às coisas que nos permitem recordá-Lo 
sempre — orar e estudar as escrituras com frequência, examinar atentamente 
os ensinamentos apostólicos, preparar-nos todas as semanas para tomar o 
sacramento dignamente, adorar o Senhor aos domingos e recordar o que o 
Espírito e a experiência nos ensinam sobre o discipulado.
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Outras coisas podem lhes vir à mente, as quais se aplicam especificamente a vocês nesta 
fase de sua vida. (…)
Posso atestar que, com o passar do tempo, nosso desejo e nossa capacidade de sempre 
recordar e seguir o Salvador crescerão. Devemos empenhar-nos com paciência para esse 
fim	e	orar	sempre	pelo	discernimento	e	auxílio	divino	de	que	precisamos”	(“Recordá-Lo	
Sempre”, A Liahona, abril de 2011, p. 20).
•	 O	que	você	tem	feito	para	“recordá-Lo	sempre”?
•	 Como	o	fato	de	sempre	recordar	do	Salvador	ajuda-nos	a	cumprir	com	outras	partes	de	

nosso	convênio?
•	 Por	que	você	acha	que	é	importante	para	nós	tomar	o	sacramento	semanalmente?
Para enfatizar nossa promessa de guardar os mandamentos, peça a um aluno que leia as 
seguintes	declarações	de	Para o Vigor da Juventude:
“O Pai Celestial deu-lhe o arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado e de 
agir por si mesmo(a). Depois da concessão da própria vida, o direito de dirigir sua vida é 
uma das maiores dádivas de Deus para você. Enquanto você está aqui na Terra, você vai 
ser provado(a) para verificar se usará, ou não, o arbítrio para demonstrar amor a Deus ao 
guardar Seus mandamentos” (Para o Vigor da Juventude, 2011, p. 2).
•	 O	que	você	faz	todos	os	dias	para	ajudar	a	si	mesmo	a	guardar	os	mandamentos	de	

Deus?
Depois que os alunos discutirem sobre as promessas que renovamos por meio do sacra-
mento toda semana, peça-lhes que escrevam na terceira coluna da tabela algo que eles 
farão durante a semana para guardar de um modo melhor cada parte do convênio. Con-
vide-os a falar sobre algumas ideias (mas certifique-se de que entendam que não devem 
compartilhar coisas muito pessoais ou particulares).
Explique-lhes que, quando cumprimos com os convênios que fazemos com o Senhor, Ele 
promete	nos	abençoar	(ver	D&C	82:10).	Convide	os	alunos	a	pesquisar	Morôni	4:3	e	Morôni	
5:2, procurando as promessas do Senhor para nós, se cumprirmos as promessas que renova-
mos quando tomamos o sacramento. Escreva a seguinte declaração incompleta no quadro, 
abaixo da tabela: Ao guardarmos fielmente o convênio do sacramento … Peça aos alunos que 
completem a declaração no quadro com base no que aprenderam em Morôni 4:3 e Morôni 
5:2. (Uma maneira de completar a declaração seria a seguinte: Ao guardarmos fielmente o 
convênio do sacramento, podemos sempre ter o Espírito Santo conosco.)
•	 Como	é	a	promessa	de	que	o	Espírito	pode	estar	sempre	conosco	se	nos	esforçarmos	

para	guardar	o	convênio?
Peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	David A.	Bednar,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos.	Peça	aos	alunos	que	ouçam	o	que	o	Espírito	
pode fazer por nós.
“O Espírito do Senhor pode nos guiar e nos abençoar com orientação, ins-
trução	e	proteção	espiritual	durante	nossa	jornada	mortal”	(“Para	Que	Possa-
mos Ter Sempre Conosco o Seu Espírito”, A Liahona, maio de 2006, p. 28).

•	 Quando	você	recebeu	orientação,	direção,	instrução	ou	proteção	devido	à	companhia	
do	Espírito	Santo?	(Além	de	pedir	a	seus	alunos	que	compartilhem	experiências,	você	
também pode fazer o mesmo.)

•	 Toda	semana	durante	o	sacramento,	temos	a	oportunidade	de	refletir	a	respeito	de	como	
estamos	guardando	o	convênio	descrito	nas	orações	sacramentais.	Como	isso	pode	nos	
ajudar	em	nossos	esforços	de	ter	sempre	o	Espírito	conosco?

•	 Ao	ponderar	no	que	aprendeu	hoje	sobre	tomar	o	sacramento,	que	parte	das	orações	
sacramentais	foi	especialmente	significativa	para	você?	Por	quê?

Incentive os alunos a ponderar sobre a Expiação do Salvador ao tomar o sacramento. 
Convide-os a examinar sua tabela e seguir as ideias que tiveram de guardar o convênio do 
sacramento	mais	plenamente.	Relembre	aos	alunos	a	promessa	do	Senhor	a	nós	quando	
guardamos esse convênio: sempre teremos Seu Espírito conosco. Testifique das bênçãos 
que recebemos quando nos recordamos e guardamos o convênio que fazemos a cada 
semana quando tomamos o sacramento.
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Revisão do Domínio das Escrituras
Você pode agendar o teste final de domínio das escrituras ou uma atividade de revisão para 
ajudar os alunos a solidificar o domínio das passagens do Livro de Mórmon selecionadas. 
Decida como você gostaria de testar o conhecimento deles e planeje uma atividade que o 
faça atingir esse propósito. Você poderia criar um teste de relacionar colunas ou preencher 
os	espaços	em	branco	com	referências,	palavras-chave	ou	composições,	ou	pode	testar	os	
alunos no tocante à memorização de certas passagens. Outra abordagem seria designar 
cada aluno a ensinar uma breve lição ou fazer um discurso usando as passagens de domí-
nio das escrituras como recurso básico. Contudo, se você decidir fazer uma experiência de 
conclusão com as passagens de domínio das escrituras, dê aos alunos tempo para estu-
darem	e	se	prepararem.	A	curta	duração	da	lição	de	hoje	pode	dar	tempo	para	iniciar	essa	
preparação.
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Introdução
Quando estava prestes a terminar seus escritos nas 
placas, Morôni explicou algumas das qualificações para 
as pessoas serem batizadas na Igreja. Ele então salien-
tou as responsabilidades dos membros da Igreja de 

cuidarem uns dos outros. Ele também explicou os pro-
pósitos das reuniões da Igreja e salientou a necessidade 
das reuniões da Igreja serem conduzidas de acordo com 
a influência do Espírito Santo.

LIÇÃO 154

Morôni 6

Sugestões Didáticas

Morôni 6:1–3
Morôni explica os requisitos para o batismo
Peça aos alunos que imaginem que tenham um irmão ou uma irmã de sete anos de idade, 
que fará oito anos em alguns meses. Peça-lhes que imaginem também que seus pais 
pediram a eles que preparassem uma lição da noite familiar sobre como preparar-se para o 
batismo. Convide alguns alunos para dizer o que ensinariam para ajudar o irmão ou a irmã 
mais novo(a) a se preparar para o batismo.
Explique-lhes que Morôni 6 contém a descrição de Morôni sobre os requisitos para o 
batismo. Peça que os alunos leiam Morôni 6:1–3 em silêncio, procurando pelos requisitos 
para o batismo. Peça aos alunos que compartilhem o que encontraram. Pense nas seguintes 
perguntas:
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	que	aqueles	que	desejassem	ser	batizados	não	pode-

riam	sê-lo:	“a	menos	que	seus	frutos	mostrassem	serem	eles	dignos	do	batismo”?	(Eles	
deviam obedecer aos mandamentos de Deus, mostrar que estavam prontos a fazer e 
cumprir com o convênio batismal.)

•	 Por	que	é	importante	para	uma	pessoa	ter	“um	coração	quebrantado	e	um	espírito	con-
trito”	antes	de	ser	batizado?	(Você	pode	explicar	que	a	frase	“um	coração	quebrantado	
e um espírito contrito” refere-se à humildade e ao desejo da pessoa de arrepender-se e 
obedecer aos mandamentos do Senhor.)

Convide um aluno a ler Morôni 6:3 em voz alta, e peça à classe que identifique quais con-
vênios fazemos no batismo. Os alunos devem identificar a seguinte verdade: Por meio do 
batismo, fazemos convênio de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e servi-Lo até 
o fim. (Você pode pedir aos alunos que se lembrem do que aprenderam na lição anterior 
sobre	o	que	significa	tomar	sobre	nós	o	nome	de	Jesus	Cristo.)
•	 De	acordo	com	sua	experiência,	por	que	uma	pessoa	que	quer	ser	batizada	precisa	da	

determinação	de	servir	a	Jesus	Cristo	até	o	fim?
•	 O	que	você	tem	feito	para	manter	e	fortalecer	sua	determinação	de	servir	ao	Senhor?

Morôni 6:4
Morôni explica como cuidar dos membros da Igreja e nutri-los espiritualmente
Diga aos alunos que após descrever os requisitos para o batismo, Morôni explicou o que 
foi feito em seus dias para ajudar as pessoas recém-batizadas a permanecerem fiéis a seus 
convênios. Peça que os alunos leiam Morôni 6:4 em silêncio, procurando o que os mem-
bros da Igreja faziam para ajudar os novos conversos. Peça aos alunos que relatem o que 
encontrarem. Escreva as respostas deles no quadro. 
Peça aos alunos que façam um resumo do que Morôni 6:4 ensina sobre nossas responsa-
bilidades para com os membros da Igreja, especialmente os novos membros. (Por exem-
plo, os alunos podem responder o seguinte: Temos a responsabilidade de lembrar dos 
outros membros da Igreja e nutri-los espiritualmente com a palavra de Deus. Eles 
também podem dizer que devemos ajudar um ao outro a nos manter continuamente 
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atentos à oração e que devemos ajudar uns aos outros a confiarmos no Salvador e em 
Sua Expiação.)
•	 Como	podemos	cumprir	com	nossa	responsabilidade	de	lembrarmos	uns	dos	outros?
•	 Como	podemos	nutrir	um	ao	outro	com	a	“boa	palavra	de	Deus”?
•	 Que	bênçãos	recebemos	por	sermos	nutridos	com	a	palavra	de	Deus?
Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“A	maioria	das	pessoas	não	vem	para	a	Igreja	procurando	simplesmente	por	
alguns fatos novos do evangelho ou para ver velhos amigos, embora tudo 
isso seja importante. Elas vêm em busca de uma experiência espiritual. Elas 
querem	paz.	Querem	que	sua	fé	seja	fortalecida	e	sua	esperança	renovada.	
Em resumo, desejam ser nutridas pela boa palavra de Deus e ser fortalecidas 
pelos	poderes	do	céu.	Aqueles	que	são	chamados	para	falar,	ensinar	ou	

liderar	têm	a	obrigação	de	ajudar	a	prover	isso,	da	melhor	maneira	que	puderem”	(“A	
Teacher Come from God” [Um Mestre Vindo de Deus], Ensign, maio de 1998, p. 26).
Peça aos alunos que pensem nas pessoas que fazem ou fizeram esforços para lembra-
rem-se deles e nutri-los espiritualmente. Pergunte-lhes se já pensaram, por exemplo, 
sobre todas as pessoas que já oraram e prepararam aulas para eles, incentivaram-nos em 
atividades da Igreja e os ajudaram a passar pelo que já enfrentaram. Convide alguns alunos 
a compartilhar como foram abençoados devido a alguém ter se lembrado deles e os ter 
nutrido pela palavra de Deus. Você pode dar tempo aos alunos para escreverem cartas de 
agradecimento para as pessoas que se esforçaram para ajudá-los.
Peça-lhes que pensem em pessoas específicas de quem o Senhor tenha requerido de lem-
brar-se e nutrir. Convide os alunos a escrever no diário de estudo das escrituras sobre o que 
podem fazer para preencher as responsabilidades que eles têm com relação aos outros mem-
bros da Igreja. Incentive-os a darem atenção especial às necessidades dos membros novos.

Morôni 6:5–9
Morôni descreve os propósitos das reuniões da Igreja e como devem ser realizadas
Peça aos alunos que imaginem que sejam o pai ou a mãe de um rapaz ou de uma moça 
que, nas últimas semanas tem dito que não deseja ir à Igreja porque isso lhe parece sem 
sentido e entediante. Convide os alunos a pensar no que poderiam dizer para incentivar 
o(a)	adolescente	a	ir	à	igreja	e	como	poderiam	ajudar	ele	ou	ela	a	entender	as	razões	corre-
tas de frequentar a igreja regularmente.
Escreva a seguinte declaração incompleta no quadro:

Como membros da Igreja, devemos nos reunir com frequência para …
Peça a um aluno que leia Morôni 6:5–6 em voz alta. Peça à classe que continue lendo e 
procurando maneiras de completar a frase no quadro. Conforme os alunos relatarem o 
que	encontram,	escreva	as	respostas	no	quadro.	As	respostas	poderiam	incluir	as	seguintes	
verdades:

Como membros da Igreja, devemos nos reunir com frequência para jejuar e orar.
Como membros da Igreja, devemos nos reunir com frequência para fortalecer-nos 
espiritualmente.
Como membros da Igreja, devemos nos reunir com frequência para tomar o sacra-
mento em lembrança de Jesus Cristo.

O	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos,	compartilhou	parte	da	carta	de	
um amigo que aprendeu a encontrar alegria ao frequentar a igreja:

“Há vários anos, mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja 
por minha causa, mas para pensar nos outros. Tomei a decisão de cumpri-
mentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-vindas aos 
visitantes, (…) de me oferecer para cumprir uma tarefa. (…)
Em resumo, vou à igreja toda semana com a intenção de ser ativo, e não 
passivo,	e	de	ser	uma	influência	positiva	na	vida	das	pessoas.	Consequen-

temente,	minha	frequência	às	reuniões	da	Igreja	se	tornou	muito	mais	agradável	e	recom-
pensadora”	(“Serviço	Abnegado”,	A Liahona, maio de 2009, p. 93).
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Ao	pensar	nas	necessidades	dos	alunos	de	sua	classe,	você	pode	fazer	a	alguns	deles	ou	a	
todos as seguintes perguntas para ajudá-los a analisar e aplicar os princípios que identifi-
caram em Morôni 6:5–6:
•	 Que	experiências	ensinaram	vocês	a	importância	de	orar	e	jejuar	com	os	membros	de	

sua	ala	ou	ramo?
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	que	devemos	“falar	a	respeito	do	bem-estar	de	[nossas]	

almas”?	(Morôni	6:5).	Como	fazemos	isso	na	igreja?
•	 Como	nossa	experiência	na	igreja	pode	ser	influenciada	se	a	frequentarmos	com	o	desejo	

de	fortalecer	os	outros	espiritualmente?
•	 Quais	são	algumas	coisas	que	podemos	lembrar	sobre	o	Salvador	quando	tomamos	o	

sacramento?	Como	tomar	o	sacramento	nos	ajuda	a	lembrar	Dele	durante	a	semana	
seguinte?

•	 Como	a	frequência	à	igreja	com	os	propósitos	já	discutidos	ajuda-nos	a	“manter-[nos]	
no	caminho	certo”?	(Morôni	6:4).	O	que	vocês	podem	fazer	para	incentivar	outros	
jovens	a	frequentar	as	reuniões	da	Igreja?

Leia,	em	voz	alta,	a	seguinte	declaração	do	Presidente	Joseph	Fielding	Smith:
“Não há lugar em Sião para o pecador intencional. Há lugar para o pecador 
arrependido, para o homem que vira as costas à iniquidade e busca a vida 
eterna e a luz do evangelho” (Conference Report, abril de 1915, p. 120). 
Depois peça que os alunos leiam Morôni 6:7–8 em silêncio, procurando por 
que os líderes da Igreja nos dias de Morôni eram “muito cuidadosos”. Peça 
aos alunos que relatem o que encontraram. Você pode explicar que neste ver-

sículo, a palavra “apagados” refere-se à excomunhão. Se os membros da Igreja cometem 
pecados graves e não se arrependem, podem ser excomungados ou perder a condição de 
membros da Igreja e as bênçãos dos convênios.
•	 Quais	são	algumas	coisas	que	os	líderes	da	Igreja	fazem	atualmente	para	ajudar-nos	a	

evitar	a	iniquidade?
•	 De	acordo	com	Morôni	6:8,	que	promessa	é	feita	a	nós	se	sinceramente	nos	arrepender-

mos	de	nossos	pecados?	(Tantas vezes quanto nos arrependermos e buscarmos o 
perdão com real intenção, seremos perdoados.)

Peça aos alunos que pensem em oportunidades que tiveram de sentir o Espírito Santo 
durante	as	reuniões	regulares	da	Igreja	no	domingo	(por	exemplo,	durante	as	orações,	
durante o sacramento, enquanto os membros fazem discursos ou ensinam, ao cantar os 
hinos ou ponderar uma escritura durante a aula). Peça que alguém leia Morôni 6:9 em voz 
alta. Peça à classe que continue a ler e identificar que papel o Espírito Santo deve ter em 
nossas	reuniões.
•	 Que	verdade	aprendemos	em	Morôni	6:9	sobre	como	as	reuniões	da	Igreja	devem	ser	con-

duzidas?	(As reuniões da Igreja devem ser conduzidas pelo poder do Espírito Santo.)
•	 Quando	você	sentiu	que	uma	reunião	da	Igreja	foi	dirigida	pelo	poder	do	Espírito	Santo?
Para ajudar os alunos a entender como essa verdade se aplica a todos os aspectos das 
reuniões	da	Igreja,	peça-lhes	que	se	imaginem	no	lugar	de	alguém	nas	seguintes	situações.	
(Você	pode	escrever	as	situações	no	quadro	antes	da	aula	ou	escrevê-las	em	uma	folha	de	
papel e distribuir aos alunos.) Convide os alunos a explicar como o princípio que identifi-
caram	em	Morôni	6:9	poderia	ser	aplicado	em	cada	uma	das	situações.
 1. Você foi convidado(a) a fazer um discurso na reunião sacramental sobre a Expiação de 

Jesus	Cristo.
 2. Pediram a você que planejasse uma apresentação musical para uma próxima reunião 

sacramental.
 3. Você está sentado na reunião de testemunho e sente a inspiração do Espírito para com-

partilhar seu testemunho, mas está inseguro sobre o que deve dizer.
Lembre aos alunos que mais cedo, na aula, você pediu a eles que pensassem sobre o que 
os pais devem dizer para incentivar um rapaz ou uma moça a frequentar a Igreja. Para con-
cluir a aula, pergunte aos alunos no que eles pensaram sobre o assunto e no que poderiam 
compartilhar. Depois, compartilhe seu testemunho sobre as bênçãos de frequentar a igreja 
e quaisquer outros princípios que conversaram hoje.
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Introdução
Morôni registrou um sermão que seu pai, Mórmon, 
havia proferido muitos anos antes. Esta lição cobre a 
primeira parte do sermão, no qual Mórmon ensinou 

sobre fazer boas obras com real intenção e como discer-
nir entre o bem e o mal. A lição 156 cobre o restante do 
sermão.

LIÇÃO 155

Morôni 7:1–19

Sugestões Didáticas

Morôni 7:1–11
Mórmon ensina aos seguidores de Jesus Cristo como fazer boas obras com verda-
deiro intento
Mostre uma fruta que aparente estar boa do lado de fora.
•	 Você	já	encontrou	uma	fruta	que	não	estava	tão	boa	do	lado	de	dentro	quanto	parecia	

estar	do	lado	de	fora?	(Convide	alguns	alunos	a	compartilhar	exemplos.	Você	pode	tam-
bém relatar uma experiência sua.)

•	 De	que	maneiras	uma	pessoa	pode	ser	como	uma	fruta	que	parece	boa	do	lado	de	fora,	
mas	está	podre	por	dentro?

Explique-lhes que Morôni registrou as palavras de seu pai, Mórmon, sobre a importância 
de ser bom de coração assim como fazer boas obras. Convide um aluno a ler Morôni 7:2–3 
em voz alta, e peça à classe para identificar o grupo para o qual Mórmon estava falando. 
(Ele estava falando aos membros da Igreja.)
Depois que os alunos relatarem o que aprenderam, peça a um aluno que leia Morôni 7:4–5 
em voz alta. Convide a classe a continuar lendo e a determinar como Mórmon sabia que 
essas pessoas eram “os pacíficos seguidores de Cristo” (Morôni 7:3).
Escreva a frase verdadeiro intento no quadro.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	essa	frase	significa?
Enquanto os alunos conversam sobre essa pergunta, você pode pedir a um deles que leia a 
seguinte	explicação	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Precisamos não somente fazer o que é certo. Precisamos agir pelos motivos 
certos. pelos melhores motivos.	As	escrituras	costumam	referir-se	a	essa	
atitude mental adequada como firme propósito de coração ou de todo o coração.
As	escrituras	deixam	claro	que	Deus	compreende	nossos	motivos	e	julgará	
nossos atos com base neles” (Pure in Heart [Puro de Coração], 1988, p 15).
Convide os alunos a pesquisar Morôni 7:6–10 em silêncio, procurando pelas 

admoestações	do	Senhor	às	pessoas	que	fazem	boas	obras	sem	verdadeiro	intento.
•	 Que	admoestações	o	Senhor	deu	àqueles	que	fazem	boas	obras	sem	verdadeiro	intento?	

(Ele avisou-os de que suas obras não lhes trarão proveito e que serão contadas para o 
mau em vez de retidão.)

•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esses	versículos?	(Os	alunos	podem	mencionar	
um número de verdades, mas ajude-os a identificar o seguinte princípio: Para ser aben-
çoados por nossas boas obras, precisamos agir com verdadeiro intento.)

•	 Além	de	desejar	as	bênçãos	do	Senhor,	por	que	você	acha	que	é	importante	fazer	boas	
obras	com	verdadeiro	intento?

•	 Que	diferença	você	notou	quando	fez	boas	obras	com	verdadeiro	intento?
Ressalte	que	Mórmon	incentivou-nos	a	orar	com	verdadeiro	intento	(ver	Morôni	7:9).	Con-
vide um aluno a ler o seguinte conselho do Presidente Brigham Young:

Seguir os sussurros 
do Espírito Santo
Ao decidir quais princí-
pios e doutrinas enfa-
tizar, continuamente 
busque a orientação do 
Espírito Santo.
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MORôNI  7 :1–19

“Não	importa	se	temos	vontade	de	orar.	Quando	chegar	o	momento	de	orar,	
oremos. Se não nos acharmos dispostos a orar, devemos orar até que esteja-
mos” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Brigham Young, 1997, p. 45).
•		Como	escolher	orar	mesmo	quando	não	nos	sentimos	dispostos	pode	
ajudar-nos,	no	final,	a	orar	com	verdadeiro	intento?

•	Como	o	conselho	do	Presidente	Brigham	Young	pode	se	relacionar	à	
obediência	de	outros	mandamentos	além	da	oração?	(Se	os	alunos	tiverem	dificuldade	
de	responder	à	pergunta,	você	pode	compartilhar	o	seguinte	exemplo:	Algumas	pessoas	
podem não frequentar a igreja com verdadeiro intento. Contudo, se eles continuarem 
frequentando a igreja e fizerem tudo o que puderem para participar e adorar, terão expe-
riências	que	os	ajudarão	a	encontrar	alegria	ao	frequentar	a	igreja.	As	razões	para	sua	
frequência mudarão. Eles irão à Igreja porque querem estar lá — desejam adorar a Deus, 
renovar seus convênios e servir ao próximo.)

Para ajudar os alunos a aplicar os ensinamentos de Mórmon sobre fazer boas obras com 
verdadeiro intento, prepare a seguinte atividade antes da aula: Prepare alguns peque-
nos pedaços de papel. Em cada pedaço de papel, escreva um mandamento. Os exemplos 
podem incluir o jejum, pagar o dízimo, servir ao próximo, estudar as escrituras, honrar 
os pais e quaisquer outros mandamentos que possam ser úteis para discussão em classe. 
Coloque os pedaços de papel em um jarro. 
Em classe, peça que um aluno vá para a frente da sala. Peça a ele ou ela que pegue um 
pedaço de papel do jarro e o leia para a classe. Depois peça à classe que faça uma ou as 
duas coisas a seguir:
 1. Compartilhar como se sentiram abençoados quando obedeceram àquele mandamento 

com verdadeiro intento.
 2. Sugerir maneiras de obedecer àquele mandamento com verdadeiro intento.
Você pode repetir a atividade algumas vezes.
Após	a	atividade,	você	pode	compartilhar	uma	experiência	que	teve	quando	obedeceu	a	
um mandamento de Deus com verdadeiro intento.

Morôni 7:12–19
Mórmon ensina como discernir entre o bem e o mal
Explique-lhes que Isaías profetizou que nos últimos dias, algumas pessoas chamariam ao 
mal bem e ao bem mal (ver Isaías 5:20; 2 Néfi 15:20).
•	 Quais	são	alguns	exemplos	de	pessoas	que	chamam	ao	mal	bem	e	ao	bem	mal?
•	 Em	sua	opinião,	por	que	é	importante	não	confundir	o	bem	com	o	mal?
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Morôni 7:12–17. Peça à 
classe que acompanhe a leitura e identifique princípios que possam nos ajudar a discernir 
o bem do mal. Você pode incentivá-los a marcar as frases que tenham significado especial 
para	eles.	Ajude	os	alunos	a	relatar	o	que	encontraram,	fazendo	as	seguintes	perguntas:
•	 Como	podemos	saber	que	alguma	coisa	veio	de	Deus?	(Assegure-se	de	que	seus	alunos	

identifiquem a seguinte verdade: Tudo o que é de Deus convida-nos a fazer o bem, 
crer em Jesus Cristo, e amar e servir a Deus.)

•	 Como	podemos	saber	que	alguma	coisa	veio	do	diabo?	(Assegure-se	de	que	os	alunos	
identifiquem a seguinte verdade: Tudo o que nos persuade a fazer o mal, a negar a 
Jesus Cristo ou lutar contra Deus vem do diabo.)

•	 Quais	são	algumas	maneiras	que	Deus	usa	para	convidar-nos	a	fazer	o	bem	
continuamente?

•	 Como	o	diabo	nos	convida	a	pecar?
Para preparar os alunos para aplicar os ensinamentos de Mórmon sobre discernir o bem 
do mal, peça-lhes que escrevam uma lista de seus programas de televisão, filmes, músicas, 
bandas, sites da Internet, aplicativos, videogames ou objetos pessoais favoritos. (Você pode 
modificar essa lista de acordo com as necessidades e os interesses dos alunos.) Depois que 
os alunos tiverem tempo suficiente para escrever, peça-lhes para guardar sua lista. Diga-
lhes que eles terão a oportunidade de pensar mais sobre sua lista em alguns minutos.
•	 De	acordo	com	Morôni	7:16,	o	que	é	dado	a	todos	nós	para	ajudar-nos	a	distinguir	o	

bem	do	mal?
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Explique-lhes que o Espírito de Cristo é também chamado de Luz de Cristo (ver Morôni 
7:18). Para ajudar os alunos a entender a Luz de Cristo, leia a seguinte declaração do Presi-
dente	Boyd K.	Packer,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“O Espírito Santo e a Luz de Cristo são diferentes entre si. (…)
Independentemente de como denominemos essa luz interior, esse conhe-
cimento do certo e do errado — Luz de Cristo, senso moral ou consciência 
— ela pode orientar-nos para que moderemos nossos atos; a menos, obvia-
mente, que a suprimamos ou ignoremos. (…)
Todos os homens, mulheres e crianças de toda nação, religião ou etnia — 

todos, a despeito de onde vivam, de suas crenças ou de suas atividades — têm dentro de si 
a	inextinguível	Luz	de	Cristo”	(“A	Luz	de	Cristo”,	A Liahona, abril de 2005, p. 8).
•	 Como	uma	pessoa	pode	subjugar	ou	silenciar	a	Luz	de	Cristo	dentro	de	si?
Peça que os alunos leiam Morôni 7:18–19 em silêncio e identifiquem o conselho de  Mórmon 
sobre como reagir à Luz de Cristo dentro de nós. Peça aos alunos que relatem o que 
aprenderam.
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“procurar	diligentemente	na	luz	de	Cristo”?
•	 Que	princípios	podemos	aprender	em	Morôni	7:19?	(Os	alunos	devem	identificar	os	

seguintes princípios: Ao procurarmos diligentemente a Luz de Cristo, podemos 
discernir o bem do mal. Se nos apegarmos a tudo o que é bom, seremos filhos de 
Cristo. Se os alunos precisarem de ajuda para entender a frase “filhos de Cristo” você 
pode recorrer à lição 55 deste manual.)

•	 Quando	você	buscou	saber	se	algo	era	bom	ou	adequado?	O	que	você	fez	para	“procurar	
diligentemente”	aprender	se	isso	era	bom	ou	adequado?

Peça aos alunos que peguem a lista que fizeram anteriormente. Mostre ou leia em voz alta 
as seguintes perguntas, e peça aos alunos que busquem “procurar diligentemente na luz de 
Cristo” (Morôni 7:19) ao registrarem as respostas para essas perguntas. Não tenha pressa 
na atividade. Dê aos alunos tempo suficiente para ponderar e escrever. Informe aos alunos 
que você não pedirá que compartilhem o que escreveram.
•	 O	quanto	essas	coisas	o	convidam	a	fazer	o	bem,	crer	em	Jesus	Cristo	e	amar	e	servir	a	

Deus?
•	 Algumas	dessas	coisas	tentam	persuadi-lo	a	fazer	o	mal,	duvidar	de	Jesus	Cristo	ou	parar	

de	servir	a	Deus?
•	 Você	sente	que	deve	eliminar	algumas	dessas	coisas	de	sua	vida?	Se	afirmativo,	como	

fará	isso?
Ressalte	que,	às	vezes,	pode	ser	difícil	fazer	o	que	sabemos	ser	certo	quando	isso	requer	
que paremos de fazer algo que gostamos. Para ajudar os alunos a apoiar uns aos outros 
nesse esforço, pergunte:
•	 Que	conselho	você	daria	para	ajudar	alguém	a	desistir	de	coisas	que	não	são	boas	ou	

adequadas?
Para concluir, assegure que ao seguirmos a Luz de Cristo, podemos reconhecer o que é 
bom,	evitar	as	ciladas	de	Satanás	e	viver	como	seguidores	de	Jesus	Cristo.

Comentários e Informações Históricas
Morôni 7:17. O diabo não persuade ninguém a 
fazer o bem

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Após-
tolos, ensinou:

“Satanás, Lúcifer ou o pai das mentiras — chamem-no 
como quiserem — é real. Ele é a própria personificação 

do mal. Sua motivação é sempre maldosa. (…) Ele se 
opõe eternamente ao amor de Deus, à Expiação de 
Jesus Cristo e à obra de paz e salvação. Ele vai lutar 
contra essas coisas sempre que puder e onde puder. Ele 
sabe que será derrotado e expulso no final, mas está 
decidido a levar consigo tantos outros quantos lhes for 
possível” (“Somos os Soldados”, A Liahona, novembro 
de 2011, p. 44).
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Introdução
A lição de hoje enfatiza as razões e a necessidade de cada um 
de nós frequentar as reuniões da Igreja. Também incentiva 
os alunos em sua determinação de discernir o bem do mal 
e procurar diligentemente na Luz de Cristo para fazer bons 
julgamentos.

Sugestões Didáticas

Éter 14–15
Morôni registra o fim da civilização jaredita
Escreva 2.000.000 no quadro-negro. Peça aos alunos que 
comparem dois milhões de pessoas ao número de habitantes de 
sua cidade. Convide um aluno para ler Éter 15:1–2 em voz alta 
enquanto a classe analisa o que aconteceu aos dois milhões de 
jareditas.

Pergunte se algum aluno pode resumir os eventos que levaram 
à destruição dos jareditas conforme registrado em Éter 14–15. 
Se os alunos tiverem dificuldade de responder, peça-lhes que 
analisem as seguintes passagens de escrituras: Éter 14:5–10, 24; 
15:1–6, 19, 22.

Pergunte: Quais são algumas lições que podemos aprender com 
a destruição dos jareditas?

Estas duas verdades foram destacadas nas lições dos alunos 
durante a semana: (1) Se rejeitarmos as admoestações do 
Senhor para nos arrepender, Seu Espírito Se afastará e 
Satanás terá poder sobre nosso coração. (2) Raiva e vin-
gança levam as pessoas a fazerem escolhas que ferem a 
elas e aos outros.

Pergunte: Quais são algumas situações nas quais essas lições 
poderiam se aplicar na vida de um rapaz ou de uma moça hoje?

Morôni 1–3
Morôni testifica que ele não negará a Cristo
Peça a um aluno que leia Morôni 1:1–4 em voz alta. Em 
seguida, pergunte aos alunos:

•	 Por	que	os	lamanitas	teriam	matado	Morôni?
•	 O	que	isso	demonstra	com	relação	à	fé	e	à	coragem	de	

Morôni? Como podemos desenvolver um testemunho tão 
firme de Jesus Cristo?

Lição de Estudo no Lar 
Éter 13–Morôni 7:19 (Unidade 31)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam ao estudar Éter 13–Morôni 7:19 (unidade 
31) não é para ser ensinado como parte de sua lição. A lição 
que você ensina concentra-se somente em algumas destas 
doutrinas e destes princípios. Siga os sussurros do Santo 
Espírito ao ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Éter 13–15)
Os jareditas rejeitaram o profeta Éter, continuaram em 
iniquidade e guerra até que, finalmente, destruíram-se. 
Nesse relato, os alunos aprenderam que se nós rejeitarmos 
as admoestações do Senhor para nos arrependermos, Seu 
Espírito Se afasta e Satanás ganha poder em nosso coração. 
Os alunos também puderam ver que a raiva e a vingança 
nos levam a fazer escolhas que ferem a nós e aos outros. No 
relato da destruição dos jareditas, Morôni deu aos leitores 
esperança ao declarar que a Nova Jerusalém, ou Sião, seria 
construída nos últimos dias.

Dia 2 (Morôni 1–5)
Enquanto Morôni andava errante para a segurança de sua 
vida, registrou mais informações sobre o sacerdócio e as 
ordenanças do evangelho. Ele escreveu que para conferir o 
dom do Espírito Santo e ordenar alguém aos ofícios do sacer-
dócio é necessário a imposição de mãos por quem possua 
autoridade. A atenção de Morôni ao sacramento deu aos alu-
nos a chance de ponderar como os emblemas do sacramento 
podem ajudá-los a lembrar-se da Expiação de Jesus Cristo. 
Também foram lembrados de que ao cumprirem fielmente 
os convênios associados ao sacramento, podem sempre ter o 
Espírito do Senhor com eles.

Dia 3 (Morôni 6)
Morôni salientou a importância do batismo, a fraternidade 
na Igreja e as reuniões dirigidas por intermédio do Espírito 
Santo. Os alunos aprenderam que, por meio do batismo, 
fazemos convênio de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo 
e servi-Lo até o fim. Também aprenderam sobre a responsabi-
lidade que têm de nutrir espiritualmente outros membros da 
Igreja ao reunirem-se com frequência para jejuar e orar e para 
partilhar do sacramento em lembrança de Jesus Cristo. Além 
disso, aprenderam que se nos arrependermos e buscarmos o 
perdão com verdadeiro intento, seremos perdoados.

Dia 4 (Morôni 7:1–19)
Morôni registrou um discurso proferido por seu pai, que ensi-
nava que para sermos abençoados por nossas boas obras, 
precisamos fazer as boas obras com verdadeiro intento. 
Nesse discurso Mórmon também ensinou como podemos 

julgar retamente. Os alunos aprenderam que tudo o que 
vem de Deus incita-nos a fazer o bem e a amar e servir a 
Deus, e tudo o que nos persuade a fazer o mal e lutar contra 
Deus vem do diabo. Mórmon implorou a seus ouvintes que 
procurassem diligentemente a Luz de Cristo, o que lhes daria 
poder para discernir entre o bem e o mal.



576

LIÇÃO De eSTUDO NO LAR 

Morôni 4–6
Morôni registra as orações do sacramento, a qualificação para o 
batismo e as razões para as reuniões da Igreja
Escreva a seguinte sentença no quadro: Por que devo ir à igreja 
aos domingos. Convide os alunos a procurar em Morôni 4–6 
e preparar em um ou dois minutos uma resposta para essa 
questão fazendo algumas anotações no diário de estudo das 
escrituras. Incentive-os a incluir em sua resposta pelo menos dois 
dos seguintes elementos (você pode escrevê-los no quadro ou 
entregá-los a eles em uma folha de papel):

 1. Uma passagem de escritura de Morôni 4–6 que explica a 
razão para as reuniões da Igreja.

 2. Uma doutrina ou um princípio que explique por que devemos 
frequentar as reuniões da Igreja.

 3. Uma experiência pessoal que ilustre por que devemos fre-
quentar as reuniões da Igreja.

 4. Um testemunho pessoal da importância de frequentar as 
reuniões da Igreja.

Assim que os alunos tiverem tempo suficiente para anotar seus 
pensamentos, peça que alguns deles compartilhem suas ideias 
com a classe.

Depois que os alunos compartilharem o que aprenderam, acres-
cente seu testemunho das verdades que eles identificaram e da 
importância de assistirmos as reuniões da Igreja regularmente.

Morôni 7:1–19
Mórmon ensina como discernir o bem do mal
Antes da aula, encha um copo com água e outro com uma 
mistura de água e vinagre branco (ou sal). Os copos devem 
parecer idênticos. Informe aos alunos que você têm dois copos 
de água que parecem ser idênticos, mas um deles esta amargo 
(ou salgado). Peça a um voluntário que diga qual copo contém 
a água boa e qual contém a água amarga (ou salgada) (eles 
devem fazer isso provando ou cheirando a água).

Pergunte: Como podemos dizer que algo é ruim sem realmente 
prová-lo?

Explique-lhes que em seu registro Morôni inclui um sermão de 
seu pai, Mórmon, que esclarece essa questão. Peça a um aluno 
que leia Morôni 7:11–13, 15, 16 em voz alta. Peça aos alunos 
que escolham pelo menos uma frase que lhes chamou a atenção 
e que explique como podemos discernir entre o bem e o mal. 
Dê a alguns alunos a oportunidade de compartilhar a frase que 
escolheram.

Peça a um aluno que leia Morôni 7:19 em voz alta, e diga à 
classe que procure o que Mórmon disse que devemos fazer para 
distinguir o bem do mal.

Pergunte: O que Mórmon nos aconselhou a fazer para que 
possamos discernir entre o bem e o mal?

Os alunos devem identificar o seguinte princípio: Ao procurar 
diligentemente na Luz de Cristo, podemos diferenciar o 
bem do mal.

Faça as seguintes perguntas aos alunos:

•	 Dos	estudos	dessa	semana,	como	está	seu	entendimento	
sobre o que é a Luz de Cristo?

•	 Quando	a	Luz	de	Cristo	o	ajudou	a	distinguir	o	bem	do	mal?

Dê aos alunos um minuto ou dois para escrever uma lista de 
seus programas de televisão, filmes, músicas, bandas, sites da 
Internet, aplicativos, videogames ou objetos pessoais favoritos. 
Peça-lhes que usem Morôni 7:16–19 para determinar se os itens 
em sua lista ajudam-nos a achegar-se a Deus ou os afasta Dele.

Lembre aos alunos do convite que receberam em seu estudo 
nessa semana para eliminar de sua vida as coisas que não são 
boas e “[apegar-se] a tudo que é bom” (Morôni 7:19). Você 
pode compartilhar uma experiência de quando seguiu a Luz de 
Cristo e foi capaz de discernir o bem do mal.

Próxima unidade (Morôni 7:20–10:34)
Peça aos alunos que pensem nas seguintes perguntas ao estudar 
a próxima unidade: O que é caridade? Como uma pessoa pode 
obter caridade? Por que as criancinhas ou os bebês não devem 
ser batizados? Como Mórmon e Morôni permaneceram fiéis 
mesmo quando cercados pela iniquidade? Quais foram as pala-
vras finais de Morôni? Por que elas são importantes?
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Introdução
Morôni registrou a conclusão do sermão que seu pai, 
Mórmon, havia proferido em uma sinagoga anos antes. 
No sermão, Mórmon ensinou a seus ouvintes como 
“[apegarem-se] a tudo que é bom” (Morôni 7:20, 25). 

Ele explicou a relação entre a fé, esperança e caridade, 
e concluiu com um apelo ao povo para orar ao Pai com 
toda a energia do coração pelo dom da caridade, “o 
puro amor de Cristo” (Morôni 7:47).

LIÇÃO 156

Morôni 7:20–48

Sugestões Didáticas

Morôni 7:20–39
Mórmon ensina que por meio da fé em Jesus Cristo, podemos apegar-nos a tudo 
o que é bom
Antes	de	começar	a	aula,	escreva	a	seguinte	pergunta	no	quadro:

Quais são algumas coisas boas que o Pai Celestial lhe deu?
No início da aula, dê aos alunos um ou dois minutos para responder no diário de estudo 
das escrituras. Depois peça-lhes que leiam algumas coisas que escreveram.
Leia Morôni 7:24 em voz alta. Peça à classe que continue lendo, procurando pela fonte de 
todas as coisas boas que recebem.
•	 Quem	é	a	fonte	de	todas	as	coisas	boas	que	recebem?	(As	respostas	dos	alunos	podem	

variar, mas devem expressar a seguinte verdade: Todas as coisas boas vêm por meio de 
Jesus Cristo.)

Para ajudar os alunos a entender melhor a doutrina ensinada em Morôni 7:24, explique 
que-lhes	que	como	descendentes	de	Adão	e	Eva,	estamos	“decaídos”	e	somo	incapazes	
de	receber	qualquer	bênção	por	nosso	próprio	mérito	(ver	também	Alma	22:14;	Éter	3:2;	
Regras	de	Fé	1:3).	Sem	Jesus	Cristo	e	Sua	Expiação,	“nada	de	bom	[nos]	poderia	advir”.	
Tudo de bom que recebemos de nosso Pai Celestial vem por intermédio do Salvador e de 
Sua Expiação.
Explique-lhes que o Pai Celestial tem muitas bênçãos guardadas para nós. Ele deseja que 
nós nos “[apeguemos] a tudo que é bom” (Morôni 7:19), e Ele quer nos dar tudo o que Ele 
tem	(ver	D&C	84:38).
Peça a um aluno que leia em voz alta a pergunta de Mórmon em Morôni 7:20. Depois peça 
que os alunos leiam Morôni 7:21–24 em silêncio, procurando o que esses versículos ensi-
nam sobre como podemos apegar-nos a tudo o que é bom.
•	 Com	base	no	que	você	leu	em	Morôni	7:21–24,	como	responderia	à	pergunta	de	Mór-

mon	em	Morôni	7:20?	(Enquanto	os	alunos	respondem,	ajude-os	a	identificar	o	seguinte	
princípio: Ao exercer fé em Jesus Cristo, podemos nos apegar a tudo o que é bom.)

Para ajudar os alunos a entender como eles podem “[apegar-se] a tudo que é bom”, peça a 
alguns deles que se revezem lendo em voz alta Morôni 7:25–26, 32–38. Convide metade da 
turma	a	identificar	maneiras	pelas	quais	devemos	mostrar	nossa	fé	em	Jesus	Cristo.	Con-
vide	a	outra	metade	a	procurar	boas	coisas	que	nos	advêm	como	resultado.	(Quando	um	
aluno ler o versículo 33, você pode explicar que a frase “me parecer conveniente” refere-se 
a coisas que estão em harmonia com a vontade do Senhor.)
Depois que os alunos relatarem o que descobriram, você pode pedir a eles que escrevam 
uma	meta	que	os	ajudará	a	exercer	mais	fé	em	Jesus	Cristo	e	apegar-se	a	tudo	o	que	é	bom	
que o Pai Celestial deseja dar-lhes. Compartilhe seu testemunho de que grandes bênçãos 
vêm por intermédio do Salvador, de Seu evangelho e Sua Expiação. Incentive os alunos a 
exercer mais fé Nele.
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Morôni 7:40–43
Mórmon ensina que a fé em Jesus Cristo leva-nos a ter esperança na vida eterna
Desenhe um banco com três pernas no quadro (ou mostre um banco com três pernas).

Leia	a	seguinte	declaração	do	Élder	M. Russell	Ballard,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:
“Três princípios divinos formam o alicerce sobre o qual podemos construir 
a estrutura	de	nossa	vida.	(…)	Juntos	eles	nos	dão	a	base	de	apoio	como	
as pernas	do	banco	de	três	pernas”	(“A	Alegria	da	Esperança	Realizada”],	
A Liahona, janeiro de 1993, p. 33).
Etiquete uma das pernas do banco com a frase Fé em Jesus Cristo. Peça aos 
alunos que pensem sobre o que as outras duas pernas representam. Depois, 

peça-lhes que leiam Morôni 7:40 em silêncio e descubram o que a segunda perna repre-
senta.	(A	segunda	perna	representa	a	esperança.)
Leia	em	voz	alta	as	seguintes	expressões	de	esperança.	Peça	aos	alunos	que	ouçam	e	bus-
quem	as	diferenças	entre	as	duas	expressões.
 1. Espero que chova hoje.
 2. Tenho esperança na promessa do Senhor de que posso sentir paz por meio do 

arrependimento.
•	 De	que	maneiras	essas	expressões	são	diferentes?	(Ajude	os	alunos	a	ver	que	no	pri-

meiro exemplo, a palavra esperança refere-se a um desejo incerto. No segundo exemplo, 
a palavra esperança é uma expressão de confiança. É uma motivação para agir, e é cen-
trada	na	Expiação	de	Jesus	Cristo.)

Para ajudar os alunos a entender a palavra esperança como é usada nas escrituras, peça a 
um aluno que leia em voz alta a seguinte declaração do Presidente Dieter F. Uchtdorf, da 
Primeira Presidência:

“A	esperança	é	um	dom	do	Espírito. (…)
Esperança não é conhecimento, mas sim confiança imutável de que o Senhor 
cumprirá Suas promessas a nós; é a confiança de que, se vivermos de acordo 
com as leis de Deus e com a palavra de Seus profetas, agora, receberemos 
no	futuro	as	bênçãos	desejadas.	É	crer	e	esperar	que	nossas	orações	serão	
respondidas. Ela se manifesta na confiança, no otimismo, no entusiasmo e 

na paciente perseverança” (“O Poder Infinito da Esperança”, A Liahona, novembro de 2008, 
p. 21).
Peça a um aluno que leia Morôni 7:41 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a  leitura, 
procurando o que Mórmon ensinou sobre em que devemos ter esperança. Enquanto 
os alunos relatam o que encontraram, etiquete a segunda perna do banco com a frase 
 Esperança na Vida Eterna.
Saliente que Morôni 7:41 é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode sugerir 
aos alunos que marquem essa passagem de modo distinto para que consigam localizá-la 
facilmente.
•	 De	acordo	com	Morôni	7:41,	como	podemos	ter	esperança	de	ser	ressuscitados	para	a	

vida	eterna?	(Mesmo	que	os	alunos	usem	palavras	diferentes,	eles	devem	identificar	o	
seguinte princípio: Se exercermos fé em Jesus Cristo podemos obter esperança, por 
intermédio de Sua Expiação, de ser ressuscitados para a vida eterna.)

Peça aos alunos que leiam Morôni 7:42–43 em silêncio, procurando pelas características 
necessárias para termos fé e esperança. Peça aos alunos que relatem o que encontraram. 
(Você pode explicar que ser manso e humilde de coração significa ser humilde, gentil e 
submisso à vontade do Senhor.)

Morôni 7:41  
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte as sugestões 
didáticas no final da 
lição para ajudar os 
alunos a memorizar essa 
passagem.
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•	 Em	sua	opinião,	por	que	a	mansidão	e	a	humildade	de	coração	são	necessárias	para	ter	
fé	e	esperança	na	Expiação	de	Jesus	Cristo?

Peça aos alunos que respondam à seguinte pergunta no diário de estudo das escrituras:
•	 Como	sua	fé	em	Jesus	Cristo	e	em	Sua	Expiação	dá-lhe	esperança	de	que	você	receberá	a	

vida	eterna?

Morôni 7:44–48
Mórmon ensina a importância da caridade
Refira-se	novamente	ao	banco	de	três	pernas.	Peça	aos	alunos	que	leiam	Morôni	7:44	em	
silêncio e identifiquem a etiqueta para a terceira perna do banco Enquanto os alunos rela-
tam o que encontraram, etiquete a terceira perna com a palavra Caridade. Peça a eles que 
definam caridade com suas palavras.
Peça a um aluno que leia Morôni 7:45–47 em voz alta.  Peça à classe que continue a leitura 
procurando como Mórmon descreveu e definiu caridade.
•	 Como	Mórmon	define	caridade	em	Morôni	7:47?	(“O	puro	amor	de	Cristo”.)
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“a	caridade	nunca	falha”?
•	 Em	sua	opinião,	por	que	não	somos	nada,	a	menos	que	tenhamos	caridade?
Peça	aos	alunos	que	escolham	descrições	de	caridade	em	Morôni	7:45	e	expliquem	o	que	
acham	que	as	descrições	significam.	Esclareça	suas	explicações,	conforme	necessário.	(Por	
exemplo, “sofredora” significa que a pessoa suporta os desafios com paciência. “Não é 
invejosa” significa que a pessoa não tem ciúmes dos outros. “Não se ensoberbece” signi-
fica que a pessoa é humilde. “Não busca seus interesses” descreve a qualidade de colocar 
Deus e os outros antes de si mesmo. “Não se irrita facilmente” significa que não sente 
raiva com facilidade. “Tudo crê” descreve alguém que aceita toda a verdade.)
Pergunte	aos	alunos	como	eles	agiriam	em	cada	uma	das	seguintes	situações	se	lhes	faltasse	
caridade. Depois pergunte como agiriam se estivessem cheios de caridade. (Você pode adap-
tar	as	situações	de	acordo	com	as	necessidades	e	os	interesses	dos	alunos	a	quem	ensina.)
	1.	As	pessoas	caçoam	de	você	ou	de	alguém	na	escola.
 2. Você tem um irmão ou uma irmã que frequentemente o irrita.
	3.	Alguém	que	conhece	cometeu	um	pecado	grave.
 4. Você não gosta do novo conselheiro do quórum ou da classe tanto quanto gostava do 

anterior.
Peça a um aluno que leia Morôni 7:48 em voz alta. Peça à classe que leia e identifique o 
que precisamos fazer para ser abençoados com o dom da caridade. Enquanto os alunos 
respondem, assegure-se de esclarecer o seguinte princípio: Se orarmos ao Pai com toda 
a energia de nosso coração e vivermos como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, 
podemos ser cheios de caridade.
Saliente que Morôni 7:45, 47–48 é uma passagem de domínio das escrituras. Você pode 
sugerir aos alunos que marquem esses versículos de modo distinto para que consigam 
localizá-los facilmente.
•	 Em	sua	opinião,	por	que	precisamos	orar	pelo	dom	da	caridade	com	toda	a	energia	de	

nosso	coração?
•	 Quando	você	testemunhou	exemplos	de	caridade?	(Peça	a	alguns	alunos	que	comparti-

lhem suas experiências. Você também pode compartilhar sua experiência, se desejar.)
•	 Quando	você	sentiu	que	o	Senhor	o	ajudou	a	sentir-se	mais	caridoso	com	o	próximo?
Peça aos alunos que analisem Morôni 7:45 e escolham um elemento da caridade no 
qual precisam melhorar. Incentive-os a orar pelo dom da caridade ao se esforçarem para 
melhorar	nessa	área.	Testifique	da	influência	que	a	fé,	a	esperança	e	a	caridade	exercem	
em sua vida.

Morôni 7:45, 
47–48 é uma passagem 
de domínio das escritu-
ras.  Consulte as 
sugestões didáticas no 
final da lição para ajudar 
os alunos a compreender 
essa passagem.
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Domínio das Escrituras — Morôni 7:41
Ajude	os	alunos	a	memorizar	Morôni	7:41.	Você	pode	usar	um	dos	métodos	explicados	no	
apêndice que se encontra no final do manual.

Domínio das Escrituras — Morôni 7:41, 47–48
Peça aos alunos que escolham da lista a seguir uma pessoa com quem gostariam de 
demonstrar mais caridade: um membro da família, um membro do quórum ou da classe, 
um colega de escola, um amigo ou vizinho. Incentive-os a pensar sobre a pessoa que 
escolheram enquanto leem Morôni 7:45 e pensar nas maneiras em que poderiam mostrar 
à pessoa um amor como o de Cristo. Peça que escrevam no diário de estudo das escrituras 
uma ou duas maneiras de mostrar caridade pela pessoa que escolheram. Peça-lhes que 
incluam	esse	esforço	em	suas	orações	na	próxima	semana.	Você	pode	dar	aos	alunos	a	
oportunidade de compartilhar sua experiência nos próximos dias.
Observação: Devido ao tamanho da lição de hoje, você pode usar essa atividade em outro 
dia, quando tiver mais tempo.
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Introdução
Continuando a acrescentar dados aos registros sagrados, 
Morôni incluiu uma epístola, ou carta, que recebeu de 
seu pai, Mórmon. Na epístola, Mórmon registrou uma 
revelação que recebera explicando por que as criancinhas 

não precisam de batismo. Mórmon também ensinou 
como podemos nos preparar para habitar com Deus. Ele 
concluiu sua epístola expressando preocupação com rela-
ção à iniquidade dos nefitas e sua iminente destruição.

LIÇÃO 157

Morôni 8

Sugestões Didáticas

Morôni 8:1–24
Mórmon ensina que as criancinhas estão vivas em Cristo
Antes	da	aula,	coloque	à	vista	a	gravura	O	Batismo	de	uma	Menina	(Livro de Gravuras do 
Evangelho, 2009, nº 104) ou outra gravura de uma criança de oito anos em seu serviço 
batismal. Escreva a seguinte pergunta no quadro:

Por que as crianças não são batizadas até que completem oito anos de idade?
Assim	que	os	alunos	chegarem,	peça-lhes	que	olhem	a	gravura	e	pensem	na	pergunta	no	
quadro.
Quando	a	aula	começar,	diga	aos	alunos	que	em	uma	carta	a	seu	filho	Morôni,	Mórmon	
ensinou sobre a salvação das criancinhas. Peça a um aluno que leia Morôni 8:4–6 em voz 
alta, e diga à classe para procurar a preocupação de Mórmon. (Pode ser necessário explicar 
que no versículo 6, a palavra grave significa sério, vergonhoso ou repugnante.)
Depois que os alunos relatarem o que encontraram, peça-lhes que leiam Morôni 8:7 em 
silêncio e identifiquem o que Mórmon fez quando tomou conhecimento do problema.
•	 O	que	podemos	aprender	com	o	exemplo	de	Mórmon?
Peça a um aluno que leia Morôni 8:8–9 em voz alta, e diga à classe para procurar resposta 
para a oração de Mórmon. Enquanto os alunos relatam o que encontraram, pode ser 
necessário	explicar	que	a	frase	“a	maldição	de	Adão”	refere-se	à	separação	de	Adão	da	
presença	de	Deus	devido	à	Queda.	Algumas	pessoas	erroneamente	acreditam	que	toda	
criança	nasce	na	condição	de	pecadora	por	causa	da	Queda.	Com	essa	ideia	incorreta,	
eles pensam que as criancinhas são indignas de estar na presença de Deus se elas morre-
rem	sem	terem	sido	batizadas.	Ao	explicar	isso,	você	pode	pedir	que	os	alunos	recitem	a	
segunda regra de fé. Você pode também sugerir que eles cruzem a referência Morôni 8:8–9 
com	Regras	de	Fé	1:2.
Escreva a seguinte declaração incompleta no quadro: Arrependimento e batismo são necessá-
rios para os que são (…)
Peça que os alunos leiam Morôni 8:10 em silêncio, procurando palavras e frases que com-
pletem a declaração no quadro. Depois que os alunos responderem, complete a declara-
ção da seguinte maneira: Arrependimento e batismo são necessários para os que são 
responsáveis e capazes de cometer pecados. Você pode incentivar os alunos a marcar as 
frases em Morôni 8:10 que ensinam essa verdade.
Isso pode ajudar a esclarecer que o pecado é a “desobediência intencional aos manda-
mentos de Deus” (Guia para o Estudo das Escrituras, “Pecado”, scriptures.LDS.org). Leia a 
seguinte	declaração	do	Élder	Dallin H.	Oaks,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

Ensinar pelo Espírito
O Senhor disse: “E o 
Espírito ser-vos-á dado 
pela oração da fé; e 
se não receberdes o 
Espírito, não ensina-
reis” (D&C 42:14). Ore 
pela capacidade de ser 
guiado pelo Espírito 
Santo, e dê especial 
atenção aos sussurros do 
Espírito Santo enquanto 
ensina.
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“Em nossa doutrina entendemos que antes da idade da responsabilidade as 
crianças ‘não são capazes de cometer pecados’ (Morôni 8:8). Durante esse 
tempo, as crianças podem cometer erros, mesmo que sejam muito sérios e 
destrutivos e que precisam ser corrigidos, mas seus atos não são contados 
como pecados” (“Sins and Mistakes” [“Pecados e Erros”], Ensign, outubro 
de 1996, p. 65).

Divida a turma em dois grupos iguais. Peça que metade dos alunos leia Morôni 8:11–18 
em silêncio e que o outro grupo leia Morôni 8:11, 19–24 também em silêncio. (Você pode 
escrever	essas	referências	no	quadro.)	Antes	que	leiam,	peça	aos	alunos	dos	dois	grupos	
que	identifiquem	o	que	Mórmon	ensinou	sobre	o	batismo	de	criancinhas.	Quando	os	
alunos tiverem tempo suficiente para ler, peça que alguns de cada grupo relatem o que 
encontraram. Você pode usar algumas das seguintes perguntas para ajudar os alunos a 
ponderarem sobre os ensinamentos de Mórmon:
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	que	as	criancinhas	estão	“vivas	em	Cristo”?	(Morôni	

8:12,	22).	(Elas	são	redimidas	por	intermédio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	Não	podem	
pecar, pois não é dado poder a Satanás para tentar as criancinhas. Ver também Morôni 
8:10;	D&C	29:46–47.)	

•	 O	que	nós	precisamos	para	tornar-nos	vivos	em	Cristo?	(Ver	2 Néfi	25:23–26;	Morôni	8:10.)
•	 O	que	podemos	aprender	com	esses	versículos	sobre	como	as	criancinhas	são	salvas?	

(Mesmo que os alunos usem palavras diferentes, eles devem identificar a seguinte 
verdade: As criancinhas são salvas por intermédio da Expiação de Jesus Cristo. Os 
alunos podem também ressaltar que as criancinhas estão vivas em Cristo, que Deus 
não é um Deus parcial, e que Ele é imutável.)

Escreva os seguintes exemplos no quadro ou entregue-os a eles em uma folha de papel. 
Peça que cada aluno escolha um deles. Depois peça que escolham um ou dois versículos 
de Morôni 8:8–23 e expliquem como as verdades nesses versículos abordam a preocupação 
expressa no exemplo que escolheram.
Exemplo 1: Como missionário, você encontra um casal que está terrivelmente triste porque 
sua filha de dois meses morreu. O líder da igreja a qual eles frequentam disse que as crian-
cinhas	nascem	pecadoras	devido	à	transgressão	de	Adão.	Ele	diz	que	porque	a	filha	deles	
não foi batizada antes de morrer, não pode ser salva.
Exemplo 2: Você tem uma amiga que está recebendo as mensagens dos missionários e indo 
à igreja com você. Ela decide que quer filiar-se à Igreja, mas está hesitante em ser batizada. 
“Eu	fui	batizada	quando	era	bebê”,	ela	explicou.	“Não	é	o	suficiente?”
Enquanto os alunos compartilham seus pensamentos sobre o segundo exemplo, pode ser 
necessário lembrar a eles que o arrependimento e o batismo são para os “que são respon-
sáveis e capazes de cometer pecados” (Morôni 8:10). O Senhor disse que as crianças come-
çam	a	tornar-se	responsáveis	perante	Ele	com	a	idade	de	oito	anos.	As	revelações	sobre	
essa	verdade	são	encontradas	na	Tradução	de	Joseph	Smith,	Gênesis	17:11	e	em	Doutrina	e	
Convênios 68:25–27.

Morôni 8:25–30
Mórmon ensina o que aqueles que são responsáveis precisam fazer para habitar 
com Deus
Explique-lhes que depois que Mórmon ensinou Morôni sobre as criancinhas não necessi-
tarem de batismo, ele ensinou sobre por que o batismo é necessário para aqueles que são 
responsáveis. Peça a um aluno que leia Morôni 8:25–26 em voz alta. Peça à classe que siga 
com a leitura, procurando por bênçãos que advêm às pessoas que exercem fé, arrepen-
dem-se e são batizadas.
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•	 Que	bênçãos	você	identificou	nesses	versículos?	(Enquanto	os	alunos	relatam	o	que	
encontraram,	você	pode	escrever	as	respostas	deles	no	quadro.	As	respostas	podem	
incluir que a fé, o arrependimento e o batismo levam à remissão dos pecados, à man-
sidão e humildade de coração, à visitação do Espírito Santo, à esperança, ao perfeito 
amor e, por fim, à bênção de habitar com Deus.)

Enquanto os alunos fazem a lista das bênçãos que encontraram em Morôni 8:25–26, você 
pode fazer estas perguntas de acompanhamento:
•	 Em	sua	opinião,	por	que	receber	a	remissão	de	nossos	pecados	leva	à	mansidão	e	humil-

dade	de	coração?
•	 Como	ser	manso	e	humilde	de	coração	pode	convidar	o	Espírito	Santo	para	nossa	vida?
•	 Por	que	o	Espírito	Santo	nos	ajuda	na	preparação	para	habitar	com	Deus?
•	 Em	sua	opinião,	por	que	precisamos	ser	diligentes	na	oração	para	ter	o	perfeito	amor	

sempre	presente	em	nossa	vida?
Escreva a seguinte declaração incompleta no quadro: Por meio da obediência fiel aos manda-
mentos, podemos receber o Espírito Santo, que nos prepara para …
Peça aos alunos que identifiquem a frase em Morôni 8:25–26 que complete esse princípio: 
Por meio da obediência fiel aos mandamentos, podemos receber o Espírito Santo, que 
nos prepara para habitar com Deus.
Peça que um aluno leia Morôni 8:27 em voz alta, e oriente os alunos para procurar pelo 
resultado do orgulho dos nefitas. Depois, peça-lhes que leiam Morôni 8:26 e Morôni 8:27 
em silêncio, analisando a diferença entre os resultados da mansidão e humildade de cora-
ção com o do orgulho.
Peça a outro aluno que leia Morôni 8:28 em voz alta. Saliente que depois que Mórmon 
expressou preocupação com os nefitas, ele disse: “Ora por eles, meu filho, para que se arre-
pendam”. Lembre aos alunos da força que pode vir para a vida das pessoas quando outras 
pessoas oram por elas.
Para concluir a lição, peça aos alunos que compartilhem seus sentimentos sobre o poder da 
Expiação para salvar as criancinhas e salvar a todos nós ao nos esforçarmos para ser fiéis a 
nossos convênios.
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Comentários e Informações Históricas
Morôni 8:8. “A maldição de Adão é [deles] 
removida por minha causa”

Algumas pessoas acreditam que devido à Queda de 
Adão e Eva, os bebês já chegam ao mundo manchados 
pelo pecado. O Presidente Joseph Fielding Smith expli-
cou que esse ensinamento é falso:

“Todos os que acreditam que o homem, sim, até mesmo 
os recém-nascidos, estão manchados com o ‘pecado 
original’, (em outras palavras, a transgressão de Adão), 
negam as misericórdias do sangue expiatório de Jesus 
Cristo. A Bíblia (assim como as escrituras modernas) 
ensina que Jesus Cristo é, de fato, o Redentor da 
humanidade devido à queda. Ele pagou o débito que a 
humanidade herdou por meio da transgressão de Adão. 
A hipoteca sobre nossa alma foi totalmente paga. Não 
deixou nenhuma penalidade que requeresse algum ato 
de qualquer pessoa em benefício de outra, para liber-
tá-la do ‘pecado original’. A doutrina de que as crianças 
vêm a este mundo com a maldição do ‘pecado original’ 
é uma doutrina abominável à vista de Deus, e nega 
a grandeza e misericórdia da Expiação. (Ver Morôni 
capítulo 8.)” (Church History and Modern Revelation: 
A Course of Study for the Melchizedek Priesthood 
 Quorums, 4 vols., 1949, vol. 4, p. 99).

Morôni 8:8–24. Batismo de criancinhas

O Profeta Joseph Smith ensinou que as criancinhas não 
necessitam de batismo:

“‘[Nós] acreditamos no batismo de criancinhas?’ (…) 
Não. (…) Porque não está escrito em nenhum lugar da 
Bíblia. (…) O batismo é para a remissão de pecados. As 
criancinhas não têm pecados. (…) Todas as criancinhas 
estão vivas em Cristo, e aqueles de mais idade por meio 
da fé e do arrependimento” (History of the Church vol., 
5, p. 499).

O Presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, contou sobre missionários de tempo integral 

que puderam consolar uma mãe que chorava a morte 
de seu jovem filho:

“Dois missionários trabalhavam nas montanhas do sul 
dos Estados Unidos. Certo dia, do alto de uma colina, 
viram algumas pessoas reunidas numa clareira abaixo. 
Não era frequente que os missionários tivessem muitas 
pessoas a quem pregar, por isso desceram até a clareira.

Um menininho tinha-se afogado, e um funeral estava 
para ser realizado. Os pais mandaram chamar um 
ministro para ‘dizer algumas palavras’ junto ao filho. 
Os missionários ficaram de longe, enquanto o ministro 
encarava o pai e a mãe enlutados e começava o sermão. 
Se os pais esperavam receber consolo daquele homem 
religioso, ficariam desapontados.

Ele os repreendeu severamente por não terem batizado 
o menino. Haviam adiado o batismo, por um motivo ou 
outro, mas então era tarde demais. Disse-lhes de modo 
bem brusco que o menino tinha ido para o inferno. Era 
tudo culpa deles. Eram culpados pelo tormento infinito 
dele.

Depois que o sermão terminou e a sepultura foi 
coberta, os élderes se aproximaram dos pais enlutados. 
‘Somos servos do Senhor’, disseram à mãe, ‘e temos 
uma mensagem para vocês’. Enquanto os pais lacri-
mosos ouviam, os dois leram trechos das revelações e 
prestaram seu testemunho da restauração das chaves 
da redenção tanto de vivos quanto de mortos.

Tenho certa pena daquele pregador. Ele estava fazendo 
o melhor que podia com a luz e o conhecimento que 
possuía. Porém, há mais do que ele seria capaz de ofe-
recer. Há a plenitude do evangelho.

Os élderes surgiram ali como consoladores, como instru-
tores e como servos do Senhor, como ministros auto-
rizados do evangelho de Jesus Cristo” (“E um Menino 
Pequeno Os Guiará”, A Liahona, maio de 2012, p. 6).
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Introdução
Em sua epístola final dirigida a seu filho Morôni, Mór-
mon lamentou o estado de iniquidade dos nefitas. Ele 
insistiu com Morôni que trabalhasse diligentemente 
para ajudar os nefitas a se arrependerem. Mórmon 

também contou do sofrimento do povo causado pela 
iniquidade. Apesar da condição corrupta de seu povo, 
ele incentivou Morôni a ser fiel a Jesus Cristo e ter espe-
rança na promessa de vida eterna.
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Morôni 9

Sugestões Didáticas

Morôni 9:1–20
Mórmon lamenta a iniquidade dos nefitas e lamanitas
Pergunte aos alunos se eles já tentaram ajudar alguém, e sua tentativa foi rejeitada.
•	 Como	algumas	pessoas	podem	reagir	quando	suas	boas	intenções	são	repetidamente	

rejeitadas	por	aqueles	a	quem	estão	tentando	ajudar?
Explique	à	classe	que	Morôni	9	é	uma	carta	escrita	pelo	profeta	Mórmon	a	seu	filho	
Morôni.	Convide-os	a	procurar	como	Mórmon	incentivou	seu	filho.
Peça	a	um	aluno	que	leia	Morôni	9:1	em	voz	alta.	Peça	à	classe	que	acompanhe	a	leitura,	
procurando	pela	palavra	que	Mórmon	usou	para	descrever	a	situação	dos	nefitas.	Depois	
que	os	alunos	responderem,	pode	ser	necessário	explicar	que	a	palavra	grave	refere-se	a	
algo	muito	sério,	vergonhoso	ou	repugnante.
Escreva	as	seguintes	referências	das	escrituras	no	quadro:	Morôni 9:2–5; Morôni 9:7–10; 
Morôni 9:16–19. Separe	os	alunos	em	três	grupos.	Designe	cada	grupo	a	ler	uma	passagem	
das	escrituras	relacionadas	no	quadro,	procurando	pelas	coisas	graves	que	Mórmon	des-
creveu.	Peça	a	um	aluno	de	cada	grupo	que	relate	o	que	o	grupo	encontrou.	(Se	os	alunos	
designados	para	Morôni	9:2–5	não	mencionarem	a	ira,	você	pode	mencionar	o	papel	que	a	
ira	teve	nos	terríveis	acontecimentos	que	Mórmon	descreveu.)
Peça	a	alguns	alunos	que	se	revezem	na	leitura	em	voz	alta	de	Morôni	9:11–15,	20.	Diga-
lhes	que	procurem	as	razões	por	que	Mórmon	estava	tão	triste	pela	situação	de	seu	povo.	
Faça	as	seguintes	perguntas	para	ajudar	os	alunos	a	analisar	esses	versículos:
•	 A	seu	ver,	o	que	significa	estar	“sem	civilização”?	(Morôni	9:11).	(Agir	sem	civilidade	—	

sem	refinamento	ou	restrição,	não	ter	respeito	pelas	outras	pessoas,	desconsiderar	as	leis	
que	governam	a	sociedade.)

•	 A	seu	ver,	o	que	significa	“não	[ter]	princípios”?	(Morôni	9:20).	(Viver	sem	padrões	e	
sem	honrar	e	guardar	os	mandamentos	de	Deus.)

•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“não	[ter]	sentimentos”?	(Morôni	9:20).	(Ser	duro	de	
coração	e	lutar	contra	o	Espírito	do	Senhor	e	a	Luz	de	Cristo	e	não	distinguir	o	certo	do	
errado.)

•	 Que	evidências	você	vê	no	mundo	de	hoje	que	mostram	que	algumas	pessoas	estão	sem	
civilização,	não	têm	princípios	nem	sentimentos?

Você	pode	ressaltar	que	Mórmon	disse	que	seu	povo	caiu	em	iniquidade	em	poucos	anos	
(ver	Morôni	9:12).
Explique-lhes	que	como	o	profeta	Éter	da	nação	jaredita,	Mórmon	testemunhou	a	ira	e	
a	iniquidade	que	destruiu	seu	povo.	Peça	que	alguém	leia	Morôni	9:4	em	voz	alta.	Peça	à	
classe	que	acompanhe	e	ouça	o	que	Mórmon	temia	com	relação	aos	nefitas.	(Ele	temia	que	
“o	Espírito	do	Senhor	[tivesse]	deixado	de	lutar	com	eles”.)
•	 Mórmon	mencionou	que	estava	“labutando	com	[seu	povo]	continuamente”.	Por	que	

Mórmon,	ou	um	líder	da	Igreja	hoje,	continuaria	a	labutar	entre	pessoas	que	se	iram	ou	
endurecem	o	coração	contra	a	palavra	de	Deus?

Ensino edificante
Quando você decide o 
que ensinar de um bloco 
de escrituras e como 
ensiná-lo, seleciona 
verdades e métodos de 
ensino que edificarão os 
alunos e farão com que 
sejam inspirados pelo 
Espírito Santo.
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Escreva a seguinte verdade no quadro: Devemos labutar diligentemente a serviço de Deus, 
mesmo se aqueles a quem servimos não responderem positivamente. Explique-lhes que 
isso é verdadeiro mesmo quando as pessoas a quem servimos são culpadas de sérios peca-
dos. Peça que alguém leia Morôni 9:6 em voz alta. Peça que os alunos acompanhem a leitura, 
procurando	pela	razões	por	que	devemos	labutar	diligentemente	a	serviço	de	Deus,	mesmo	
se aqueles a quem servimos não responderem positivamente. Depois que os alunos relata-
rem	o	que	encontraram,	apresente	as	seguintes	situações	(ou	crie	algumas)	para	ajudá-los	a	
refletir	sobre	como	essa	verdade	pode	se	aplicar	a	sua	vida.	Convide	um	ou	mais	alunos	para	
explicar como eles podem aplicar a verdade no quadro a cada situação que se apresente.
 1. Como presidente da classe das Moças, você é responsável por cinco moças em sua ala. 

Uma	dessas	moças	não	tem	vindo	às	reuniões	da	Igreja	ou	atividades	há	mais	de	um	
ano. Depois de você pessoalmente convidá-la a vir nos últimos três meses, ela ainda não 
compareceu a nenhuma reunião ou atividade.

 2. Como mestre familiar, você trabalha diligentemente para ministrar a cada família que lhe 
foi designada. Entretanto, nos últimos meses, uma das famílias não tem retornado seus 
telefonemas ou atendido a porta quando você os visita.

 3. Você sente-se inspirado a convidar um de seus bons amigos a conhecer os missioná-
rios. Ele recusa seu convite, ainda assim você continua a sentir que deve convidá-lo 
novamente.

Compartilhe	a	seguinte	declaração	de	Presidente	Henry B.	Eyring,	da	Primeira	Presidência,	
que nos incentivou a perseverar em nossos esforços de labutar entre os filhos de Deus. 
Peça que os alunos ouçam o que pode motivá-los a labutar diligentemente para ajudar os 
outros.

“É um convênio que fazemos com Deus de guardar todos os mandamentos  
e de prestar serviço como Ele faria se estivesse pessoalmente presente. O 
cumprimento desse padrão da melhor maneira que pudermos edifica a força 
de que precisaremos para perseverar até o fim.
“Grandes treinadores do sacerdócio mostraram-me como edificar essa força. 
É adquirir o hábito de prosseguir mesmo que haja cansaço e temor que me 

façam pensar em desistir. Os grandes mentores do Senhor mostraram-me que recebemos 
um poder espiritual sustentador quando trabalhamos além do ponto em que outros teriam 
parado para descansar. (…)
Prometo-lhes que aqueles a quem vocês treinam e a quem dão exemplo vão bendizer seu 
nome, assim como faço hoje com aqueles que me treinaram” (“Preparação no Sacerdócio: 
‘Preciso	de	Sua	Ajuda’”,	A Liahona, novembro de 2011, p. 56 ).
•	 O	que	o	Presidente	Eyring	ensina	que	os	motiva	a	labutar	diligentemente	no	serviço	do	

Senhor,	não	importando	como	seus	esforços	são	recebidos?
Leia	a	seguinte	história	do	Élder	Mervyn B.	Arnold,	dos	Setenta,	sobre	um	líder	do	sacerdó-
cio que labutou diligentemente com um rapaz mesmo sendo muitas vezes rejeitado. Peça 
aos alunos que ouçam o que o rapaz finalmente viu em seu líder do sacerdócio.
“Como membro de uma presidência de ramo em Fortaleza, Brasil, o irmão Marques com 
seus líderes do sacerdócio fizeram um plano para reativar os membros menos ativos do 
ramo.	Dentre	os	menos	ativos	achava-se	um	rapaz	chamado	Fernando	Araújo.	Conversei	
com o Fernando recentemente e ele contou-me o que aconteceu em sua vida:
“‘Comecei	a	participar	de	competições	de	surfe	nos	domingos	pela	manhã	e	deixei	de	ir	
às	reuniões	na	Igreja.	Certo	domingo	de	manhã,	o	irmão	Marques	bateu	à	porta	de	casa	e	
perguntou	à	minha	mãe,	que	não	era	membro	da	Igreja,	se	poderia	falar	comigo.	Quando	
ela disse que eu estava dormindo ele pediu permissão para me acordar. Ele me disse ‘Fer-
nando, você está atrasado para ir à igreja!’ Sem dar atenção a todas as minhas desculpas, 
levou-me para a igreja.
O mesmo aconteceu no domingo seguinte, então no terceiro domingo, resolvi sair de casa 
cedo	para	escapar	dele.	Ao	abrir	o	portão,	encontrei-o	sentado	no	carro	lendo	as	escritu-
ras.	Quando	ele	me	viu,	disse:	‘Que	bom!	Você	se	levantou	cedo.	Hoje	iremos	juntos	falar	
com	outro	rapaz!’	Apelei	para	o	meu	arbítrio,	mas	ele	disse:	‘Podemos	conversar	sobre	isso	
depois’.
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Após	oito	domingos,	não	havia	conseguido	me	livrar	do	irmão	Marques,	então	resolvi	dor-
mir na casa de um amigo. Eu estava na praia na manhã seguinte, quando vi um homem de 
terno	e	gravata	caminhando	em	minha	direção.	Ao	ver	que	era	o	irmão	Marques,	corri	para	
a água. De repente, senti a mão de alguém no meu ombro. Era o irmão Marques, com água 
até a altura do peito! Ele pegou minha mão e disse: ‘Você está atrasado! Vamos embora’. 
Quando	argumentei	que	não	tinha	nenhuma	roupa	para	vestir,	ele	respondeu:	‘Elas	estão	
no carro’.
No dia em que ele e eu saímos do mar, fiquei tocado com a preocupação e amor sinceros 
que o irmão Marques tinha por mim. (…) O irmão Marques não havia apenas me oferecido 
uma carona para a igreja — o quórum cuidou para que eu permanecesse ativo. Eles plane-
javam atividades que faziam com que eu me sentisse necessário e bem-vindo, recebi um 
chamado e os membros do quórum tornaram-se meus amigos”. (“Confirma Teus Irmãos”, 
A Liahona, maio de 2004, p. 46).
Explique-lhes que como membros da Igreja, todos temos obras importantes para realizar 
nesta vida. Os exemplos de Mórmon, Morôni e do irmão Marques podem incentivar-nos 
nesse trabalho quando nos sentirmos desencorajados ou formos rejeitados por aqueles a 
quem servimos.

Morôni 9:21–26
Mórmon incentiva Morôni a ser fiel
Peça que os alunos falem de eventos recentes na comunidade, no país e no mundo que 
poderiam deixar as pessoas desanimadas.
Peça aos alunos que façam a leitura silenciosa de Morôni 9:21–22, 25–26. Peça a eles que 
procurem o conselho que Mórmon deu a Morôni sobre o que ele deveria fazer em circuns-
tâncias adversas. Faça as seguintes perguntas para ajudar os alunos a fazer a análise destas 
questões:
•	 Nesses	versículos,	que	palavras	e	frases	indicam	como	Mórmon	se	sentiu	com	relação	a	

seu	filho	Morôni?
•	 O	que	Mórmon	sugeriu	que	deveria	permanecer	na	mente	de	Morôni	para	sempre?	

(Morôni 9:25.) Como a lembrança do Salvador e de Sua Expiação pode ajudar-nos 
quando	estamos	desanimados	ou	quando	estamos	cercados	pela	iniquidade?

•	 O	que	podemos	aprender	com	esses	versículos	sobre	como	reagir	às	dificuldades	e	à	
iniquidade	que	nos	cercam?	(Embora	os	alunos	possam	usar	palavras	diferentes,	eles	
devem expressar que, se formos fiéis a Jesus Cristo, Ele nos erguerá mesmo em meio 
às dificuldades e iniquidade que nos cercam. Você pode escrever esse princípio no 
quadro e sugerir que os alunos o escrevam em suas escrituras.)

•	 Que	experiências	em	sua	vida	ou	na	vida	daqueles	próximos	a	você	demonstram	que	
esse	princípio	é	verdadeiro?

Incentive	os	alunos	a	pensar	em	maneiras	de	serem	mais	fiéis	e	mais	dedicados	a	Jesus	
Cristo, mesmo quando estão desanimados ou cercados pela iniquidade. Testifique da força 
que	recebeu	ao	ser	fiel	a	Jesus	Cristo.



588

Sugestões Didáticas

Morôni 10:1–7
Morôni exorta-nos a ganhar um testemunho do Livro de Mórmon e de Jesus Cristo
Antes	do	início	da	aula,	desenhe	no	quadro	a	figura	de	um	arco	com	uma	pedra	angular	
(você pode basear-se na ilustração usada na lição 4). Comece a lição referindo-se à figura.
•	 Qual	é	o	propósito	da	pedra	angular	em	um	arco?
•	 Como	a	pedra	angular	se	relaciona	ao	Livro	de	Mórmon?	(Se	os	alunos	precisarem	de	

ajuda	para	responder,	você	pode	sugerir	que	leiam	a	declaração	do	Profeta	Joseph	Smith	
no sexto parágrafo da introdução do Livro of Mórmon.)

Peça aos alunos que leiam em silêncio o último parágrafo da introdução do Livro de Mór-
mon.	Antes	que	leiam,	peça-lhes	que	procurem	por	três	verdades	que	uma	pessoa	pode	
conhecer ao obter um testemunho do Livro de Mórmon.
•	 Assim	como	um	arco	é	sustentado	pela	pedra	angular,	que	outras	partes	de	nosso	teste-

munho	são	fortalecidas	ao	recebermos	um	testemunho	do	Livro	de	Mórmon?
•	 Por	que	é	importante	que	cada	pessoa	receba	seu	próprio	testemunho	do	Livro	de	

Mórmon?
Resuma	Morôni	10:1–2	explicando	que	cerca	de	1.400	anos	antes	do	Profeta	Joseph	Smith	
receber as placas de ouro, Morôni concluiu o registro de seu pai escrevendo sua exortação 
final àqueles que recebessem o Livro de Mórmon nos últimos dias. (Pode ser útil explicar 
que a palavra exortar significa incentivar muito ou pedir do fundo do coração. Essa palavra 
aparece oito vezes em Morôni 10.)
Explique-lhes que Morôni exortou a todos os que recebessem o Livro de Mórmon a buscar 
um testemunho de sua veracidade e divindade. Peça que os alunos leiam Morôni 10:3–4 
em silêncio, procurando frases que descrevam os requisitos para se obter um testemunho 
do Livro de Mórmon por meio do Espírito Santo. Você pode sugerir que eles marquem 
essas frases conforme as descobrirem. Enquanto os alunos relatam as frases que identifica-
ram, escreva-as no quadro. Estas são algumas das possíveis respostas:

“Lerdes estas coisas”
“Lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor”
“Meditardes sobre isso em vosso coração”
“[Perguntar] com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo”

Para ajudar os alunos a entender melhor o que alguém precisa fazer para receber um 
testemunho do Espírito Santo de que o Livro de Mórmon é verdadeiro, use as seguintes 
sugestões	didáticas	para	discutir	cada	requisito	que	Morôni	ensinou.

Preste testemunho
Aproveite as oportuni-
dades frequentes para 
testificar de Jesus Cristo, 
Seu evangelho e do Livro 
de Mórmon. Incentive 
os alunos a prestar tes-
temunho também. Com-
partilhar o testemunho 
abençoa a pessoa que o 
presta e pode fortalecer 
a fé e o testemunho de 
outros.

Introdução
Morôni exortou os lamanitas e a todos os que lessem 
seu testemunho para pedir a Deus que confirme a 
verdade de suas palavras. Ele ensinou que Deus mani-
festaria a verdade do Livro de Mórmon e da realidade 
de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Morôni 
também declarou que se encontraria conosco ante o 
tribunal de Deus, onde o Senhor em pessoa confirmaria 

a verdade das palavras de Morôni. (Observação: Você 
pode reservar um tempo ao final na aula para os alunos 
prestarem seu testemunho do Livro de Mórmon. Para 
assegurar-se de que haja tempo suficiente, em espírito 
de oração selecione as partes da lição que serão mais 
benéficas para seus alunos.)
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Morôni 10:1–7, 27–29
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MORôNI  10:1–7, 27–29

1. “Lerdes estas coisas”
Morôni convidou-nos a “[ler] estas coisas”, ou seja, ler o Livro de Mórmon. Peça a um 
aluno	que	leia	em	voz	alta	a	seguinte	história	contada	pelo	Élder	Tad R.	Callister,	do	Quó-
rum dos Setenta, sobre como uma jovem beneficiou-se ao ler o Livro de Mórmon:
“Uma moça de quatorze anos (…) disse que estivera conversando sobre religião com uma 
de	suas	amigas	da	escola.	A	amiga	perguntou:	‘A	que	religião	você	pertence?’
Ela	respondeu:	‘A	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	Últimos	Dias	ou	mórmons’.
A	amiga	replicou:	‘Conheço	essa	Igreja,	e	sei	que	não	é	verdadeira’.
‘Como	você	sabe?’	foi	a	resposta.
‘Porque’, disse a amiga, ‘pesquisei a respeito dela’.
‘Você	já	leu	o	Livro	de	Mórmon?’	
‘Não’, foi a resposta. ‘Não li’.
Ao	que	a	jovem	respondeu	com	doçura:	‘Então,	você	não	pesquisou	a	minha	Igreja,	porque	
eu li todas as páginas do Livro de Mórmon e sei que é verdadeiro’” (“O Livro de Mórmon 
— Um Livro de Deus”, A Liahona, novembro de 2011, p. 74).
•	 Por	que	a	leitura	do	Livro	de	Mórmon	é	essencial	para	obtermos	um	testemunho	de	sua	

veracidade?
•	 Como	a	leitura	do	Livro	de	Mórmon	este	ano	fortaleceu	seu	testemunho	dele	e	da	ver-

dade	que	ele	ensina?

2. “Lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor”
Morôni ensinou que aqueles que lerem o Livro de Mórmon e desejarem conhecer sua 
veracidade devem“[lembrar-se] de quão misericordioso tem sido o Senhor” (Morôni 
10:3). Explique-lhes que reconhecer e lembrar exemplos da misericórdia do Senhor pode 
abrandar	nosso	coração	e	preparar-nos	para	sentir	a	influência	do	Espírito	Santo.	Um	dos	
significados da palavra misericordioso é compassivo. Peça aos alunos que pensem por um 
momento quando eles experimentaram a misericórdia ou compaixão do Senhor para com 
eles ou a reconheceram na vida de alguém que conhecem.
Peça aos alunos que compartilhem exemplos da misericórdia do Senhor no Livro de Mór-
mon que foram significativas para eles.
•	 Em	sua	opinião,	como	lembrar-se	da	misericórdia	do	Senhor	pode	ajudar	alguém	a	ser	

receptivo	ao	Espírito	Santo	e	receber	o	testemunho	do	Livro	de	Mórmon?
•	 Que	evidência	da	misericórdia	do	Senhor	você	testemunhou	em	sua	vida?
•	 Que	sentimentos	você	tem	ao	lembrar	da	misericórdia	do	Senhor	em	sua	vida?

3. “Meditardes sobre [a misericórdia do Senhor] em vosso coração”
Morôni ensinou que devemos meditar sobre a misericórdia do Senhor em nosso coração. 
Explique-lhes que meditar sobre as maneiras que o Senhor tem sido misericordioso com 
os	outros	e	conosco	nos	prepara	para	receber	a	influência	do	Espírito	Santo.	Para	ajudar	os	
alunos a entender como isso acontece, peça a um aluno que leia a seguinte explicação do 
Élder	Marvin J.	Ashton,	do	Quórum	dos	Doze	Apóstolos:

“Os dicionários dizem que meditar significa pesar mentalmente, pensar 
profundamente sobre algo, deliberar, ponderar. (…)
Ao	meditar,	damos	ao	Espírito	a	oportunidade	de	nos	impressionar	e	dirigir.	
A	meditação	é	uma	poderosa	ligação	entre	o	coração	e	a	mente.	Ao	lermos	as	
escrituras, nosso coração e nossa mente são tocados. Se usarmos o dom de 
meditar, poderemos sentir essas verdades eternas e saber como incorporá-las 

em	nossas	ações	diárias. (…)
Meditar é uma busca mental progressiva. É uma grande dádiva para aqueles que aprendem 
a usá-la. Encontramos entendimento, discernimento e aplicação prática se usarmos o dom 
de meditar” (“Pois Há Muitos Dons” A Liahona, janeiro de 1988, p. 18).
•	 Enquanto	estudava	o	Livro	de	Mórmon,	quando	a	meditação	o	ajudou	a	sentir	a	influência	

do	Espírito	Santo?
•	 O	que	podemos	fazer	para	meditar	com	mais	consistência	quando	estudamos	as	

escrituras?
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4. “[Perguntar] com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em [Jesus] 
Cristo”
Morôni ensinou que se quisermos receber um testemunho da veracidade do Livro de Mór-
mon, precisamos pedir a Deus “com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em 
[Jesus]	Cristo”.	Explique-lhes	que	orar	sinceramente	e	com	real	intenção	significa	que	nós	
“[temos] a intenção de colocar em prática a resposta que [recebermos] de Deus” (Pregar 
Meu Evangelho: Guia para o Serviço Missionário, 2004, p. 115). Você pode compartilhar a 
seguinte história, na qual um homem orou com real intenção para obter um testemunho 
da veracidade do Livro de Mórmon:
”Às vezes orava para saber o que era certo, mas tratava-se mais de um pensamento passa-
geiro do que uma pergunta sincera. Então, certa noite decidi orar com ‘real intenção’.
Eu disse ao Pai Celestial que desejava conhecê-Lo e fazer parte de Sua Igreja verdadeira. 
Prometi:	‘Se	me	mostrares	que	Joseph	Smith	é	um	profeta	verdadeiro	e	que	o	Livro	de	
Mórmon	é	verdadeiro,	farei	tudo	o	que	desejares	de	mim.	Se	A	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	
Santos	dos	Últimos	Dias	for	a	Igreja	verdadeira,	eu	a	seguirei	e	jamais	a	deixarei’.
Não tive nenhuma manifestação espetacular, mas me senti em paz e fui dormir. Várias 
horas	depois	acordei	com	um	pensamento	bem	nítido:	‘Joseph	Smith	é	um	profeta	verda-
deiro, e o Livro de Mórmon é verdadeiro’. Esse pensamento veio acompanhado de uma 
paz	indescritível.	Adormeci	de	novo	e	mais	tarde	acordei	com	o	mesmo	pensamento	e	
sentimento.
Desde	esse	dia,	nunca	mais	duvidei	que	Joseph	Smith	fosse	um	profeta	verdadeiro.	Sei	
que	essa	é	a	obra	do	Salvador	e	que	o	Pai	Celestial	responderá	a	nossas	sinceras	petições”	
(Rodolfo	Armando	Pérez	Bonilla,	“How	I	Know”	[Como	Eu	Sei],	Ensign, outubro de 2011, 
p. 64).
Peça aos alunos que procurem Morôni 10:4 e identifiquem o que Deus fará por aqueles que 
seguem o processo delineado por Morôni.
•	 O	que	Morôni	promete	àqueles	que	buscam	um	testemunho	do	Livro	de	Mórmon	da	

maneira	que	ele	orientou?
•	 De	que	maneiras	o	Espírito	Santo	pode	testificar	da	veracidade	do	Livro	de	Mórmon?	

(Assegure-se	de	que	os	alunos	entendam	que	a	maioria	das	revelações	não	vem	de	
modo espetacular. Enquanto algumas pessoas podem experimentar experiências 
espirituais grandiosas, a maioria sentirá somente algo calmo e sutil, como um calor, um 
sentimento de paz ou uma confirmação. Você pode explicar também que, ao estudarmos 
as escrituras, o Espírito pode testificar da verdade do que estamos lendo. Então, quando 
especificamente pedirmos para saber da veracidade do Livro de Mórmon, o Espírito 
confirmará os testemunhos que já recebemos.)

Peça a um aluno que leia Morôni 10:5–7 em voz alta.  Peça à classe que acompanhe a 
leitura e identifique o que mais Morôni prometeu que podemos conhecer por intermédio 
do Espírito Santo. Saliente que Morôni 10:4–5 é uma passagem de domínio das escrituras. 
Você pode incentivar os alunos a marcar essa passagem de modo distinto para que consi-
gam localizá-la facilmente. 
•	 O	que	podemos	aprender	com	Morôni	10:3–7?	(Mesmo	que	os	alunos	usem	palavras	

diferentes, eles devem identificar o seguinte princípio: Se pedirmos a Deus com fé e 
real intenção, podemos receber um testemunho do Livro de Mórmon e de Jesus 
Cristo por meio do Espírito Santo.)

Peça aos alunos que escrevam no diário de estudo das escrituras uma meta relacionada ao 
que farão para obter ou fortalecer seu testemunho do Livro de Mórmon. Incentive-os a 
aplicar o princípio ensinado em Morôni 10:4.

Morôni 10:4–5 
é uma passagem de 
domínio das escrituras. 
Consulte a ideia de 
ensino para domínio das 
escrituras ao final da 
lição para ajudar os 
alunos a memorizar essa 
passagem.
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MORôNI  10:1–7, 27–29

Morôni 10:27–29
Morôni testifica que nos encontrará no tribunal de Deus
Peça a um aluno que leia Morôni 10:27–29 em voz alta. Peça à classe que pense sobre como 
poderiam responder à pergunta encontrada em Morôni 10:27. Testifique que aqueles que 
receberam o Livro de Mórmon serão considerados responsáveis perante Deus com 
relação à maneira como reagem a ele.
Reserve	tempo	suficiente	ao	final	da	lição	para	dar	aos	alunos	a	oportunidade	de	compar-
tilhar seu testemunho do Livro de Mórmon. Você pode prestar seu próprio testemunho do 
Livro	de	Mórmon.	Assegure	aos	alunos	que	ao	continuarem	a	estudar	o	Livro	de	Mórmon	
por	toda	vida,	sua	fé	em	Jesus	Cristo	e	em	Seu	evangelho	aumentará.

Domínio das Escrituras — Morôni 10:4–5
Os alunos que memorizarem Morôni 10:4–5 estarão mais preparados para compartilhar a 
mensagem do Livro de Mórmon com outras pessoas. Escreva a passagem no quadro e peça 
aos	alunos	que	leiam	juntos	em	voz	alta.	Apague	seis	palavras,	e	peça	à	classe	que	a	leia	
novamente, incluindo as palavras apagadas enquanto leem. Continue com esse processo 
até que a maioria ou toda a passagem seja apagada.
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Introdução
Depois de ensinar a obter um testemunho da verdade 
de todas as coisas por meio do Espírito Santo, Morôni 
exortou aqueles que leriam suas palavras a receber 
e reconhecer os dons espirituais. Morôni concluiu o 

registro do Livro de Mórmon exortando todas as pes-
soas a vir a Jesus Cristo, apegar-se a toda boa dádiva 
que Ele oferecer e ser aperfeiçoados Nele.

LIÇÃO 160

Morôni 10:8–26, 30–34

Sugestões Didáticas

Morôni 10:8–26
Morôni ensina sobre os dons do Espírito e seu propósito na obra do Senhor
Peça aos alunos que pensem em uma época quando o Pai Celestial os ajudou a fazer algo 
que não poderiam fazer sozinhos. Peça que os alunos leiam Morôni 10:8 em silêncio, pro-
curando a frase que descreve as habilidades ou bênçãos espirituais que Deus dá aos fiéis 
(“dons de Deus”). Explique-lhes que com frequência nos referimos a esse dons como dons 
do Espírito ou dons espirituais.
•	 De	acordo	com	Morôni	10:8,	por	que	Deus	dá	dons	do	Espírito	a	Seus	filhos?	(Depois	

que os alunos responderem, escreva a seguinte verdade no quadro: Deus dá dons do 
Espírito a Seus filhos para beneficiá-los. Você pode precisar explicar que neste con-
texto, beneficiar significa abençoar ou ajudar.)

Peça que os alunos leiam Morôni 10:9–16 em silêncio, procurando pelos dons de Deus 
que Morôni descreveu nesses versículos. Você pode sugerir que os alunos marquem o que 
encontraram.
•	 Que	dons	do	Espírito	você	identificou	nesses	versículos?	(Enquanto	os	alunos	respon-

dem, você pode escrever as respostas deles no quadro.)
•	 Que	exemplos	desses	dons	você	já	viu	na	Igreja?
•	 Quando	você	presenciou	pessoas	recebendo	bênçãos	porque	outras	exerceram	seus	dons	

espirituais?	(Você	pode	estar	preparado	para	compartilhar	um	exemplo	que	presenciou.)
•	 Como	os	dons	do	Espírito	podem	beneficiar	a	pessoa	que	os	recebe?
Peça a um aluno que leia Morôni 10:19, 24 em voz alta. Peça à classe que acompanhe a leitura, 
procurando uma barreira que nos impede de receber e reconhecer os dons espirituais.
•	 Que	barreira	nos	impede	de	receber	e	reconhecer	os	dons	espirituais?
•	 Em	sua	opinião,	por	que	as	pessoas	incrédulas	não	conseguem	reconhecer	ou	receber	o	

poder	e	os	dons	de	Deus?
Peça que os alunos leiam Morôni 10:25–26 em silêncio, procurando o que acontecerá àqueles 
que rejeitarem os dons e o poder de Deus. Peça que eles compartilhem o que encontraram.
Peça a alguns alunos que se revezem na leitura em voz alta de Morôni 10:20–23. Peça que a 
classe acompanhe a leitura procurando pelas bênçãos advindas da fé, esperança e caridade. 
(Antes	que	leiam	Morôni	10:23,	você	pode	explicar	que	a	frase	“me	são	convenientes”	se	
refere a coisas que estão em harmonia com a vontade do Senhor.)
•	 Conforme	o	ensinamento	de	Morôni,	que	bênçãos	receberiam	aqueles	que	tivessem	fé,	

esperança	e	caridade?
(Depois que os alunos responderem, escreva o seguinte princípio no quadro: Se tiver-
mos fé, poderemos fazer o que o Salvador quer que façamos. Você pode sugerir que eles 
marquem esse princípio em Morôni 10:23.

Ame seus alunos
Quando você expressa 
amor a seus alunos e se 
preocupa com eles, você 
reflete o amor que Deus 
tem por eles. Ao concluir 
esse curso, busque 
ajudar os alunos a saber 
que eles são amados 
filhos e filhas de Deus.
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MORôNI  10:8 –26, 30 – 34

•	 Em	sua	opinião,	como	os	dois	princípios	no	quadro	se	relacionam?	(Se	tivermos	fé,	Deus	
nos dará os dons de que precisamos para realizar a obra que Ele tem reservada para nós.)

•	 Como	o	conhecimento	desses	dois	princípios	pode	nos	ajudar	agora	e	no	futuro?
Escreva	as	seguintes	declarações	incompletas	no	quadro:	Para	ajudar	os	alunos	ver	como	
a promessa em Morôni 10:23 foi cumprida ou poderia ser cumprida em sua vida, dê a eles 
alguns	minutos	para	completar	uma	das	declarações	no	diário	de	estudo	das	escrituras:

Eu senti os efeitos da promessa em Morôni 10:23 quando …
A promessa encontrada em Morôni 10:23 pode me ajudar quando …

Depois que tiverem tempo suficiente, peça-lhes que compartilhem com um colega o que 
escreveram.

Morôni 10:30–34
Morôni convida todos a vir a Jesus Cristo e ser aperfeiçoados Nele
Escreva a palavra Perfeição	no	quadro.	Abaixo	dela,	escreva	Possível ou Impossível?
Peça aos alunos que compartilhem seus pensamentos com relação à pergunta no quadro. 
Depois de uma breve conversa, peça a um aluno que leia 3 Néfi 12:48 em voz alta.
•	 De	acordo	com	o	Salvador,	qual	é	o	objetivo	de	cada	um	de	nós?	(Tornar-se	perfeito.)	

Como	isso	é	possível?
Depois	que	os	alunos	compartilharem	suas	opiniões,	peça	a	um	aluno	que	leia	a	seguinte	
explicação	do	Presidente	James E.	Faust,	da	Primeira	Presidência:

“A	perfeição	é	uma	meta	eterna.	Embora	não	possamos	ser	perfeitos	na	
mortalidade, recebemos o mandamento de esforçar-nos para alcançá-la, 
algo que conseguiremos fazer por meio da Expiação” (“Este É o Nosso Dia”, 
A Liahona, julho de 1999, p. 19).
Explique-lhes que apesar da perfeição não ser possível nesta vida, podemos 
no final, tornar-nos perfeitos. Morôni ensinou que podemos alcançar a per-

feição	por	meio	da	Expiação	de	Jesus	Cristo.	Copie	a	seguinte	tabela	no	quadro,	deixando	
as respostas em parênteses.

O que eu preciso fazer … Quais as promessas de Deus …

(As respostas podem incluir que precisamos vir 
a Jesus Cristo; buscar e receber as boas dádivas; 
evitar as coisas do mal e impuras; negar-nos a 
toda iniquidade; e amar a Deus com todo poder, 
mente e força.)

(As respostas podem incluir que ele cumprirá 
Seus convênios; Sua graça nos será suficiente; 
seremos aperfeiçoados em Jesus Cristo; rece-
beremos a graça de Deus; seremos santificados 
e receberemos a remissão de nossos pecados; 
e nos tornaremos santos, sem mácula.)

Peça aos alunos que pesquisem Morôni 10:30–33 para as frases que descrevam o que pre-
cisamos fazer e as promessas que Deus faz para nos ajudar a tornar-nos puros e perfeitos. 
Peça a um aluno que registre as respostas dos alunos na coluna apropriada da tabela. 
Saliente que a palavra graça se refere à ajuda e força divina que recebemos devido à Expia-
ção	de	Jesus	Cristo.
•	 Que	declaração	você	escreveria	abaixo	da	tabela	para	resumir	o	que	Morôni	ensina	sobre	

tornar-se	puro	e	perfeito?	(Mesmo	que	os	alunos	usem	palavras	diferentes,	as	respostas	
devem	refletir	a	seguinte	verdade:	Ao vir a Jesus Cristo, podemos ser purificados e 
aperfeiçoados por meio de Sua Expiação.)

Se	possível,	dê	aos	alunos	uma	cópia	da	seguinte	declaração	do	Élder	Jeffrey R.	Holland,	do	
Quórum	dos	Doze	Apóstolos:	Peça	a	um	aluno	que	leia	a	declaração	em	voz	alta	enquanto	
o	restante	acompanha	a	leitura.	Antes	que	o	aluno	leia,	incentive	a	classe	a	ouvir	com	
atenção,	pensando	no	que	podem	fazer	para	vir	a	Jesus	Cristo	como	resultado	do	estudo	
do Livro de Mórmon neste ano.
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“O apelo final, último, único da pedra angular de nossa religião e do livro 
mais correto já escrito é o toque de pureza; é ser sagrado e sem mancha; é 
ser puro. E que a pureza pode vir somente por meio do sangue do Cordeiro 
que tomou nossas dores, carregou nossos pesares, o Cordeiro que foi ferido 
pelas	nossas	transgressões	e	moído	por	nossas	iniquidades,	o	Cordeiro	que	
foi	oprimido	e	afligido,	mas	não	fizemos	caso	dele	(ver	Mosias	14). (…)

Pureza	—	por	meio	do	sangue	do	Cordeiro.	É	sobre	isso	que	o	livro	clama”	(“A	Standard	
unto	My	People”	[Um	Padrão	para	o	Meu	Povo]	[discurso	para	os	educadores	religiosos	do	
SEI, 9 de agosto de 1994], pp. 13–14, si .LDS .org).
Peça aos alunos que identifiquem frases em Morôni 10:32–33 que salientem que podemos 
ser aperfeiçoados somente “em Cristo” ou por meio do poder purificador de Sua Expiação.
•	 Por	que	precisamos	da	Expiação	de	Jesus	Cristo	para	nos	tornar	puros	e	perfeitos?
•	 Que	frases	em	Morôni	10:32–33	você	considera	incentivadoras	ao	lutar	pela	pureza	e	

pela	meta	eterna	de	perfeição?
Peça aos alunos que escolham uma ou duas frases da primeira coluna da tabela no quadro. 
Dê a eles alguns minutos para escrever no diário de estudo das escrituras qualquer pensa-
mento ou ideia que tiverem sobre como podem melhorar nessas áreas.
Conclua essa lição lendo Morôni 10:34 para a classe. Peça aos alunos que acompanhem 
a	leitura,	procurando	por	evidências	de	que	Morôni	tinha	fé	e	esperança	em	Jesus	Cristo.	
Depois que relatarem o que encontraram, peça aos alunos que escrevam qualquer pen-
samento ou ideia que tiveram ao concluir o curso deste ano sobre o Livro de Mórmon. 
Você pode convidar os alunos a compartilhar com a classe o que escreveram. Testifique das 
bênçãos	que	o	Pai	Celestial	prometeu	a	eles	se	vierem	a	Jesus	Cristo	seguirem	Seus	ensina-
mentos e exercerem fé em Sua Expiação. Incentive os alunos a fazer do estudo do Livro de 
Mórmon um projeto para a vida inteira.

Recapitulação de Morôni
Reserve	um	tempo	para	ajudar	os	alunos	a	recapitular	o	livro	de	Morôni.	Peça	que	pensem	
no que aprenderam nesse livro, tanto no seminário quanto em seu estudo pessoal das 
escrituras. Se necessário, peça-lhes que recapitulem rapidamente alguns dos resumos dos 
capítulos	em	Morôni	para	ajudá-los	a	lembrar.	Após	dar	tempo	suficiente	aos	alunos,	peça	
que alguns compartilhem algo de Morôni que foi inspirador para eles ou que os ajudou a 
ter	mais	fé	em	Jesus	Cristo.
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MORôNI  10:8 –26, 30 – 34

Comentários e Informações Históricas
Morôni 10:8–19. Dons do Espírito

O Élder Bruce R. McConkie descreveu os propósitos e 
motivos que temos para obter dons espirituais:

“[Os dons espirituais têm o propósito] de iluminar, 
incentivar e edificar os fiéis, de modo que herdem a 
paz nesta vida e sejam guiados até a vida eterna no 
mundo futuro. A presença dos dons espirituais é prova 
da divindade da obra do Senhor; onde quer que eles 
não sejam encontrados, lá a Igreja e reino de Deus não 
estarão. Temos a promessa de que os dons espirituais 
nunca nos serão retirados, enquanto a Terra continuar 
em seu presente estado, exceto devido à incredulidade 
(Morôni 10:19), mas quando o dia da perfeição chegar 
e os santos alcançarem a exaltação eles não mais serão 
necessários. Como disse Paulo: ‘Mas, quando vier o que 
é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado’ 
(I Coríntios 13:10).

Espera-se que as pessoas fiéis busquem os dons do 
Espírito de todo o coração. Devem procurar ‘com zelo os 
melhores dons’ (I Coríntios 12:31; D&C 46:8; e ‘desejar 
os dons espirituais’ I Coríntios 14:1) e ‘pedir a Deus, 
que dá liberalmente’ (D&C 46:7; Mateus 7:7–8). Alguns 
receberão um dom, outros receberão outro, e a alguns 
será ‘dado possuir todos esses dons, para que haja uma 

cabeça, a fim de que todo membro se beneficie com isso 
(D&C 46:29)” (Mormon Doctrine, 2ª ed., 1966, p. 314).

O Élder Marvin J. Ashton, do Quórum dos Doze Apósto-
los ensinou:

“Uma das maiores tragédias da vida, a meu ver, ocorre 
quando uma pessoa classifica a si mesma como alguém 
que não tem dons ou talentos. (…)

Em Doutrina e Convênios 46:11–12, temos esta verdade: 
‘Pois a todos não são dados todos os dons; pois há mui-
tos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito 
de Deus.

A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que 
desse modo todos sejam beneficiados’. 

Deus deu a cada um de nós um ou mais talentos 
especiais. (…) Depende de cada um de nós procurar e 
desenvolver os dons que Deus nos deu. (…)

Deus vive. Ele nos abençoa com dons. Ao desenvolver e 
compartilhar nossos dons dados por Deus e beneficiar 
com nossos dons as pessoas a nossa volta, o mundo 
pode tornar-se um lugar melhor e a obra de Deus irá 
avante de maneira mais rápida ” (“Pois Há Muitos 
Dons”, A Liahona, janeiro de 1988, p. 18).
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Lição de Estudo no Lar 
Morôni 7:20–10:34 (Unidade 32)

Material de Preparação para o 
Professor de Estudo no Lar
Resumo das Lições Diárias de Estudo no Lar
O resumo a seguir das doutrinas e dos princípios que os 
alunos aprenderam ao estudar Morôni 7:20–10:34 (unidade 
32) não é para ser ensinado como parte de sua lição. A lição 
que você ensina concentra-se somente em algumas destas 
doutrinas e destes princípios. Siga os sussurros do Santo 
Espírito ao ponderar as necessidades de seus alunos.

Dia 1 (Morôni 7:20–48)
Enquanto os alunos continuam seu estudo do sermão de 
Mórmon para as pessoas na sinagoga, eles aprenderam prin-
cípios importantes sobre fé, esperança e caridade: Ao exercer 
fé em Jesus Cristo, podemos nos apegar a tudo o que é 
bom. Se exercermos fé em Jesus Cristo, podemos obter espe-
rança, por intermédio de Sua Expiação, de ser ressuscitados 
para a vida eterna. Se orarmos ao Pai com toda a energia de 
nosso coração e vivermos como verdadeiros seguidores de 
Jesus Cristo, podemos ser cheios de caridade.

Dia 2 (Morôni 8–9)
Ao estudarem a epístola de Mórmon a Morôni registrada 
em Morôni 8, os alunos aprenderam que o arrependimento 
e o batismo são necessários a todos os que são responsá-
veis e capazes de cometer pecado. Também estudaram a 
doutrina de que as criancinhas são salvas por intermédio da 
Expiação de Jesus Cristo. Ao estudar a epístola registrada 
em Moroni 9, os alunos aprenderam que devemos labutar 
diligentemente a serviço de Deus, mesmo se aqueles a quem 
servimos não reagirem positivamente. Além disso, os alunos 
aprenderam com os exemplos de Mórmon e Morôni que, se 
formos fiéis a Jesus Cristo, Ele nos erguerá mesmo em meio 
às dificuldades e iniquidade que nos cercam.

Dia 3 (Morôni 10:1–7, 27–29)
Ao estudarem o testemunho final de Morôni os alunos 
relembraram que se pedirmos a Deus com fé e real intenção, 
podemos receber um testemunho do Livro de Mórmon e de 
Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Também aprenderam 
que aqueles que receberam o Livro de Mórmon serão con-
siderados responsáveis perante Deus com relação à maneira 
como reagem a ele.

Dia 4 (Morôni 10:8–26, 30–34)
Os estudantes aprenderam que Deus dá dons do Espírito 
a Seus filhos para beneficiá-los. Aprenderam também que 
se tivermos fé, poderemos fazer o que o Salvador quer 
que façamos. Aprenderam ao estudar as palavras finais de 
Morôni no Livro de Mórmon, que ensina a vir a Jesus Cristo, 
que nós podemos ser purificados e aperfeiçoados por inter-
médio de Sua Expiação.

Introdução
Esta lição pode ajudar os alunos a entender melhor o que signi-
fica apegar-se a toda boa dádiva. Será dada aos alunos a chance 
de explicar como uma pessoa pode aprender por si mesma que 
o Livro de Mórmon é verdadeiro. Eles serão capazes de compar-
tilhar seu testemunho do Livro de Mórmon e discutir como seu 
testemunho foi fortalecido neste ano. Morôni 7–9 contêm epís-
tolas, ou cartas, de Mórmon que Morôni incluiu em seu livro.

Sugestões Didáticas

Morôni 7:20–48
Morôni registra os ensinamentos de Mórmon sobre a fé em Jesus 
Cristo, a esperança e a caridade
Escreva as palavras tocar e apegar-se no quadro. Peça a um 
aluno que vá à frente da classe e demonstre para os alunos o 
que significa tocar o Livro de Mórmon. Depois peça ao aluno 
que mostre o que significa apegar-se ao Livro de Mórmon.

Peça aos alunos que leiam Morôni 7:19 em silêncio e procurem 
a que Mórmon disse que devemos nos apegar. Depois, faça as 
seguintes perguntas:

•	 A	que	Mórmon	disse	que	devemos	nos	apegar?
•	 Em	sua	opinião,	o	que	significa	“apegardes	a	toda	boa	

dádiva”? (Ajude os alunos a entender que “toda boa dádiva” 
pode incluir metas, atos, pensamentos, princípios e objetos 
justos.)

Explique-lhes que Mórmon ensinou como podemos “[apegar-
nos] a toda boa dádiva”. Peça a alguns alunos que se revezem 
na leitura em voz alta de Morôni 7:20–22, 25, 30. Peça à classe 
que procure o conselho de Mórmon sobre o que precisamos 
fazer para “[apegar-nos] a toda boa dádiva”.

Escreva a seguinte declaração incompleta no quadro: Ao … , 
podemos apegar-nos a toda boa dádiva.

Depois de ler esses versículos, pergunte: Como você completaria 
essa declaração? (Uma resposta que os alunos podem dar é ao 
exercer fé em Jesus Cristo, podemos nos apegar a tudo o 
que é bom.)

Lembre aos alunos que esse capítulo de Mórmon também testifi-
cou que por meio da fé em Jesus Cristo nós podemos ser cheios 
do dom da caridade (ver Morôni 7:48). Peça aos alunos que ten-
tem recitar a passagem do domínio das escrituras Morôni 7:45, 
47–48 de cor. Os alunos também poderiam ler os versículos em 
voz alta.

Faça as seguintes perguntas:

•	 Qual	é	sua	frase	favorita	em	Morôni	7:45,	47–48?	Por	que	
essa frase é significativa para você?

•	 Quando	você	viu	alguém	ser	caridoso	ou	quando	você	sentiu	
o Senhor ajudando-o a ser caridoso? (Você pode compartilhar 
suas próprias respostas.)
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Morôni 10
Morôni exorta-nos a ganhar um testemunho do Livro de Mórmon 
e vir a Jesus Cristo
Revise com os alunos o propósito da pedra angular em um arco. 
Conversem sobre como a ideia da pedra angular se relaciona 
com o Livro de Mórmon. (Você pode pedir que os alunos vejam 
a gravura na unidade 1, dia 3 de seu guia de estudo.) Peça aos 
alunos que compartilhem como o Livro de Mórmon é a pedra 
angular do testemunho deles.

Peça que alguém leia Morôni 10:3–5. Peça que os alunos 
reflitam por que é importante compartilhar esses versículos com 
todas as pessoas, mesmo que não sejam membros de nossa 
Igreja. Peça a alguns alunos que compartilhem seus pensamen-
tos e depois pergunte: Segundo Morôni, o que precisamos fazer 
para conhecer a verdade? (Enquanto os alunos respondem, você 
pode escrever as respostas deles no quadro.) Saliente que essas 
respostas são maneiras para buscar, com fé, saber “a verdade de 
todas as coisas”.)

Peça que alguém leia Morôni 10:6–7, e depois pergunte: Além 
da veracidade do Livro de Mórmon, o que mais podemos saber 
pelo poder do Espírito Santo? (O Espírito Santo confirmará que 
Jesus é o Cristo.)

Escreva o seguinte princípio no quadro: Se pedirmos a Deus 
com fé e real intenção, podemos receber um testemunho 
do Livro de Mórmon e de Jesus Cristo por meio do Espírito 
Santo.

Lembre aos alunos que Morôni deixou um convite final a todas 
as pessoas que lerem o Livro de Mórmon. Peça a um aluno que 
leia seu convite, que está em Morôni 10:30, 32–33. Peça aos 
alunos que procurem maneiras de “vir a Cristo”. (Você pode 

sugerir que os alunos marquem o que encontraram.) Depois, 
faça as seguintes perguntas:

•	 Que	convite	Morôni	fez	ao	final	desse	registro	sagrado?
•	 Que	frases	nesses	versículos	ajudam	você	a	saber	como	“vir	a	

Cristo”?
•	 Que	princípios	podemos	aprender	com	esses	versículos?	(As	

respostas podem incluir o seguinte princípio: Ao vir a Jesus 
Cristo, podemos ser purificados e aperfeiçoados por 
meio de Sua Expiação. Você pode escrever esse princípio no 
quadro.)

•	 O	que	significa	para	você	saber	que	pode	ser	aperfeiçoado	
somente por intermédio de Jesus Cristo?

Peça a cada aluno que escolha uma das seguintes perguntas e 
pensar na resposta. (Você pode mostrar as perguntas no quadro 
ou prepará-las em uma folha de papel para ser distribuída aos 
alunos antes da aula.) Dê tempo aos alunos para responder, 
depois peça que alguns compartilhem as respostas com a classe.

•	 Como	você	soube	que	o	Livro	de	Mórmon	é	verdadeiro?
•	 Como	o	Salvador	ajudou	você	a	tornar-se	mais	do	que	pode-

ria sozinho?
•	 Ao	olhar	para	trás	em	seu	estudo	do	Livro	de	Mórmon	deste	

ano, há algo que gostaria de melhorar com relação ao estudo 
das escrituras?

Depois que os alunos responderem, você pode compartilhar 
seu testemunho do Livro de Mórmon e da Expiação de Jesus 
Cristo. Além disso, compartilhe sua gratidão pelos alunos e pelo 
esforço que fizeram ao estudar e aprender no seminário neste 
ano. Incentive-os a continuar lendo as escrituras a cada dia e 
esforçando-se para aplicar o que aprenderam em sua vida.
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Gráficos de Leitura das Escrituras

Ajudamos a cumprir o Objetivo dos 
Seminários e Institutos de Religião ao 
incentivarmos os alunos a (1) ler e estudar 
as escrituras diariamente e (2) ler as 
escrituras do curso de estudo. Você pode 

dar aos alunos gráficos como os mostra-
dos abaixo para ajudá-los a acompanhar 
seu progresso. Caso deseje acompanhar 
a leitura diária das escrituras feita pelos 
alunos, siga as orientações das Instruções 

de Acompanhamento de Leitura das Escri-
turas. Procure essas instruções em si .lds .org 
digitando “instruções para acompanha-
mento de leitura das escrituras”.

Gráfico de Leitura do Livro de Mórmon

1 Néfi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Néfi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jacó 1 2 3 4 5 6 7

Enos 1

Jarom 1

Ômni 1

Palavras de Mórmon 1

Mosias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helamã 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 Néfi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 Néfi 1

Mórmon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Éter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Morôni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gráfico de Leitura Diária das Escrituras

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Guia de Andamento para Professores de Seminário Diário
Calendário Sugerido para Ano Letivo de 36 Semanas

Semana Bloco de Escrituras a Ser Ensinado Bloco de Leitura

1 Dia 1: Lição 1  O Papel do Aluno
Dia 2: Lição 2  Estudar as Escrituras
Dia 3: Lição 3  O Plano de Salvação
Dia 4: Lição 4  Página de Rosto, Introdu-

ção e Depoimentos das 
Testemunhas

Dia 5: Lição 5  Visão Geral do Livro de 
Mórmon

Página de Rosto, Intro-
dução, Depoimentos das 
Testemunhas, Testemunho 
do Profeta Joseph Smith e 
Breve Explicação sobre o 
Livro de Mórmon

2 Dia 1: Lição 6  1 Néfi 1
Dia 2: Lição 7  1 Néfi 2
Dia 3: Lição 8  1 Néfi 3–4
Dia 4: Dia flexível (ver sugestões para 

dias flexíveis)
Dia 5: Lição 9  1 Néfi 5

1 Néfi 1–5

3 Dia 1: Lição 10  1 Néfi 6 e 9
Dia 2: Lição 11  1 Néfi 7
Dia 3: Lição 12  1 Néfi 8
Dia 4: Lição 13  1 Néfi 10–11
Dia 5: Lição 14  1 Néfi 12–13

1 Néfi 6–13

4 Dia 1: Lição 15  1 Néfi 14
Dia 2: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 3: Lição 16  1 Néfi 15
Dia 4: Lição 17  1 Néfi 16
Dia 5: Lição 18  1 Néfi 17

1 Néfi 14–17

5 Dia 1: Lição 19  1 Néfi 18
Dia 2: Lição 20  1 Néfi 19
Dia 3: Lição 21  1 Néfi 20–22
Dia 4: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 5: Lição 22  2 Néfi 1

1 Néfi 18–2 Néfi 1

6 Dia 1: Lição 23  2 Néfi 2 (Parte 1)
Dia 2: Lição 24  2 Néfi 2 (Parte 2)
Dia 3: Lição 25  2 Néfi 3
Dia 4: Lição 26  2 Néfi 4
Dia 5: Lição 27  2 Néfi 5

2 Néfi 2–5

7 Dia 1: Lição 28  2 Néfi 6–8
Dia 2: Lição 29  2 Néfi 9:1–26
Dia 3: Lição 30  2 Néfi 9:27–54 e  

2 Néfi 10
Dia 4: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 5: Lição 31  2 Néfi 11 e 16

2 Néfi 6–11; 16

8 Dia 1: Lição 32  2 Néfi 12–15
Dia 2: Lição 33  2 Néfi 17–20
Dia 3: Lição 34  2 Néfi 21–24
Dia 4: Lição 35  2 Néfi 25
Dia 5: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)

2 Néfi 12–15; 17–25

9 Dia 1: Lição 36  2 Néfi 26
Dia 2: Lição 37  2 Néfi 27
Dia 3: Lição 38  2 Néfi 28
Dia 4: Lição 39  2 Néfi 29–30
Dia 5: Lição 40  2 Néfi 31

2 Néfi 26–31

Semana Bloco de Escrituras a Ser Ensinado Bloco de Leitura

10 Dia 1: Lição 41  2 Néfi 32
Dia 2: Lição 42  2 Néfi 33
Dia 3: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 4: Lição 43  Jacó 1–2:11
Dia 5: Lição 44  Jacó 2:12–35

2 Néfi 32–Jacó 2

11 Dia 1: Lição 45  Jacó 3–4
Dia 2: Lição 46  Jacó 5:1–51
Dia 3: Lição 47  Jacó 5:52–77; Jacó 6
Dia 4: Lição 48  Jacó 7
Dia 5: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)

Jacó 3–7

12 Dia 1: Lição 49  Enos
Dia 2: Lição 50  Jarom e Ômni
Dia 3: Lição 51  Palavras de Mórmon–

Mosias 1
Dia 4: Lição 52  Mosias 2
Dia 5: Lição 53  Mosias 3

Enos–Mosias 3

13 Dia 1: Lição 54  Mosias 4
Dia 2: Lição 55  Mosias 5–6
Dia 3: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 4: Lição 56  Mosias 7–8
Dia 5: Lição 57  Mosias 9–10

Mosias 4–10

14 Dia 1: Lição 58  Mosias 11–12:17
Dia 2: Lição 59  Mosias 12:18–14:12
Dia 3: Lição 60  Mosias 15–17
Dia 4: Lição 61  Mosias 18
Dia 5: Lição 62  Mosias 19–20

Mosias 11–20

15 Dia 1: Lição 63  Mosias 21–22
Dia 2: Lição 64  Mosias 23–24
Dia 3: Lição 65  Mosias 25
Dia 4: Lição 66  Mosias 26
Dia 5: Lição 67  Mosias 27

Mosias 21–27

16 Dia 1: Lição 68  Mosias 28–29
Dia 2: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 3: Lição 69  Alma 1–2
Dia 4: Lição 70  Alma 3–4
Dia 5: Lição 71  Alma 5:1–36

Mosias 28–Alma 5:36

17 Dia 1: Lição 72  Alma 5:37–62
Dia 2: Lição 73  Alma 6–7
Dia 3: Lição 74  Alma 8
Dia 4: Lição 75  Alma 9–10
Dia 5: Lição 76  Alma 11

Alma 5:37–11:46

18 Dia 1: Lição 77  Alma 12
Dia 2: Lição 78  Alma 13
Dia 3: Lição 79  Alma 14
Dia 4: Lição 80  Alma 15–16
Dia 5: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)

Alma 12–16
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Semana Bloco de Escrituras a Ser Ensinado Bloco de Leitura

19 Dia 1: Lição 81  Alma 17
Dia 2: Lição 82  Alma 18
Dia 3: Lição 83  Alma 19–20
Dia 4: Lição 84  Alma 21–22
Dia 5: Lição 85  Alma 23–24

Alma 17–24

20 Dia 1: Lição 86  Alma 25–26
Dia 2: Lição 87  Alma 27–29
Dia 3: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 4: Lição 88  Alma 30
Dia 5: Lição 89  Alma 31

Alma 25–31

21 Dia 1: Lição 90  Alma 32
Dia 2: Lição 91  Alma 33
Dia 3: Lição 92  Alma 34–35
Dia 4: Lição 93  Alma 36
Dia 5: Lição 94  Alma 37

Alma 32–37

22 Dia 1: Lição 95  Alma 38
Dia 2: Lição 96  Alma 39
Dia 3: Lição 97  Alma 40
Dia 4: Lição 98  Alma 41
Dia 5: Lição 99  Alma 42

Alma 38–42

23 Dia 1: Dia flexível (ver sugestões para  
os dias flexíveis)

Dia 2: Lição 100  Alma 43–44
Dia 3: Lição 101  Alma 45–48
Dia 4: Lição 102  Alma 49–51
Dia 5: Lição 103  Alma 52–55

Alma 43–55

24 Dia 1: Lição 104  Alma 56–58
Dia 2: Lição 105  Alma 59–63
Dia 3: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 4: Lição 106  Helamã 1–2
Dia 5: Lição 107  Helamã 3–4

Alma 56–Helamã 4

25 Dia 1: Lição 108  Helamã 5
Dia 2: Lição 109  Helamã 6–7
Dia 3: Lição 110  Helamã 8–9
Dia 4: Lição 111  Helamã 10
Dia 5: Lição 112  Helamã 11–12

Helamã 5–12

26 Dia 1: Lição 113  Helamã 13
Dia 2: Lição 114  Helamã 14
Dia 3: Lição 115  Helamã 15–16
Dia 4: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 5: Lição 116  3 Néfi 1

Helamã 13–3 Néfi 1

27 Dia 1: Lição 117  3 Néfi 2–5
Dia 2: Lição 118  3 Néfi 6–7
Dia 3: Lição 119  3 Néfi 8–10
Dia 4: Lição 120  3 Néfi 11:1–17
Dia 5: Lição 121  3 Néfi 11:18–41

3 Néfi 2–11

Semana Bloco de Escrituras a Ser Ensinado Bloco de Leitura

28 Dia 1: Lição 122  3 Néfi 12
Dia 2: Lição 123  3 Néfi 13
Dia 3: Lição 124  3 Néfi 14
Dia 4: Lição 125  3 Néfi 15–16
Dia 5: Lição 126  3 Néfi 17

3 Néfi 12–17

29 Dia 1: Lição 127  3 Néfi 18
Dia 2: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 3: Lição 128  3 Néfi 19
Dia 4: Lição 129  3 Néfi 20
Dia 5: Lição 130  3 Néfi 21–22

3 Néfi 18–22

30 Dia 1: Lição 131  3 Néfi 23
Dia 2: Lição 132  3 Néfi 24–26
Dia 3: Lição 133  3 Néfi 27
Dia 4: Lição 134  3 Néfi 28
Dia 5: Lição 135  3 Néfi 29–30

3 Néfi 23–30

31 Dia 1: Dia flexível (ver sugestões para  
os dias flexíveis)

Dia 2: Lição 136  4 Néfi
Dia 3: Lição 137  Mórmon 1–2
Dia 4: Lição 138  Mórmon 3–4
Dia 5: Lição 139  Mórmon 5–6

4 Néfi–Mórmon 6

32 Dia 1: Lição 140  Mórmon 7–8:11
Dia 2: Lição 141  Mórmon 8:12–41
Dia 3: Lição 142  Mórmon 9
Dia 4: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 5: Lição 143  Éter 1

Mórmon 7–Éter 1

33 Dia 1: Lição 144  Éter 2
Dia 2: Lição 145  Éter 3
Dia 3: Lição 146  Éter 4–5
Dia 4: Lição 147  Éter 6
Dia 5: Lição 148  Éter 7–11

Éter 2–11

34 Dia 1: Dia flexível (ver sugestões para  
os dias flexíveis)

Dia 2: Lição 149  Éter 12:1–22
Dia 3: Lição 150  Éter 12:23–41
Dia 4: Lição 151  Éter 13–15
Dia 5: Lição 152  Morôni 1–3

Éter 12–Morôni 3

35 Dia 1: Lição 153  Morôni 4–5
Dia 2: Lição 154  Morôni 6
Dia 3: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)
Dia 4: Lição 155  Morôni 7:1–19
Dia 5: Lição 156  Morôni 7:20–48

Morôni 4–7

36 Dia 1: Lição 157  Morôni 8
Dia 2: Lição 158  Morôni 9
Dia 3: Lição 159  Morôni 10:1–7, 27–29
Dia 4: Lição 160  Morôni 10:8–26, 30–34
Dia 5: Dia flexível (ver sugestões para  

os dias flexíveis)

Morôni 8–10
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Sugestões para os Dias Flexíveis

O guia de andamento para os profes-
sores de seminário diário baseia-se num 
ano letivo de 36 semanas ou 180 dias. 
Este manual contém 160 lições diárias, 
deixando 20 dias sem material didático. 
Esses 20 “dias flexíveis” devem ser usados 
com sabedoria para metas e atividades 
proveitosas, inclusive as seguintes:

 1. Adaptar as lições diárias. Você pode 
despender mais tempo numa lição que 
precise disso para ser ensinada a con-
tento. Também pode usar as sugestões 
didáticas complementares que apare-
cem no fim de algumas lições ou reser-
var tempo para responder às perguntas 
dos alunos sobre determinada escritura 
ou questão do evangelho. Os dias 
flexíveis permitem que você tire partido 
dessas oportunidades, sem abrir mão 
de seu calendário de andamento nem 
de cumprir sua comissão de ensinar as 
escrituras sequencialmente. 
 

 2. Dominar as passagens-chave das 
escrituras e as Doutrinas Básicas. 
Você pode usar as atividades de 
revisão das passagens de domínio 
das escrituras que se encontram ao 
longo do manual e no apêndice. Pode 
criar outras atividades de revisão de 
domínio das escrituras que atendam às 
necessidades e aos interesses específi-
cos de seus alunos. Pode também usar 
parte de um dia flexível para ativida-
des que ajudem os alunos a revisar as 
Doutrinas Básicas e a aprofundar sua 
compreensão delas. No início do ano, 
você pode utilizar um dia flexível para 
aplicar uma Avaliação de Doutrinas 
Básicas (ADB), cujo objetivo é ajudar os 
professores a avaliar até que ponto os 
alunos compreendem, sabem aplicar e 
conseguem explicar algumas doutrinas 
básicas da Igreja, assim como verificar 
se eles creem nelas. Para encontrar a 
Avaliação de Doutrinas Básicas e outras 
avaliações no site do S&I (si .LDS .org), 
faça uma busca usando a palavra-chave 

avaliação. Os resultados da ADB 
ajudam os professores que aplicaram a 
avaliação a analisar as necessidades de 
seus alunos e a adaptar o ensino para 
atender melhor a elas.

 3. Recapitular conteúdos anteriores. É 
benéfico para os alunos revisar periodi-
camente o que aprenderam em lições 
anteriores ou em determinado volume 
de escrituras. Você pode dar aos 
alunos a oportunidade de explicar uma 
verdade de uma lição anterior e contar 
como essa verdade influenciou a vida 
deles. Pode também elaborar e aplicar 
um teste ou atividades de aprendiza-
gem para revisar conteúdos estudados 
anteriormente.

 4. Lidar com interrupções no calendá-
rio. Atividades ou assembleias escola-
res, eventos da comunidade, condições 
meteorológicas e outras interrupções 
podem obrigá-lo a cancelar ou encurtar 
aulas periodicamente. Os dias flexíveis 
podem ser usados para fazer frente a 
tais interrupções.
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Guia de Andamento para Professores de Estudo no Lar
Este manual contém 32 lições para estudo no lar que correspondem às 32 unidades do Guia de Estudo do Livro de Mórmon para 
Alunos do Seminário de Estudo no Lar. Você pode adaptar as lições e o andamento conforme a necessidade no decorrer das semanas 
de que você dispõe para ensinar sua classe.

Uni-
dade

Lição de Estudo no Lar 

Uni-
dade 1

Dia 1: Estudar as Escrituras
Dia 2: O Plano de Salvação
Dia 3: Página de Rosto, Introdução e 

Depoimentos das Testemunhas
Dia 4: Visão Geral do Livro de Mórmon
Lição do Professor: Estudar as Escrituras–
Visão Geral do Livro de Mórmon

Uni-
dade 2

Dia 1: 1 Néfi 1
Dia 2: 1 Néfi 2
Dia 3: 1 Néfi 3–4
Dia 4: 1 Néfi 5–6; 9
Lição do Professor: 1 Néfi 1–6; 9

Uni-
dade 3

Dia 1: 1 Néfi 7
Dia 2: 1 Néfi 8
Dia 3: 1 Néfi 10–11
Dia 4: 1 Néfi 12–14
Lição do Professor: 1 Néfi 7–8; 10–14

Uni-
dade 4

Dia 1: 1 Néfi 15
Dia 2: 1 Néfi 16
Dia 3: 1 Néfi 17
Dia 4: 1 Néfi 18–19
Lição do Professor: 1 Néfi 15–19

Uni-
dade 5

Dia 1: 1 Néfi 20–22
Dia 2: 2 Néfi 1
Dia 3: 2 Néfi 2
Dia 4: 2 Néfi 3
Lição do Professor: 1 Néfi 20–2 Néfi 3

Uni-
dade 6

Dia 1: 2 Néfi 4–5
Dia 2: 2 Néfi 6–8
Dia 3: 2 Néfi 9
Dia 4: 2 Néfi 9–10
Lição do Professor: 2 Néfi 4–10

Uni-
dade 7

Dia 1: 2 Néfi 11–16
Dia 2: 2 Néfi 17–20
Dia 3: 2 Néfi 21–24
Dia 4: 2 Néfi 25
Lição do Professor: 2 Néfi 11–25

Uni-
dade 8

Dia 1: 2 Néfi 26–27
Dia 2: 2 Néfi 28
Dia 3: 2 Néfi 29–30
Dia 4: 2 Néfi 31
Lição do Professor: 2 Néfi 26–31

Uni-
dade 9

Dia 1: 2 Néfi 32
Dia 2: 2 Néfi 33
Dia 3: Jacó 1–2
Dia 4: Jacó 3–4
Lição do Professor: 2 Néfi 32–Jacó 4

Uni-
dade 
10

Dia 1: Jacó 5–6
Dia 2: Jacó 7
Dia 3: Enos
Dia 4: Jarom e Ômni
Lição do Professor: Jacó 5–Ômni

Uni-
dade

Lição de Estudo no Lar 

Uni-
dade 
11

Dia 1: Palavras de Mórmon–Mosias 2
Dia 2: Mosias 3
Dia 3: Mosias 4
Dia 4: Mosias 5–6
Lição do Professor: Palavras de 
Mórmon–Mosias 6

Uni-
dade 
12

Dia 1: Mosias 7–8
Dia 2: Mosias 9–10
Dia 3: Mosias 11–14
Dia 4: Mosias 15–17
Lição do Professor: Mosias 7–17

Uni-
dade 
13

Dia 1: Mosias 18
Dia 2: Mosias 19–20
Dia 3: Mosias 21–24
Dia 4: Mosias 25
Lição do Professor: Mosias 18–25

Uni-
dade 
14

Dia 1: Mosias 26
Dia 2: Mosias 27
Dia 3: Mosias 28–29
Dia 4: Alma 1–4
Lição do Professor: Mosias 26–Alma 4

Uni-
dade 
15

Dia 1: Alma 5:1–36
Dia 2: Alma 5:37–62
Dia 3: Alma 6–7
Dia 4: Alma 8–10
Lição do Professor: Alma 5–10

Uni-
dade 
16

Dia 1: Alma 11
Dia 2: Alma 12
Dia 3: Alma 13
Dia 4: Alma 14–16
Lição do Professor: Alma 11–16

Uni-
dade 
17

Dia 1: Alma 17–18
Dia 2: Alma 19–20
Dia 3: Alma 21–22
Dia 4: Alma 23–24
Lição do Professor: Alma 17–24

Uni-
dade 
18

Dia 1: Alma 25–29
Dia 2: Alma 30
Dia 3: Alma 31
Dia 4: Alma 32
Lição do Professor: Alma 25–32

Uni-
dade 
19

Dia 1: Alma 33–35
Dia 2: Alma 36
Dia 3: Alma 37
Dia 4: Alma 38
Lição do Professor: Alma 33–38

Uni-
dade 
20

Dia 1: Alma 39
Dia 2: Alma 40–41
Dia 3: Alma 42
Dia 4: Alma 43–44
Lição do Professor: Alma 39–44

Uni-
dade 
21

Dia 1: Alma 45–49
Dia 2: Alma 50–52; 54–55
Dia 3: Alma 53; 56–58
Dia 4: Alma 59–63
Lição do Professor: Alma 45–63

Uni-
dade

Lição de Estudo no Lar 

Uni-
dade 
22

Dia 1: Helamã 1–2
Dia 2: Helamã 3–4
Dia 3: Helamã 5
Dia 4: Helamã 6–9
Lição do Professor: Helamã 1–9

Uni-
dade 
23

Dia 1: Helamã 10
Dia 2: Helamã 11–12
Dia 3: Helamã 13–14
Dia 4: Helamã 15–16
Lição do Professor: Helamã 10–16

Uni-
dade 
24

Dia 1: 3 Néfi 1
Dia 2: 3 Néfi 2–5
Dia 3: 3 Néfi 6–10
Dia 4: 3 Néfi 11:1–17
Lição do Professor: 3 Néfi 1–11:17

Uni-
dade 
25

Dia 1: 3 Néfi 11:18–12:48
Dia 2: 3 Néfi 13
Dia 3: 3 Néfi 14
Dia 4: 3 Néfi 15–16
Lição do Professor: 3 Néfi 11:18–16:20

Uni-
dade 
26

Dia 1: 3 Néfi 17
Dia 2: 3 Néfi 18
Dia 3: 3 Néfi 19
Dia 4: 3 Néfi 20–22
Lição do Professor: 3 Néfi 17–22

Uni-
dade 
27

Dia 1: 3 Néfi 23
Dia 2: 3 Néfi 24–26
Dia 3: 3 Néfi 27
Dia 4: 3 Néfi 28–30
Lição do Professor: 3 Néfi 23–30

Uni-
dade 
28

Dia 1: 4 Néfi 1
Dia 2: Mórmon 1–2
Dia 3: Mórmon 3–6
Dia 4: Mórmon 7:1–8:11
Lição do Professor: 4 Néfi 1–Mórmon 
8:11

Uni-
dade 
29

Dia 1: Mórmon 8:12–41
Dia 2: Mórmon 9
Dia 3: Éter 1–2
Dia 4: Éter 3
Lição do Professor: Mórmon 8:12–Éter 3

Uni-
dade 
30

Dia 1: Éter 4–5
Dia 2: Éter 6
Dia 3: Éter 7–11
Dia 4: Éter 12
Lição do Professor: Éter 4–12

Uni-
dade 
31

Dia 1: Éter 13–15
Dia 2: Morôni 1–5
Dia 3: Morôni 6
Dia 4: Morôni 7:1–19
Lição do Professor: Éter 13–Morôni 7:19

Uni-
dade 
32

Dia 1: Morôni 7:20–48
Dia 2: Morôni 8–9
Dia 3: Morôni 10:1–7, 27–29
Dia 4: Morôni 10:8–26, 30–34
Lição do Professor: Morôni 7:20–10:34
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Introdução ao Domínio das Escrituras

Os Seminários e Institutos de Religião sele-
cionaram 25 passagens de domínio das 
escrituras para cada um dos quatro cursos 
do seminário. Essas passagens constituem 
um importante alicerce escriturístico que 
facilita o entendimento do evangelho, 
ajuda os alunos a falarem do assunto e a 
fortalecerem a fé. As passagens de domí-
nio das escrituras para o Livro de Mórmon 
são as seguintes:

1 Néfi 3:7
2 Néfi 2:25
2 Néfi 2:27
2 Néfi 9:28–29
2 Néfi 25:23, 26
2 Néfi 28:7–9
2 Néfi 31:19–20
2 Néfi 32:3
2 Néfi 32:8–9
Mosias 2:17
Mosias 3:19
Mosias 4:30
Alma 7:11–13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Helamã 5:12
3 Néfi 12:48
3 Néfi 18:15, 20–21
Éter 12:6
Éter 12:27
Morôni 7:41
Morôni 7:45, 47–48
Morôni 10:4–5

Os alunos do seminário são incentivados 
a “dominar” essas passagens. Você con-
seguirá ajudar melhor seus alunos caso 
também domine essas passagens. Por 
domínio das escrituras entende-se, entre 
outras coisas:

•	 Conseguir	localizar os versículos pelas 
referências correspondentes.

•	 Entender o contexto e o conteúdo das 
passagens das escrituras.

•	 Aplicar os princípios e as doutrinas do 
evangelho ensinados nessas passagens 
das escrituras.

•	 Memorizar as passagens.

Consistência, Expectativas e 
Métodos
Ao planejar ajudar os alunos a dominar 
passagens das escrituras, você terá mais 
sucesso se mencionar as passagens de 
domínio das escrituras de modo consis-
tente, se mantiver expectativas adequadas 
e se empregar métodos que contemplem 
diferentes estilos de aprendizagem.

A constância e a repetição no ensino do 
domínio das escrituras ajudarão os alunos 
a colocar verdades em sua memória de 
longo prazo para uso futuro. Pode ser útil 
elaborar um calendário letivo para o ano 
inteiro e criar um plano para proporcionar 
oportunidades constantes em sala de 
aula para ajudar os alunos a dominar as 
passagens de domínio das escrituras. Use 
de sabedoria para determinar a frequência 
e o tempo a ser dedicado para ajudar os 
alunos a aprenderem as passagens de 
domínio das escrituras. Tenha o cuidado 
de não permitir que as atividades de 
domínio das escrituras prejudiquem o 
estudo diário sequencial das escrituras. 
Você pode decidir passar alguns minutos 
por dia recapitulando as passagens de 
domínio das escrituras com seus alunos. 
Pode também fazer uma atividade curta 
de domínio das escrituras uma ou duas 
vezes por semana com duração de dez a 
quinze minutos. Seja qual for sua maneira 
de planejar ajudar os alunos a aprender as 
passagens de domínio das escrituras, aja 
de modo constante e adequado.

Baseie suas expectativas para o domínio 
das escrituras na capacidade de cada 
aluno. O domínio das escrituras exige 
esforço por parte do aluno. Informe aos 
alunos que o sucesso deles no domínio 
das escrituras depende em grande parte 
da atitude e do empenho que demons-
trarem. Incentive-os a traçar metas que 
os impulsionem a atingir patamares mais 
elevados em sua capacidade. Seja sensível 
à situação dos alunos que tenham dificul-
dade para memorizar e esteja disposto a 
adaptar suas expectativas e seus métodos 
didáticos de acordo com as necessidades 
dos alunos.

Leve em conta a ampla gama de estilos 
de personalidade e de aprendizado e 
varie os métodos utilizados para ajudar os 
alunos a dominar passagens de escrituras. 
Como em todo ensino e aprendizado do 
evangelho, use de sabedoria ao escolher 

atividades a fim de que o Espírito Santo 
possa orientar o domínio doutrinário e 
escriturístico dos alunos. Você encontrará 
nas lições deste manual vários métodos 
didáticos adequados para o domínio das 
escrituras. Para outros métodos didáti-
cos para o domínio das escrituras, veja 
as atividades de domínio das escrituras 
relacionadas abaixo.

Domínio das Escrituras no 
Currículo
O domínio das escrituras está inscrito no 
currículo de várias formas. Um ícone de 
domínio das escrituras  identifica que 
há passagens de domínio das escrituras 
no conteúdo da lição. As passagens de 
domínio das escrituras são apresentadas e 
discutidas no contexto do capítulo em que 
estão localizadas. Sugestões didáticas 
adicionais para passagens de domínio das 
escrituras aparecem no fim das lições nas 
quais estão localizadas. Essas sugestões 
didáticas adicionais ajudam a equilibrar os 
quatro elementos do domínio das 
escrituras (localizar, compreender, aplicar 
e memorizar) em relação a cada passa-
gem. Se, por exemplo, a lição ajudar os 
alunos a compreender e aplicar a 
passagem de domínio das escrituras, as 
sugestões didáticas adicionais os ajudarão 
a localizá-la ou memorizá-la.

O currículo também traz regularmente 
atividades de revisão de domínio das escri-
turas que podem ser usadas conforme o 
tempo permitir e em harmonia com as 
metas de domínio das escrituras de sua 
classe. Essas revisões podem ser comple-
mentadas com as atividades de domínio 
das escrituras abaixo. Você pode usar o 
tempo extra no início ou fim de uma lição 
curta para fazer uma destas atividades de 
revisão.

Abordagens Sugeridas para o 
Domínio das Escrituras
Para ajudar os alunos a desenvolver a habi-
lidade de localizar escrituras, você pode 
planejar apresentar as 25 passagens de 
domínio das escrituras no início do curso 
e, em seguida, aprofundar o domínio no 
decorrer do ano. Ou você pode introduzir 
algumas passagens a cada mês e con-
centrar-se no domínio dessas passagens 
durante o mês. Essas introduções poderão 
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incluir a sugestão para os alunos marcarem 
as passagens de domínio das escrituras 
em suas escrituras pessoais, ajudando-os 
a pensar em maneiras de lembrar as pala-
vras-chave e referências e explicando as 
doutrinas e os princípios contidos em cada 
passagem. Você também pode envolver 
os alunos na apresentação das passagens 
de domínio das escrituras dando-lhes a 
atribuição de usar as passagens em seus 
devocionais ou convidando-os a ensinar 
uns aos outros como recordar e localizar as 
passagens. Cobre o grau de domínio das 
escrituras dos alunos por meio de testes 
periódicos e atividades de localização (ver 
as atividades de domínio das escrituras 
abaixo). A lista das 25 passagens de 
domínio das escrituras para este curso de 
estudo pode ser encontrada nos marcado-
res de livros dos alunos e nos cartões de 
domínio das escrituras.

Para auxiliar os alunos em sua com-
preensão das passagens de domínio das 
escrituras, dê atenção especial a essas 
passagens quando elas aparecerem em 
suas aulas diárias. Você também pode 
usar as atividades de domínio das escritu-
ras abaixo para aumentar o conhecimento 
dos alunos e sua capacidade de explicar 

as verdades contidas nas passagens. Dê 
aos alunos oportunidades nos devocionais 
ou durante as aulas para explicar como as 
verdades das passagens de domínio das 
escrituras os ajudam a entender melhor as 
Doutrinas Básicas.

Para apoiar os alunos em sua aplicação 
das verdades encontradas nas passagens 
de domínio das escrituras, incentive-os a 
seguir os sussurros do Espírito Santo para 
entender como as verdades das passagens 
se aplicam em sua vida. Para ajudar os alu-
nos a agir de acordo com as verdades que 
aprenderem, você pode, de tempos em 
tempos, afixar no mural da classe um desa-
fio relacionado a uma passagem de domí-
nio das escrituras. Ou você pode dar aos 
alunos oportunidades em sala de aula de 
praticar o ensino de doutrinas e princípios 
do evangelho utilizando as passagens de 
domínio das escrituras (veja ideias nas ati-
vidades de domínio das escrituras abaixo). 
Você também pode convidar os alunos a 
aplicar os princípios que aprenderem nas 
lições em que aparecem as passagens de 
domínio das escrituras. Dê aos alunos, em 
devocionais ou em outros momentos, a 
oportunidade de relatar suas experiências. 
Isso os ajudará a aumentar seu testemunho 

das verdades que aprenderam nas passa-
gens de domínio das escrituras.

Para ajudar os alunos a memorizar as 25 
passagens de domínio das escrituras, você 
pode planejar a memorização de duas ou 
três passagens por mês em sala de aula. 
Você também pode convidar os alunos 
a memorizar certas passagens em casa 
(podem fazê-lo com os familiares ou reci-
tar passagens para um dos pais ou outro 
membro da família). Você pode inserir 
a memorização nos devocionais diários 
pedindo à classe que recite uma passa-
gem ou dando tempo aos alunos para 
decorar passagens em duplas. Se você der 
aos alunos a oportunidade de recitar as 
passagens de domínio das escrituras em 
duplas ou na frente da classe, vai ajudá-
los a se sentir mais responsáveis por seus 
esforços. As atividades de domínio das 
escrituras abaixo incluem vários méto-
dos diferentes de memorização. Tenha 
o cuidado de manter as expectativas de 
memorização adaptadas às habilidades 
e circunstâncias de cada aluno. Não faça 
com que os alunos se sintam envergonha-
dos, constrangidos nem sobrecarregados 
caso não consigam decorar as escrituras.

Atividades de Domínio das Escrituras

Introdução
Esta seção traz algumas ideias que você 
pode utilizar para ajudar os alunos a 
dominar passagens-chave das escrituras. 
Ao ajudar e incentivar os alunos a desen-
volver essas habilidades, você está ajudan-
do-os a se tornar autossuficientes em seu 
estudo das escrituras. Os alunos podem 
usar essas habilidades de domínio das 
escrituras ao longo da vida para localizar, 
compreender, aplicar e memorizar melhor 
passagens das escrituras. Seguem-se 
sugestões didáticas para cada elemento 
de domínio das escrituras. O uso de vários 
desses tipos de atividades pode ajudar 
os alunos a dominar as passagens das 
escrituras com maior sucesso.

Atividades Que Ajudam os Alu-
nos a Localizar Passagens de 
Domínio das Escrituras

Marcar Passagens
O ato de marcar as passagens de domínio 
das escrituras pode ajudar os alunos a 
lembrar essas passagens e a localizá-las 
mais rapidamente. Incentive os alunos a 
marcar essas passagens-chave em suas 
escrituras de modo a diferenciá-las de 
outras passagens que assinalarem.

Conhecer os Livros
Caso memorizem o nome e a ordem dos 
livros do Livro de Mórmon, os alunos 
conseguirão localizar mais rápido as 
passagens de domínio das escrituras. 
Seguem-se exemplos de atividades que 
podem ajudar os alunos a conhecer 
melhor os livros do Livro de Mórmon:

•	 Achar o Sumário — Ajude os alunos a 
achar o sumário do Livro de Mórmon, 
que se chama “Os Nomes e a Ordem 
dos Livros do Livro de Mórmon”.

•	 Cantar um Hino — Ensine aos alunos 
o hino “Os Livros do Livro de Mórmon” 
(Músicas para Crianças, p. 63). Peça-
lhes que o cantem periodicamente ao 
longo do ano para ajudá-los a lembrar 
o nome e a ordem dos livros do Livro de 
Mórmon.

•	 Usar as Primeiras Letras — Escreva 
as primeiras letras de livros do Livro 
de Mórmon no quadro (1N, 2N, J, E e 
assim por diante). Peça aos alunos que 
pratiquem dizer o nome dos livros que 
correspondem a cada letra. Repita esta 
atividade até eles conseguirem recitar o 
nome dos livros de cor.
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•	 Busca de Livros — Diga o nome de um 
livro em que se localiza uma passagem 
de domínio das escrituras e peça aos 
alunos que abram as escrituras em qual-
quer página desse livro. Marque quanto 
tempo a classe inteira demora para 
encontrar cada um dos livros. Repita 
esta atividade para permitir aos alunos 
tornarem-se mais ágeis para recordar e 
encontrar os livros do Livro de Mórmon.

Lembrar Referências e Conteúdo
À medida que os alunos aprenderem a 
localização e o conteúdo das passagens 
de domínio das escrituras, o Espírito Santo 
poderá ajudá-los a recordar referências 
das escrituras conforme a necessidade 
(ver João 14:26). Palavras ou frases-chave, 
como “Eu irei e cumprirei” (1 Néfi 3:7) e 
“livres para escolher” (2 Néfi 2:27) podem 
ajudar os alunos a recordar o conteúdo 
e os ensinamentos doutrinários de cada 
passagem. Os métodos a seguir podem 
ajudar os alunos a associar referências de 
domínio das escrituras a seu conteúdo 
ou suas palavras-chave. (Você pode 
deixar para o fim do ano as atividades 
que envolvam competição, disputa ou 
cronometragem, quando os alunos já 
tiverem demonstrado saber localizar as 
passagens de domínio das escrituras. Tais 
atividades ajudarão então a reforçar o que 
eles aprenderam.)

•	 Referências e Palavras-Chave — 
Incentive os alunos a memorizar as 
referências e palavras-chave de cada 
passagem de domínio das escrituras 
relacionadas nos cartões de domínio 
das escrituras. (É possível encomendar 
os cartões de domínio das escrituras 
online em store .LDS .org. Você tam-
bém pode incentivar os alunos a criar 
seus próprios conjuntos de cartões 
de domínio das escrituras.) Dê tempo 
aos alunos para estudar os cartões 
em duplas e depois interrogar um ao 
outro. Incentive-os a ser criativos nas 
formas de estudar juntos e interro-
gar-se mutuamente. À medida que 
eles conhecerem melhor as passagens 
de domínio das escrituras, você pode 
convidá-los a dar pistas que envolvam 
contexto ou a aplicação de doutrinas e 
princípios das passagens. A pessoa que 
estiver sendo testada pode responder 
oralmente ou por escrito.

•	 Cartões de Domínio das Escrituras 
— Esta atividade pode ser usada para 
apresentar ou revisar um conjunto de 
passagens de domínio das escrituras. 
Selecione alguns cartões de domí-
nio das escrituras e prepare-se para 
distribuí-los entre os alunos. (Tenha o 
cuidado de providenciar várias cópias 
de cada cartão para que mais de um 
aluno receba a mesma passagem de 
domínio das escrituras. Convém trazer 
cartões suficientes para cada aluno 
ter duas ou três passagens diferentes.) 
Distribua-os para a classe. Dê tempo 
aos alunos para estudar a passagem 
de domínio das escrituras, a referência, 
as palavras-chave, a declaração de 
contexto, a doutrina ou o princípio e 
as ideias de aplicação em cada cartão. 
Enuncie algumas pistas para os cartões 
(por exemplo, as palavras de domínio 
das escrituras ou as palavras-chave, o 
contexto, a doutrina ou o princípio, ou 
a aplicação). Os alunos que estiverem 
com o cartão em questão devem levan-
tar-se e recitar a referência de domínio 
das escrituras em voz alta.

•	 Busca de Escrituras — Dê pistas para 
ajudar os alunos a praticar rapida-
mente como localizar as passagens 
nas escrituras deles. Como pistas, você 
pode utilizar palavras-chave, declara-
ções de contexto, doutrinas, princípios 
e ideias de aplicação retirados dos 
cartões de domínio das escrituras. Você 
também pode elaborar suas próprias 
pistas. Atividades de busca de escrituras 
nas quais os alunos competem para 
localizar passagens podem ajudá-los a 
se envolver ativamente no aprendizado 
das passagens de domínio das escri-
turas. Ao utilizar atividades de busca 
de escrituras para ajudar no domínio 
das escrituras, faça-o de modo a não 
magoar ninguém e não ofender o Espí-
rito. Ajude os alunos a não tratar suas 
escrituras de modo irreverente ou ser 
excessivamente competitivos. Incentive 
também os alunos a competir para 
atingir determinado padrão e não para 
derrotar os outros. Os alunos podem, 
por exemplo, competir com o professor, 
ou você pode fazê-los competir para 
ver se determinada porcentagem da 
classe consegue encontrar determinada 
passagem num período especificado.

•	 Busca de Histórias — Dê pistas 
imaginando situações que ilustrem a 
relevância das passagens de domínio 
das escrituras no cotidiano. Como pista 
para 1 Néfi 3:7, por exemplo, você 
pode dizer: “João sabe que o Senhor 
dá a todos os rapazes o mandamento 
de servir missão, mas está preocupado, 
achando que sua timidez vai impedi-lo 
de servir bem. Aí ele lembra como Néfi 
reagiu ao receber a difícil tarefa de 
reaver as placas de latão. João se enche 
de coragem e passa a confiar que o 
Senhor preparará um caminho para tor-
ná-lo um missionário capaz”. Quando 
os alunos ouvirem as situações, peça-
lhes que localizem passagens relevantes 
de domínio das escrituras nas escrituras 
deles.

•	 Questionários e Testes — Dê aos 
alunos a oportunidade de testar a 
memória em relação às passagens de 
domínio das escrituras. As pistas podem 
incluir palavras-chave ou referências 
das escrituras, citações de passagens ou 
situações que ilustrem as verdades ensi-
nadas nas passagens. Você pode aplicar 
questionários e testes oralmente, no 
quadro ou em papel. Depois que os 
alunos fizerem um questionário ou 
teste, pense em formar duplas com um 
aluno de pontuação elevada e outro 
que obteve nota mais baixa. O aluno 
com maior pontuação pode agir como 
professor para ajudar o colega com 
menos pontos a estudar e melhorar. 
Como parte desse empenho, a dupla 
também pode definir a meta de atingir 
juntos uma pontuação melhor no teste 
seguinte. Se achar útil, faça um gráfico 
ou cartaz para exibir as metas dos 
alunos e reconhecer seu progresso.

Atividades Que Ajudam os 
 Alunos a Entender Passagens  
de Domínio das Escrituras

Definir Palavras e Expressões
Ao definirem palavras e expressões em 
passagens de domínio das escrituras 
(ou receberem ajuda do professor para 
fazê-lo), os alunos compreenderão 
melhor o significado da passagem inteira. 
Quando tais definições forem essenciais 
para a compreensão das doutrinas e dos 
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princípios de uma passagem, você pode 
incentivar os alunos a escrever essas 
definições em suas escrituras. Recapitule 
o significado de palavras e expressões 
ao revisar as passagens de domínio das 
escrituras.

Identificar o Contexto
Identificar o contexto de uma passagem 
das escrituras pode ajudar os alunos a 
entender melhor o significado dela. O 
contexto inclui informações sobre quem 
fala com quem e por que, o cenário da 
passagem (histórico, cultural e geográ-
fico) e a pergunta ou situação a partir 
da qual surgiu o conteúdo da passagem. 
O contexto de 1 Néfi 3:7, por exemplo, 
inclui o fato de que Néfi fora orientado 
por seu pai, Leí, que era profeta, a voltar 
a Jerusalém para reaver as placas de 
latão. Conhecer essas informações pode 
ajudar os alunos a compreender mais 
claramente porque Néfi diz: “Eu irei e 
cumprirei as ordens do Senhor”. Ao dar 
aulas que incluam passagens de domínio 
das escrituras, dê atenção especial ao 
contexto dessas passagens. Atividades 
adicionais como a seguinte também 
podem ajudar os alunos a compreender 
essas passagens-chave.

•	 Identificar o Contexto — Escreva os 
seguintes títulos no alto do quadro: 
Autor, Ouvintes, Objetivo, Outras 
Informações Úteis. Divida os alunos 
em grupos e dê a cada grupo uma 
passagem de domínio das escrituras. 
Convide-os a descobrir o contexto 
das passagens designadas identifi-
cando informações que correspondam 
aos títulos do quadro. Peça-lhes que 
escrevam no quadro o que acharam. 
Em seguida, peça a cada grupo que 
explique o contexto das passagens que 
lhes foram atribuídas e como essas 
informações influenciam sua compreen-
são das verdades contidas em cada pas-
sagem. Para dar outra dimensão a esta 
atividade, você pode convidar a classe a 
adivinhar as referências de domínio das 
escrituras com base nas descrições do 
quadro antes de cada grupo explicar o 
que escreveu.

Analisar
Analisar envolve identificar doutrinas e 
princípios encontrados em passagens das 

escrituras. Inclui também ajudar os alunos 
a compreender como essas verdades são 
relevantes para eles. Isso pode resultar 
numa maior aplicação de doutrinas e prin-
cípios em sua vida. A atividade a seguir 
pode ajudar os alunos a analisar passa-
gens de domínio das escrituras:

•	 Escrever Pistas — À medida que os 
alunos conhecerem melhor as passa-
gens de domínio das escrituras, convi-
de-os a criar perguntas, situações ou 
outras pistas que ilustrem as doutrinas 
e os princípios ensinados nas passa-
gens. Isso pode ser usado para testar os 
conhecimentos da classe.

Explicar
Ao pedir aos alunos que expliquem 
passagens das escrituras, você os ajuda a 
aprofundar sua compreensão e capaci-
dade de ensinar doutrinas e princípios 
das escrituras. Os dois métodos a seguir 
podem ajudá-los a aprender a explicar 
passagens de domínio das escrituras:

•	 Palavras e Frases-Chave — Convide 
os alunos a ler sozinhos a mesma 
passagem de domínio das escrituras e 
a identificar uma palavra ou frase que 
eles considerem particularmente impor-
tante para o significado da passagem. 
Em seguida, convide um aluno a ler a 
passagem para a classe inteira e dar 
ênfase à palavra ou frase escolhida. 
Peça-lhe que explique por que essa 
palavra ou frase é importante para 
compreender a passagem. Convide 
alguns outros alunos a fazer o mesmo. 
Os alunos podem escolher palavras ou 
frases diferentes para a mesma passa-
gem. À medida que os alunos ouvirem 
esses pontos de vista diferentes, com-
preenderão melhor a passagem.

•	 Preparar um Devocional — Dê aos 
alunos oportunidades de usar as pas-
sagens de domínio das escrituras para 
preparar e apresentar devocionais no 
início da aula. Ajude-os a se preparar 
para resumir o contexto, explicar dou-
trinas e princípios, relatar experiências 
ou exemplos significativos e testificar 
das doutrinas e dos princípios mencio-
nados nas passagens. Você também 
pode sugerir aos alunos que usem uma 
atividade com objetos para explicar as 
ideias das passagens.

Sentir a Importância das Doutrinas 
e dos Princípios
Ajude os alunos a compreender as 
doutrinas e os princípios ensinados nas 
passagens de domínio das escrituras, bem 
como a adquirir um testemunho espiritual 
deles. O Élder Robert D. Hales explicou: 
“O verdadeiro líder, depois de ensinar os 
fatos [do evangelho] (…) , leva [os alunos] 
um passo adiante para que recebam no 
coração o testemunho e o entendimento 
espiritual que os levará a agir, a colocar 
em prática” (“Teaching by Faith” [“Ensi-
nar pela Fé”] (discurso para educadores 
religiosos do SEI, 1º de fevereiro de 2002], 
p. 5, si.LDS.org). Quando os alunos 
sentem a veracidade, a importância e a 
urgência de determinado princípio ou 
doutrina por meio da influência do Espí-
rito Santo, aumenta seu desejo de colocar 
essa verdade em prática na própria vida. 
Os professores podem ajudar os alunos a 
convidar e cultivar esses sentimentos do 
Espírito Santo dando-lhes a oportunidade 
de contar experiências que tiveram ao 
viver os princípios do evangelho encon-
trados nas passagens de domínio das 
escrituras. Isso ajudará os alunos a com-
preender melhor as verdades ensinadas 
nas passagens de domínio das escrituras 
e garantirá que essas verdades fiquem 
escritas no coração deles. A atividade a 
seguir pode ajudar os alunos a sentir a 
importância das doutrinas e dos princípios 
ensinados pelas passagens de domínio das 
escrituras.

•	 Prestar Atenção para Identificar Pas-
sagens das Escrituras — Convide os 
alunos a prestar atenção em discursos e 
aulas na Igreja, discursos da conferência 
geral e conversas com familiares e ami-
gos a fim de identificar as passagens 
de domínio das escrituras. Convide os 
alunos periodicamente a relatar quais 
passagens conseguiram identificar, 
como foram utilizadas, que verdades 
foram ensinadas e que experiências 
eles ou outras pessoas tiveram com as 
verdades ensinadas. Procure oportuni-
dades de testificar (e convide os alunos 
a também testificar) das verdades 
ensinadas pelas passagens de domínio 
das escrituras.
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Atividades Que Ajudam os 
 Alunos a Aplicar as Passagens 
de Domínio das Escrituras

Ensinar
As passagens de domínio das escrituras e 
as Doutrinas Básicas foram desenvolvidas 
em conjunto e harmonizadas intencio-
nalmente para o benefício dos alunos. 
(As passagens de domínio das escrituras 
aparecem várias vezes no documento das 
Doutrinas Básicas.) Quando os alunos 
aprenderem e expressarem as doutrinas 
e os princípios contidos nas passagens de 
domínio das escrituras, também estarão 
aprendendo e expressando as Doutri-
nas Básicas. E à medida que os alunos 
expressarem as Doutrinas Básicas com 
suas próprias palavras, poderão contar 
com a ajuda das passagens de domínio 
das escrituras memorizadas. Ao dar aos 
alunos oportunidades de ensinar doutri-
nas e princípios do evangelho usando as 
passagens de domínio das escrituras, você 
pode ajudá-los a aumentar a confiança 
neles mesmos e em seu conhecimento das 
escrituras. Quando ensinam as doutrinas 
e os princípios encontrados nas passagens 
de domínio das escrituras e deles testifi-
cam, os alunos podem também fortale-
cer o próprio testemunho. Incentive os 
alunos a utilizar as passagens de domínio 
das escrituras para ensinar e explicar o 
evangelho em classe e em conversas com 
amigos, familiares e outras pessoas.

•	 Apresentar uma Mensagem — Dê 
aos alunos a designação de preparar 
discursos ou aulas de três a cinco 
minutos com base nas passagens de 
domínio das escrituras. Peça-lhes que se 
preparem em classe ou em casa. Além 
das passagens de domínio das escritu-
ras, eles podem utilizar outros recursos 
em sua preparação, como os cartões 
de domínio das escrituras, o Guia para 
Estudo das Escrituras ou Sempre Fiéis: 
Tópicos do Evangelho. Cada discurso ou 
aula deve incluir uma introdução, a pas-
sagem de domínio das escrituras, uma 
história ou um exemplo do princípio em 
questão e o testemunho do aluno. Os 
alunos podem oferecer-se para apre-
sentar as mensagens em classe, numa 
noite familiar ou em quórum ou sua 
classe como parte de sua participação 
nos programas Dever para com Deus 
ou Progresso Pessoal. Se os alunos 

apresentarem seus discursos ou aulas 
fora da sala de aula, pense em convidá-
los para contar como foi a experiência.

•	 Dramatização Missionária — Prepare 
vários cartões com possíveis pergun-
tas de pesquisadores que podem ser 
respondidas com a ajuda de passa-
gens de domínio das escrituras (por 
exemplo: “O que os membros de sua 
igreja acreditam sobre Jesus Cristo?”). 
Convide duplas de alunos para vir à 
frente da classe para responder a uma 
pergunta proposta nos cartões. Para 
ajudar os alunos a compreender como 
os missionários podem responder a 
perguntas semelhantes, você pode 
sugerir alguns métodos didáticos 
eficazes como (1) indicar o contexto da 
passagem das escrituras, (2) explicar 
uma doutrina ou um princípio, (3) fazer 
perguntas para verificar se os ouvintes 
compreendem o que foi ensinado ou 
acreditam nisso, (4) relatar experiências 
e prestar testemunho e (5) convidar 
aqueles que ensinam a agir de acordo 
com a verdade ensinada. Peça à classe 
que informe o que gostou no modo de 
cada dupla responder à pergunta.

•	 Testificar — Peça aos alunos que 
consultem as passagens de domínio 
das escrituras e escolham uma que 
contenha uma doutrina ou um princípio 
de que eles possam testificar. Convi-
de-os a prestar testemunho da verdade 
escolhida e a contar experiências que 
lhes permitiram testificar dela. Quando 
os alunos prestarem testemunho, o 
Espírito Santo confirmará a veracidade 
das doutrinas ou dos princípios dos 
quais testificam. O testemunho deles 
também pode inspirar outras pessoas a 
agirem com fé.

Nota: As oportunidades para os alunos 
prestarem testemunho devem ser 
voluntárias. Os alunos nunca devem 
ser obrigados a prestar testemunho 
nem se sentir compelidos a professar 
um conhecimento que julgam não 
possuir. Além disso, alguns alunos ficam 
relutantes para prestar testemunho por 
acharem erroneamente que precisam 
iniciar com “Quero prestar meu teste-
munho …” ou que é preciso se emo-
cionar ao testificar. Ajude-os a entender 
que, ao prestarem testemunho, podem 
simplesmente falar de doutrinas ou 

princípios que sabem ser verdadeiros. 
Ao prestarmos testemunho, podemos 
dizer algo tão simples como “Acredito 
que isto é verdade” ou “Sei que isto 
é verdade” ou “Creio nisto de todo o 
coração”.

Viver
Ao sugerir maneiras para os alunos aplica-
rem as doutrinas e os princípios contidos 
em passagens das escrituras (ou convidá-
los a pensar em maneiras), o professor 
lhes dá a oportunidade de aprender pelo 
exercício da fé. O Élder David A. Bednar, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou:

“Um aprendiz que exerce seu arbítrio 
agindo de acordo com princípios corretos, 
abre seu coração ao Espírito Santo e con-
vida-O a ensinar, a testificar com poder e 
a confirmar o testemunho. O aprendizado 
pela fé exige esforço físico, mental e 
espiritual e não apenas uma receptividade 
passiva. É na sinceridade e na constância 
de nossa ação inspirada pela fé que mos-
tramos ao Pai Celestial e a Seu Filho Jesus 
Cristo a nossa disposição de aprender 
e receber instrução do Espírito Santo” 
(“Aprender pela Fé”, A Liahona, setembro 
de 2007, p. 20).

Dê aos alunos a oportunidade de relatar 
experiências que tiveram ao aplicar dou-
trinas e princípios e de prestar testemu-
nho delas. Abaixo há uma maneira de 
incentivar os alunos a aplicar passagens 
de domínio das escrituras em sua vida:

•	 Traçar Metas — Com base na seção 
de aplicação dos cartões de domínio 
das escrituras, convide os alunos a tra-
çar metas específicas para viver melhor 
os princípios contidos nas passagens de 
domínio das escrituras. Peça-lhes que 
anotem suas metas numa folha para 
levar consigo como lembrete. Se for 
o caso, peça aos alunos que falem do 
sucesso alcançado.

Atividades Que Ajudam os 
 Alunos a Memorizar Passagens 
de Domínio das Escrituras

Memorizar
A memorização de passagens das escri-
turas pode aprofundar a compreensão 
e melhorar a capacidade do aluno de 
ensinar o evangelho. Quando os alunos 
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decoram escrituras, o Espírito Santo pode 
trazer expressões e ideias de volta a sua 
memória quando for necessário (ver 
João 14:26; D&C 11:21). Lembre-se de 
adaptar as atividades de memorização à 
capacidade dos alunos. O Élder Richard G. 
Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
incentivou a memorização das escrituras 
ao dizer:

“Uma grande força pode advir da memo-
rização das escrituras. Quando decoramos 
uma escritura é como se fizéssemos uma 
nova amizade. É como descobrir um novo 
amigo que pode ajudar-nos na hora da 
necessidade, proporcionar inspiração e 
consolo, e ser uma fonte de motivação 
para a mudança necessária” (“O Poder 
das Escrituras”, A Liahona, novembro de 
2011, p. 6).

Cada uma das atividades a seguir pode 
ser repetida por vários dias consecutivos 
no início ou no fim da aula para ajudar os 
alunos a memorizar a longo prazo:

•	 Recitação Palavra por Palavra — 
Convide a classe para recitar uma pas-
sagem de domínio das escrituras com 
um aluno dizendo uma palavra de cada 

vez. Ao ajudar os alunos a memorizar, 
por exemplo, Alma 39:9, o primeiro 
aluno diria a palavra agora, o segundo 
diria meu e o terceiro diria filho e assim 
por diante, até o versículo ser recitado 
por inteiro. Cronometre a atividade e 
permita que a classe tenha várias tenta-
tivas de atingir uma meta específica de 
tempo. Ao repetir essa atividade, pense 
na possibilidade de mudar a ordem dos 
alunos a fim de que digam palavras 
diferentes.

•	 Primeiras Letras — Escreva no quadro 
as primeiras letras de cada palavra 
de uma passagem de domínio das 
escrituras. Aponte para as letras à 
medida que a classe repetir a passagem 
com você, consultando as escrituras 
conforme a necessidade. Repita esta 
atividade até os alunos se sentirem 
confiantes em sua capacidade de recitar 
uma passagem apenas com a ajuda 
das primeiras letras. Se desejar, apague 
algumas letras a cada vez que os alunos 
recitarem a passagem. Isso aumentará 
gradualmente a dificuldade do desafio 
até os alunos conseguirem repetir a 
passagem sem usar as primeiras letras.

•	 Quebra-Cabeças de Papel — Escreva, 
ou peça que os alunos escrevam, as 
palavras de uma passagem de domínio 
das escrituras numa folha pautada. 
Recorte-a em tiras, deixando intactas as 
linhas da passagem. Deixe algumas tiras 
mais curtas de modo a incluir apenas 
algumas palavras da passagem. Mis-
ture as tiras de papel e entregue-as a 
duplas ou pequenos grupos de alunos. 
Convide os alunos a colocar as tiras de 
papel em ordem, usando como guia as 
escrituras. Peça-lhes que façam várias 
tentativas até não precisarem mais usar 
as escrituras. Depois que terminarem, 
peça-lhes que recitem a passagem em 
voz alta. Você também pode crono-
metrar a atividade para ver qual grupo 
consegue colocar mais rápido as tiras 
na ordem certa. Ou você pode acom-
panhar o tempo da classe inteira para 
ver quanto os grupos demoram para 
completar o quebra-cabeça (quando os 
primeiros grupos terminarem, deixe-os 
ajudar os grupos mais lentos).
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100 Passagens de Domínio das Escrituras

Velho Testamento Novo Testamento Livro de Mórmon Doutrina e Convênios

Moisés 1:39 Mateus 5:14–16 1 Néfi 3:7 D&C 1:37–38

Moisés 7:18 Mateus 11:28–30 2 Néfi 2:25 D&C 6:36 

Abraão 3:22–23 Mateus 16:15–19 2 Néfi 2:27 D&C 8:2–3

Gênesis 1:26–27 Mateus 22:36–39 2 Néfi 9:28–29 D&C 10:5

Gênesis 2:24 Mateus 28:19–20 2 Néfi 25:23, 26 D&C 13:1

Gênesis 39:9 Lucas 24:36–39 2 Néfi 28:7–9 D&C 18:10–11

Êxodo 19:5–6 João 3:5 2 Néfi 31:19–20 D&C 18:15–16

Êxodo 20:3–17 João 14:6 2 Néfi 32:3 D&C 19:16–19

Josué 24:15 João 14:15 2 Néfi 32:8–9 D&C 19:23

I Samuel 16:7 João 17:3 Mosias 2:17 D&C 25:13

Salmos 24:3–4 Atos 2:36–38 Mosias 3:19 D&C 46:33

Salmos 119:105 Atos 3:19–21 Mosias 4:30 D&C 58:27

Salmos 127:3 I Coríntios 6:19–20 Alma 7:11–13 D&C 58:42–43

Provérbios 3:5–6 I Coríntios 15:20–22 Alma 32:21 D&C 64:9–11

Isaías 1:18 I Coríntios 15:40–42 Alma 37:35 D&C 76:22–24

Isaías 5:20 Gálatas 5:22–23 Alma 39:9 D&C 76:40–41

Isaías 29:13–14 Efésios 4:11–14 Alma 41:10 D&C 78:19

Isaías 53:3–5 Filipenses 4:13 Helamã 5:12 D&C 82:10

Isaías 58:6–7 II Tessalonicenses 2:1–3 3 Néfi 12:48 D&C 88:124

Isaías 58:13–14 II Timóteo 3:15–17 3 Néfi 18:15, 20–21 D&C 89:18–21

Jeremias 1:4–5 Hebreus 12:9 Éter 12:6 D&C 107:8

Ezequiel 37:15–17 Tiago 1:5–6 Éter 12:27 D&C 121:36, 41–42

Amós 3:7 Tiago 2:17–18 Morôni 7:41 D&C 130:22–23

Malaquias 3:8–10 I Pedro 4:6 Morôni 7:45, 47–48 D&C 131:1–4

Malaquias 4:5–6 Apocalipse 20:12 Morôni 10:4–5 JS—H 1:15–20
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Introdução às Doutrinas Básicas

Deve-se dar destaque no seminário às 
seguintes Doutrinas Básicas:

•	 Trindade

•	 Plano	de	Salvação

•	 Expiação	de	Jesus	Cristo

•	 Dispensação,	Apostasia	e	Restauração

•	 Profetas	e	Revelação

•	 Sacerdócio	e	Chaves	do	Sacerdócio

•	 Ordenanças	e	Convênios

•	 Casamento	e	Família

•	 Mandamentos

Os	professores	devem	ajudar	os	alunos	
a	identificar,	entender,	explicar	e	aplicar	
essas	doutrinas	básicas	do	evangelho,	
assim	como	crer	nelas.	Com	isso,	o	
testemunho	dos	alunos	se	fortalecerá	e	
o	valor	que	dão	ao	evangelho	restaurado	
de	Jesus	Cristo	aumentará.	O	aprendi-
zado das Doutrinas Básicas também os 
ajudará	a	preparar-se	melhor	para	viver	
o	evangelho	e	ensinar	essas	verdades	
importantes	a	outras	pessoas.	As	lições	
deste	manual	foram	elaboradas	tendo	em	
mente	as	Doutrinas	Básicas.	É	importante	
lembrar	que	outras	doutrinas	significati-
vas	do	evangelho	serão	ressaltadas	neste	
manual,	apesar	de	não	constarem	da	lista	
de	Doutrinas	Básicas.

Você	ensina	as	doutrinas	básicas	do	evan-
gelho	ao	estudar	as	escrituras	diariamente	
com	os	alunos	e	ao	ajudá-los	a	dominar	
passagens-chave.	No	afã	de	enfocar	essas	
doutrinas,	não	deixe	de	lado	o	estudo	
sequencial	das	escrituras.	Na	verdade,	
você	deve	dar	atenção	a	elas	à	medida	
que	surgirem	naturalmente	no	curso	de	
estudo	e	que	você	ajudar	os	alunos	a	
dominar	passagens-chave	das	escrituras.	
Ao	ensinar,	por	exemplo,	a	verdade	de	
que	“os	profetas	alertam	contra	o	pecado	
e	ensinam	a	salvação	por	meio	de	Jesus	
Cristo”	em	1 Néfi 1,	você	pode	ressaltar	
para	os	alunos	que	essa	verdade	pode	
ajudá-los	a	compreender	a	Doutrina	Básica	
dos	“profetas	e	da	revelação”.	Você	pode	
perguntar	aos	alunos	o	que	mais	sabem	
sobre	profetas	e	revelação.	Da	mesma	
forma,	à	medida	que	os	alunos	aprende-
rem	a	passagem	de	domínio	das	escritu-
ras	 2	Néfi	25:23,	26,	você	pode	ajudá-los	
a	ver	que	ela	ilustra	uma	maneira	pela	qual	
os	profetas	cumprem	seu	dever	de	ensinar	
a	salvação	por	meio	de	Jesus	Cristo.	O	pro-
cesso	de	compreender	melhor	e	pôr	em	
prática	as	Doutrinas	Básicas,	bem	como	
acreditar	cada	vez	mais	nelas,	prolonga-se	
pelos	quatro	anos	de	seminário	e	continua	
pelo	resto	da	vida	dos	alunos.

Se	desejar,	dê	aos	alunos	uma	lista	das	
Doutrinas	Básicas.

Avaliação de Doutrinas Básicas
A	Avaliação	de	Doutrinas	Básicas	tem	por	
objetivo	conceder	aos	professores	infor-
mações	a	serem	usadas	para	abençoar	
melhor	a	vida	dos	alunos.	Recomenda-
mos	que	os	professores	apliquem	essa	
avaliação	na	primeira	semana	de	aulas	e	
novamente	pouco	antes	do	fim	do	ano.	
Para	encontrar	a	Avaliação	de	Doutrinas	
Básicas	e	outras	avaliações	no	site	do	S&I	
(si	.LDS	.org),	faça	uma	busca	usando	a	
palavra-chave	avaliação.

Os	professores	que	enviarem	os	resultados	
da	avaliação	de	seus	alunos	ao	Escritório	
de	Pesquisas	do	S&I	receberão	um	relató-
rio	que	os	ajudará	a	adaptar	seu	ensino	
para	atender	melhor	às	necessidades	dos	
alunos.	Se	os	resultados	indicassem,	por	
exemplo,	que	os	alunos	não	compreende-
ram	a	doutrina	do	arrependimento,	seriam	
apresentadas	várias	lições	do	currículo	
anual	capazes	de	ajudá-los	a	entender	
melhor	essa	doutrina.	Se	os	professores	
utilizarem	essas	informações	em	seu	
ensino	sequencial	das	escrituras,	nossos	
jovens	e	jovens	adultos	estarão	mais	bem	
preparados	para	cumprir	o	Objetivo	dos	
Seminários	e	Institutos	de	Religião.
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Doutrinas Básicas

Deve-se dar atenção às Doutrinas Básicas 
tanto no seminário quanto no instituto. 
Os professores devem ajudar os alunos 
a identificar, entender, explicar e aplicar 
essas doutrinas básicas do evangelho, 
bem como a crer nelas. Com isso, o 
testemunho dos alunos se fortalecerá e o 
valor que dão ao evangelho restaurado de 
Jesus Cristo aumentará. O estudo dessas 
doutrinas também os ajudará a prepa-
rar-se melhor para ensinar essas verdades 
importantes a outras pessoas.

A maioria das passagens de domínio das 
escrituras selecionadas pelos Seminários e 
Institutos de Religião foram escolhidas para 
apoiar o entendimento dos alunos sobre as 
Doutrinas Básicas. A maioria das referên-
cias das escrituras relacionadas abaixo 
referem-se a passagens de domínio das 
escrituras. Foram incluídas para mostrar 
como se relacionam às Doutrinas Básicas.

1. Trindade
Há	três	pessoas	distintas	na	Trindade:	
Deus,	o	Pai	Eterno,	Seu	Filho	Jesus	Cristo	
e	o	Espírito	Santo	(ver	Joseph	Smith—His-
tória	1:15–20).	O	Pai	e	o	Filho	têm	um	
corpo	tangível	de	carne	e	ossos,	mas	o	
Espírito	Santo	é	um	personagem	de	espí-
rito	(ver	D&C	130:22–23).	Eles	são	um	em	
propósito	e	doutrina.	Estão	perfeitamente	
unidos	no	propósito	de	levar	a	efeito	o	
divino	plano	de	salvação	estabelecido	pelo	
Pai	Celestial.

Deus, o Pai
Deus,	o	Pai,	é	o	Governante	Supremo	do	
Universo.	Ele	é	o	Pai	de	nosso	espírito	(ver	
Hebreus	12:9).	É	perfeito,	Todo-Poderoso	
e	conhece	todas	as	coisas.	É	também	um	
Deus	de	perfeita	misericórdia,	bondade	e	
caridade.	

Jesus Cristo
Jesus	Cristo	é	o	Primogênito	do	Pai	em	
espírito	e	o	Unigênito	do	Pai	na	carne.	É	o	
Jeová	do	Velho	Testamento	e	o	Messias	do	
Novo	Testamento.

Jesus	Cristo	levou	uma	vida	sem	pecado	e	
fez	uma	Expiação	perfeita	pelos	peca-
dos	de	toda	a	humanidade	(ver	Alma	
7:11–13).	Sua	vida	é	o	exemplo	perfeito	
de	como	deve	viver	toda	a	humanidade	
(ver	João	14:6;	3 Néfi	12:48).	Ele	foi	a	
primeira	pessoa	na	Terra	a	ressuscitar	(ver	

I Coríntios	15:20–22).	Ele	regressará	em	
poder	e	glória	e	reinará	na	Terra	durante	
o	Milênio.

Todas	as	orações,	bênçãos	e	ordenanças	
do	sacerdócio	devem	ser	feitas	em	nome	
de	Jesus	Cristo	(ver	3 Néfi	18:15,	20–21).

Referências	correlatas:	Helamã	5:12;	D&C	
19:23;	D&C	76:22–24

O Espírito Santo
O	Espírito	Santo	é	o	terceiro	membro	da	
Trindade.	É	um	personagem	de	espírito,	
sem	um	corpo	de	carne	e	ossos.	Muitas	
vezes	nos	referimos	a	Ele	como	o	Espírito,	
o	Santo	Espírito,	o	Espírito	de	Deus,	o	
Espírito	do	Senhor	e	o	Consolador.	

O	Espírito	Santo	presta	testemunho	do	Pai	
e	do	Filho,	revela	a	verdade	de	todas	as	
coisas	e	santifica	aqueles	que	se	arrepen-
dem	e	são	batizados	(ver	Morôni	10:4–5).

Referências	correlatas:	Gálatas	5:22–23;	
D&C	8:2–3

2. Plano de Salvação
Na	existência	pré-mortal,	o	Pai	Celestial	
apresentou	um	plano	para	permitir	que	
nos	tornássemos	semelhantes	a	Ele	e	
alcançássemos	a	imortalidade	e	a	vida	
eterna	(ver	Moisés	1:39).	As	escrituras	
chamam	esse	plano	de	plano	de	salvação,	
o	grande	plano	de	felicidade,	o	plano	de	
redenção	e	o	plano	de	misericórdia.

O	plano	de	salvação	inclui	a	Criação,	a	
Queda,	a	Expiação	de	Jesus	Cristo	e	todas	
as	leis,	ordenanças	e	doutrinas	do	evange-
lho.	O	arbítrio	moral	—	a	capacidade	de	
escolher	e	agir	por	nós	mesmos	—	tam-
bém	é	essencial	no	plano	do	Pai	Celestial	
(ver	2 Néfi	2:27).	Por	causa	desse	plano,	
podemos	ser	aperfeiçoados	por	meio	da	
Expiação,	receber	a	plenitude	da	alegria	
e	viver	para	sempre	na	presença	de	Deus	
(ver	3 Néfi	12:48).	Nossos	relacionamen-
tos	familiares	podem	durar	por	todas	as	
eternidades.

Referências	correlatas:	João	17:3;	D&C	
58:27

Vida Pré-Mortal
Antes	de	nascermos	nesta	Terra,	vivíamos	
na	presença	do	Pai	Celestial	como	filhos	
espirituais	Dele	(ver	Abraão	3:22–23).	Na	
existência	pré-mortal,	participamos	de	um	
conselho	com	os	outros	filhos	espirituais	

do	Pai	Celestial.	Naquele	conselho,	o	Pai	
Celestial	apresentou	Seu	plano	e	o	Jesus	
Cristo	pré-mortal	fez	convênio	de	ser	o	
Salvador.

Usamos	nosso	arbítrio	para	seguir	o	plano	
do	Pai	Celestial.	Preparamo-nos	para	vir	
à	Terra,	onde	poderíamos	continuar	a	
progredir.

Aqueles	que	seguiram	o	Pai	Celestial	e	
Jesus	Cristo	receberam	permissão	para	vir	
à	Terra	a	fim	de	passarem	pela	mortali-
dade	e	progredirem	rumo	à	vida	eterna.	
Lúcifer,	outro	filho	espiritual	de	Deus,	
rebelou-se	contra	o	plano	e	tornou-se	
Satanás.	Ele	e	seus	seguidores	foram	
expulsos	do	céu	e	perderam	o	privilégio	
de	receber	um	corpo	físico	e	de	viver	na	
mortalidade.

Referências	correlatas:	Jeremias	1:4–5

A Criação
Jesus	Cristo	criou	os	céus	e	a	Terra	sob	a	
direção	do	Pai.	A	Terra	não	foi	criada	do	
nada,	foi	organizada	a	partir	de	matéria	
já	existente.	Jesus	Cristo	criou	mundos	
incontáveis	(ver	D&C	76:22–24).

A	Criação	da	Terra	foi	essencial	para	o	
plano	de	Deus,	providenciando	um	lugar	
onde	poderíamos	ganhar	um	corpo	físico,	
ser	testados	e	provados	e	desenvolver	
atributos	divinos.

Devemos	usar	os	recursos	da	Terra	com	
sabedoria,	bom	senso	e	gratidão	(ver	D&C	
78:19).

Adão	foi	o	primeiro	homem	criado	na	
Terra.	Deus	criou	Adão	e	Eva	a	Sua	própria	
imagem.	Todos	dos	seres	humanos	—	
homem	e	mulher	—	foram	criados	à	
imagem	de	Deus	(ver	Gênesis	1:26–27).

A Queda
No	Jardim	do	Éden,	Deus	ordenou	a	
Adão	e	Eva	que	não	comessem	do	fruto	
da	árvore	do	conhecimento	do	bem	e	
do	mal;	a	consequência	de	tal	ato	seria	a	
morte	espiritual	e	física.	A	morte	espiritual	
é	o	afastamento	de	Deus.	A	morte	física	
é	a	separação	entre	o	espírito	e	o	corpo	
mortal.	Como	transgrediram	a	ordem	
de	Deus,	Adão	e	Eva	foram	expulsos	de	
Sua	presença	e	tornaram-se	mortais.	A	
transgressão	de	Adão	e	Eva	e	as	transfor-
mações	dela	decorrentes,	entre	as	quais	
a	morte	física	e	espiritual,	são	chamadas	
de	Queda.
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Como	resultado	da	Queda,	Adão,	Eva	e	
sua	posteridade	poderiam	sentir	alegria	
e	tristeza,	conhecer	o	bem	e	o	mal	e	ter	
filhos	(ver	2 Néfi	2:25).	Como	descen-
dentes	de	Adão	e	Eva,	herdamos	uma	
condição	decaída	durante	a	mortalidade.
Estamos	separados	da	presença	do	Senhor	
e	sujeitos	à	morte	física.	Também	somos	
testados	pelas	dificuldades	da	vida	e	pelas	
tentações	do	adversário	(ver	Mosias	 
3:19).

A	Queda	é	parte	integrante	do	plano	do	
Pai	Celestial	para	nossa	salvação.	Ela	teve	
seu	lado	negativo,	mas	foi	também	um	
avanço.	Ao	mesmo	tempo	que	introduziu	
a	morte	física	e	a	espiritual,	deu-nos	a	
oportunidade	de	nascer	na	Terra,	apren-
der	e	progredir.

A Vida Mortal
A	vida	mortal	é	um	momento	de	apren-
dizado,	quando	podemos	nos	preparar	
para	a	vida	eterna	e	provar	que	vamos	
usar	nosso	arbítrio	para	fazer	tudo	o	que	
o	Senhor	ordenou.	Durante	esta	vida	mor-
tal,	devemos	amar	e	servir	ao	próximo	(ver	
Mosias	2:17;	Morôni	7:45,	47–48).

Na	mortalidade,	nosso	espírito	está	unido	
ao	corpo	físico,	dando-nos	oportunidades	
de	crescer	e	desenvolver-nos	de	maneiras	
que	não	eram	possíveis	na	vida	pré-mor- 
tal.	Nosso	corpo	é	uma	parte	importante	
do	plano	de	salvação	e	deve	ser	respei-
tado	como	uma	dádiva	de	nosso	Pai	
Celestial	(ver	I Coríntios	6:19–20).

Referências	correlatas:	Josué	24:15;	
Mateus	22:36–39;	2 Néfi	28:7–9;	Alma	
41:10;	D&C	58:27

Vida Após a Morte
Quando	morrermos,	nosso	espírito	entrará	
no	mundo	espiritual	e	aguardará	a	Res-
surreição.	O	espírito	dos	justos	é	recebido	
num	estado	de	felicidade,	chamado	
paraíso.	Muitos	fiéis	pregarão	o	evangelho	
aos	que	estão	na	prisão	espiritual.

A	prisão	espiritual	é	um	local	temporário	
no	mundo	pós-mortal	para	as	pessoas	que	
morrem	sem	o	conhecimento	da	verdade	
ou	para	as	que	são	desobedientes	na	
mortalidade.	Lá	o	evangelho	é	ensinado	
aos	espíritos	e	eles	têm	a	oportunidade	de	
arrepender-se	e	de	aceitar	as	ordenanças	
de	salvação	que	são	realizadas	por	eles	
nos	templos	(ver	I Pedro	4:6).	Aqueles	que	
aceitam	o	evangelho	habitarão	no	paraíso	
até	a	Ressurreição.

A	ressurreição	é	a	reunião	de	nosso	corpo	
espiritual	com	nosso	corpo	físico	perfeito	
de	carne	e	ossos	(ver	Lucas	24:36–39).	
Após	a	ressurreição,	o	espírito	e	o	corpo	
nunca	mais	serão	separados	e	seremos	
imortais.	Toda	pessoa	nascida	na	Terra	
ressuscitará	porque	Jesus	Cristo	venceu	a	
morte	(ver	I Coríntios	15:20–22).	Os	justos	
ressuscitarão	antes	dos	iníquos	e	surgirão	
na	Primeira	Ressurreição.

O	Juízo	Final	ocorrerá	após	a	Ressurreição.	
Jesus	Cristo	julgará	cada	pessoa	para	
determinar	a	glória	eterna	que	receberá.	
Esse	julgamento	será	baseado	na	obediên-
cia	de	cada	pessoa	aos	mandamentos	de	
Deus	(ver	Apocalipse	20:12;	Mosias	4:30).

Há	três	reinos	de	glória	(ver	I Coríntios	
15:40–42).	O	mais	elevado	dos	três	é	
o	reino	celestial.	Quem	for	valente	no	
testemunho	de	Jesus	e	obediente	aos	
princípios	do	evangelho	habitará	no	reino	
celestial	na	presença	de	Deus,	o	Pai,	e	de	
Seu	Filho,	Jesus	Cristo	(ver	D&C	131:1–4).

O	segundo	dos	três	reinos	de	glória	é	o	
reino	terrestre.	Os	habitantes	desse	reino	
serão	os	homens	e	mulheres	honrados	da	
Terra	que	não	foram	valentes	no	testemu-
nho	de	Jesus.

O	reino	telestial	é	o	menos	elevado	dos	
três	reinos	de	glória.	Herdarão	esse	reino	
aqueles	que	escolheram	a	iniquidade	
em	vez	da	retidão	durante	a	vida	mortal.	
Essas	pessoas	receberão	sua	glória	depois	
de	serem	redimidos	da	prisão	espiritual.

Referências	correlatas:	João	17:3

3. Expiação de Jesus Cristo
Expiar	significa	sofrer	a	penalidade	pelos	
pecados,	removendo	assim	os	efeitos	
do	pecado	do	pecador	arrependido	e	
permitindo	que	se	reconcilie	com	Deus.	
Jesus	Cristo	foi	o	único	capaz	de	efetuar	a	
Expiação	perfeita	por	toda	a	humanidade.	
Sua	Expiação	incluiu	Seu	sofrimento	pelos	
pecados	da	humanidade	no	Jardim	do	
Getsêmani,	o	derramamento	de	Seu	san-
gue,	Seu	sofrimento	e	Sua	morte	na	cruz	
e	Sua	Ressurreição	da	tumba	(ver	Lucas	
24:36–39;	D&C	19:16–19).	O	Salvador	
pôde	realizar	a	Expiação	porque	Ele	Se	
manteve	livre	do	pecado	e	tinha	poder	
sobre	a	morte.	De	Sua	mãe	mortal	Ele	
herdou	a	capacidade	de	morrer.	De	Seu	
Pai	imortal,	herdou	o	poder	de	retomar	
Sua	vida.

Por	meio	da	graça,	posta	a	nosso	alcance	
pelo	sacrifício	expiatório	do	Salvador,	
todas	as	pessoas	ressuscitarão	e	receberão	
a	imortalidade.	A	Expiação	de	Jesus	Cristo	
também	nos	possibilita	receber	a	vida	
eterna	(ver	Morôni	7:41).	Para	receber	
esse	dom,	devemos	viver	o	evangelho	
de	Jesus	Cristo,	que	inclui	ter	fé	Nele,	
arrepender-nos	de	nossos	pecados,	ser	
batizados,	receber	o	dom	do	Espírito	
Santo	e	perseverar	fielmente	até	o	fim	(ver	
João	3:5).

Como	parte	de	Sua	Expiação,	Jesus	Cristo	
não	só	sofreu	por	nossos	pecados,	mas	
também	tomou	sobre	Si	as	dores,	doenças	
e	enfermidades	de	todas	as	pessoas	(ver	
Alma	7:11–13).	Ele	compreende	nossos	
sofrimentos,	pois	já	passou	por	eles.	
Sua	graça,	ou	Seu	poder	capacitador,	
fortalece-nos	para	que	carreguemos	
nossos	fardos	e	realizemos	tarefas	que	
não	poderíamos	realizar	por	conta	própria	
(ver	Mateus	11:28–30;	Filipenses	4:13;	
Éter	12:27).

Referências	correlatas:	João	3:5;	Atos	
3:19–21	

Fé em Jesus Cristo
A	fé	é	uma	“esperança	nas	coisas	que	se	
não	veem	e	que	são	verdadeiras”	(Alma	
32:21;	ver	também	Éter	12:6).	É	um	dom	
de	Deus.

A	fé	deve	estar	centrada	em	Jesus	Cristo	a	
fim	de	levar	uma	pessoa	à	salvação.	Ter	fé	
em	Jesus	Cristo	significa	confiar	plena-
mente	Nele	e	acreditar	em	Sua	Expiação	
infinita,	Seu	poder	e	amor.	Inclui	crer	em	
Seus	ensinamentos	e	acreditar	que,	apesar	
de	não	compreendermos	todas	as	coisas,	
Ele	compreende	(ver	Provérbios	3:5–6;	
D&C	6:36).

Mais	do	que	uma	crença	passiva,	a	fé	
manifesta-se	por	nossa	conduta	(ver	Tiago	
2:17–18).	A	fé	pode	aumentar	ao	orar-
mos,	estudarmos	as	escrituras	e	obedecer-
mos	aos	mandamentos	de	Deus.

Os	santos	dos	últimos	dias	também	têm	
fé	em	Deus,	o	Pai,	no	Espírito	Santo,	
no	poder	do	sacerdócio,	bem	como	em	
outros	aspectos	importantes	do	evangelho	
restaurado.	A	fé	nos	ajuda	a	receber	a	
cura	física	e	espiritual	e	força	para	seguir	
avante,	enfrentar	nossas	dificuldades	e	
vencer	as	tentações	(ver	2 Néfi	31:19–20).	
O	Senhor	operará	grandes	milagres	em	
nossa	vida	de	acordo	com	nossa	fé.
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Por	meio	da	fé	em	Jesus	Cristo,	uma	pes-
soa	pode	obter	a	remissão	dos	pecados	
e	poderá	um	dia	habitar	na	presença	de	
Deus.

Referências	correlatas:	Mateus	11:28–30

Arrependimento
O	arrependimento	é	uma	mudança	na	
mente	e	no	coração	que	gera	uma	nova	
visão	a	respeito	de	Deus,	de	nós	mesmos	
e	do	mundo.	Inclui	afastar-se	do	pecado	e	
voltar-se	para	Deus	em	busca	do	perdão.	
É	motivado	pelo	amor	a	Deus	e	o	desejo	
sincero	de	cumprir	Seus	mandamentos.

Nossos	pecados	nos	tornam	impuros	—	
indignos	de	retornar	à	presença	de	nosso	
Pai	Celestial	e	de	viver	com	Ele.	Por	meio	
da	Expiação	de	Jesus	Cristo,	o	Pai	Celestial	
providenciou	a	única	maneira	pela	qual	
podemos	ser	perdoados	de	nossos	peca-
dos	(ver	Isaías	1:18).

O	arrependimento	também	inclui	sentir	
tristeza	pelos	pecados	cometidos,	confes-
sar	ao	Pai	Celestial	e	a	outros,	se	neces-
sário,	abandonar	o	pecado,	reparar	tanto	
quanto	possível	o	mal	praticado	e	levar	
uma	vida	de	obediência	aos	mandamen-
tos	de	Deus	(ver	D&C	58:42–43).

Referências	correlatas:	Isaías	53:3–5;	João	
14:6;	2 Néfi	25:23,	26;	D&C	18:10–11;	
D&C	19:23;	D&C	76:40–41

4. Dispensação, Apostasia e 
Restauração

Dispensação
Dispensação	é	um	período	em	que	o	
Senhor	revela	Suas	doutrinas,	ordenan-
ças	e	Seu	sacerdócio.	É	um	período	no	
qual	o	Senhor	tem	pelo	menos	um	servo	
autorizado	na	Terra	que	possua	o	santo	
sacerdócio	e	o	encargo	divino	de	propagar	
o	evangelho	e	administrar	suas	ordenan-
ças.	Vivemos	hoje	na	última	dispensa-
ção	—	a	dispensação	da	plenitude	dos	
tempos,	que	começou	com	a	revelação	do	
evangelho	a	Joseph	Smith.

Dispensações	anteriores	são	identificadas	
por	meio	de	Adão,	Enoque,	Noé,	Abraão,	
Moisés	e	Jesus	Cristo.	Além	disso,	houve	
outras	dispensações,	inclusive	as	existen-
tes	entre	os	nefitas	e	os	jareditas.	O	plano	
de	salvação	e	o	evangelho	de	Jesus	Cristo	
foram	revelados	e	ensinados	em	todas	as	
dispensações.

Apostasia
Quando	as	pessoas	se	afastam	dos	prin-
cípios	do	evangelho	e	não	possuem	as	
chaves	do	sacerdócio,	encontram-se	em	
estado	de	apostasia.

Houve	períodos	de	apostasia	generalizada	
em	toda	a	história	do	mundo.	Um	exem-
plo	é	a	Grande	Apostasia,	ocorrida	depois	
de	o	Salvador	estabelecer	Sua	Igreja	(ver	
II Tessalonicenses	2:1–3).	Após	a	morte	
dos	apóstolos	do	Salvador,	os	princípios	
do	evangelho	foram	corrompidos	e	
fizeram-se	alterações	não	autorizadas	na	
organização	da	Igreja	e	nas	ordenanças	
do	sacerdócio.	Devido	a	essa	iniquidade	
generalizada,	o	Senhor	retirou	a	autori-
dade	e	as	chaves	do	sacerdócio	da	Terra.	

Durante	a	Grande	Apostasia,	as	pessoas	
ficaram	sem	a	orientação	divina	de	profe-
tas	vivos.	Foram	fundadas	muitas	igrejas,	
mas	elas	não	tinham	autoridade	para	con-
ferir	o	dom	do	Espírito	Santo	nem	realizar	
outras	ordenanças	do	sacerdócio.	Partes	
das	escrituras	sagradas	foram	deturpadas	
ou	perdidas,	e	as	pessoas	não	tinham	
mais	uma	compreensão	correta	de	Deus.

Essa	apostasia	durou	até	que	o	Pai	
Celestial	e	Seu	Filho	Amado	apareceram	a	
Joseph	Smith	e	iniciaram	a	Restauração	da	
plenitude	do	evangelho.

Restauração
A	Restauração	é	o	restabelecimento	das	
verdades	e	ordenanças	de	Deus	e	de	Seu	
evangelho	entre	Seus	filhos	na	Terra	(ver	
Atos	3:19–21).

Em	preparação	para	a	Restauração,	o	
Senhor	levantou	homens	nobres	no	
período	conhecido	como	Reforma.	Eles	
tentaram	fazer	as	doutrinas,	as	práticas	
e	a	organização	religiosas	voltarem	à	
forma	original	estabelecida	pelo	Salvador.	
Contudo,	não	tinham	o	sacerdócio	ou	a	
plenitude	do	evangelho.

A	Restauração	começou	em	1820,	
quando	Deus,	o	Pai,	e	Seu	Filho,	Jesus	
Cristo,	apareceram	a	Joseph	Smith	em	
resposta	a	sua	oração	(ver	Joseph	Smith	
—	História	1:15–20).	Alguns	dos	aconteci-
mentos	mais	importantes	da	Restauração	
foram	a	tradução	do	Livro	de	Mórmon,	a	
restauração	do	Sacerdócio	Aarônico	e	de	
Melquisedeque	e	a	organização	da	Igreja	
em	6	de	abril	de	1830.

O	Sacerdócio	Aarônico	foi	restaurado	
a	Joseph	Smith	e	Oliver	Cowdery	por	
João	Batista	em	15	de	maio	de	1829.	O	
Sacerdócio	de	Melquisedeque	e	as	chaves	
do	reino	também	foram	restauradas	em	
1829	quando	os	Apóstolos	Pedro,	Tiago	
e	João	as	conferiram	a	Joseph	Smith	e	
Oliver	Cowdery.

A	plenitude	do	evangelho	foi	restaurada,	
e	A	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	
Últimos	Dias	é	a	“única	igreja	verdadeira	e	
viva	na	face	de	toda	a	Terra”	(D&C	1:30).	
A	Igreja	acabará	por	espalhar-se	por	todo	
o	mundo	e	permanecerá	para	sempre.

Referências	correlatas:	Isaías	29:13–14;	
Ezequiel	37:15–17;	Efésios	4:11–14;	Tiago	
1:5–6

5. Profetas e Revelação
Um	profeta	é	uma	pessoa	chamada	
por	Deus	para	falar	em	Seu	nome	(ver	
Amós	3:7).	Os	profetas	testificam	de	
Jesus	Cristo	e	ensinam	Seu	evangelho.	
Manifestam	a	vontade	e	o	verdadeiro	
caráter	de	Deus.	Denunciam	o	pecado	e	
fazem	advertências	sobre	seus	efeitos.	Às	
vezes,	profetizam	acontecimentos	futuros	
(ver	D&C	1:37–38).	Muitos	ensinamentos	
dos	profetas	se	encontram	nas	escrituras.	
Ao	estudarmos	as	palavras	dos	profetas,	
podemos	aprender	a	verdade	e	receber	
orientação	(ver	2 Néfi	32:3).

Apoiamos	o	Presidente	da	Igreja	como	
nosso	profeta,	vidente	e	revelador	e	a	
única	pessoa	na	Terra	que	recebe	revela-
ção	para	dirigir	toda	a	Igreja.	Apoiamos	
também	os	conselheiros	na	Primeira	
Presidência	e	os	membros	do	Quórum	dos	
Doze	Apóstolos	como	profetas,	videntes	e	
reveladores.

Revelação	é	a	comunicação	de	Deus	com	
Seus	filhos.	Quando	revela	Sua	vontade	
à	Igreja,	o	Senhor	fala	por	intermédio	de	
Seu	profeta.	As	escrituras	—	a	Bíblia,	o	
Livro	de	Mórmon,	Doutrina	e	Convênios	
e	Pérola	de	Grande	Valor	—	contêm	
revelações	dadas	por	intermédio	de	pro-
fetas	antigos	e	modernos.	O	presidente	
da	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	
Últimos	Dias	é	o	profeta	de	Deus	na	Terra	
atualmente.	

As	pessoas	podem	receber	revelação	
individual	para	ajudá-las	em	suas	necessi-
dades,	responsabilidades	e	dúvidas	espe-
cíficas	e	para	fortalecer	seu	testemunho.	
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A	maioria	das	revelações	dadas	a	líderes	
e	membros	da	Igreja	vêm	por	meio	de	
impressões	e	pensamentos	concedidos	
pelo	Espírito	Santo.	O	Espírito	Santo	nos	
fala	à	mente	e	ao	coração	com	uma	voz	
mansa	e	delicada	(ver	D&C	8:2–3).	A	reve-
lação	também	pode	acontecer	por	meio	
de	visões,	sonhos	e	visitação	de	anjos.

Referências	correlatas:	Salmos	119:105;	
Efésios	4:11–14;	II Timóteo	3:15–17;	
Tiago	1:5–6;	Morôni	10:4–5

6. Sacerdócio e Chaves do 
Sacerdócio
O	sacerdócio	é	o	poder	e	a	autoridade	
eternos	de	Deus.	Por	meio	do	sacerdócio,	
Deus	criou	e	governa	os	céus	e	a	Terra.	
Com	esse	poder	Ele	redime	e	exalta	Seus	
filhos,	levando	a	efeito	“a	imortalidade	e	
vida	eterna	do	homem”	(Moisés	1:39).

Deus	concede	a	autoridade	do	sacerdócio	
aos	homens	dignos	que	são	membros	da	
Igreja	para	que	possam	agir	em	Seu	nome	
para	a	salvação	de	Seus	filhos.	As	chaves	
do	sacerdócio	são	os	direitos	de	presidên-
cia	ou	o	poder	dado	ao	homem	por	Deus	
para	governar	e	dirigir	o	reino	de	Deus	
na	Terra	(ver	Mateus	16:15–19).	Por	meio	
dessas	chaves,	os	portadores	do	sacer-
dócio	podem	ser	autorizados	a	pregar	o	
evangelho	e	administrar	as	ordenanças	de	
salvação.	Todos	os	que	servem	na	Igreja	
são	chamados	sob	a	direção	de	alguém	
que	possua	as	chaves	do	sacerdócio.	
Assim,	eles	têm	direito	ao	poder	necessá-
rio	para	servir	e	cumprir	as	responsabilida-
des	de	seu	chamado.

Referências	correlatas:	D&C	121:36,	
41–42

Sacerdócio Aarônico 
O	Sacerdócio	Aarônico	é	chamado	muitas	
vezes	de	sacerdócio	preparatório.	Os	
ofícios	do	Sacerdócio	Aarônico	são	os	
de	diácono,	mestre,	sacerdote	e	bispo.	
Atualmente,	os	membros	dignos	da	Igreja	
do	sexo	masculino	podem	receber	o	
Sacerdócio	Aarônico	a	partir	da	idade	de	
12	anos.

O	Sacerdócio	Aarônico	“possui	as	chaves	
do	ministério	de	anjos	e	do	evangelho	
do	arrependimento	e	do	batismo”	(D&C	
13:1).

Sacerdócio de Melquisedeque
O	Sacerdócio	de	Melquisedeque	é	o	sacer-
dócio	mais	elevado	ou	maior	e	administra	
em	assuntos	espirituais	(ver	D&C	107:8).	
Esse	sacerdócio	maior	foi	dado	a	Adão	e	
está	na	Terra	sempre	que	o	Senhor	revela	
Seu	evangelho.	

Inicialmente,	chamava-se	“Santo	Sacerdó-
cio	segundo	a	Ordem	do	Filho	de	Deus”	
(D&C	107:3).	Posteriormente	passou	a	ser	
conhecido	como	Sacerdócio	de	Melquise-
deque,	nome	de	um	grande	sumo	sacer-
dote	contemporâneo	do	profeta	Abraão.

No	Sacerdócio	de	Melquisedeque	há	
os	ofícios	de	élder,	sumo	sacerdote,	
patriarca,	setenta	e	apóstolo.	O	Presidente	
do	Sacerdócio	de	Melquisedeque	é	o	
Presidente	da	Igreja.

Referências	correlatas:	Efésios	4:11–14

7. Ordenanças e Convênios

Ordenanças
Na	Igreja	de	Jesus	Cristo	dos	Santos	dos	
Últimos	Dias,	uma	ordenança	é	um	ato	
sagrado	e	formal	com	significado	espiri-
tual.	Cada	ordenança	foi	concebida	por	
Deus	para	ensinar	verdades	espirituais.	
As	ordenanças	de	salvação	são	realizadas	
pela	autoridade	do	sacerdócio	e	sob	a	
direção	daqueles	que	possuem	as	chaves	
do	sacerdócio.	Algumas	ordenanças	são	
essenciais	para	a	exaltação	e	são	chama-
das	de	ordenanças	de	salvação.	

A	primeira	ordenança	de	salvação	do	
evangelho	é	o	batismo	por	imersão	na	
água	por	alguém	que	possua	autoridade.	
O	batismo	é	necessário	para	uma	pessoa	
se	tornar	membro	da	Igreja	e	entrar	no	
reino	celestial	(ver	João	3:5).

A	palavra	batismo vem do verbo grego 
que	significa	mergulhar	ou	imergir.	A	
imersão	simboliza	a	morte	da	pessoa	
em	relação	a	sua	vida	pecaminosa	e	seu	
renascimento	para	uma	vida	espiritual,	
dedicada	ao	serviço	de	Deus	e	Seus	
filhos.	Simboliza	também	a	morte	e	a	
ressurreição.

Depois	que	uma	pessoa	é	batizada,	um	
ou	mais	portadores	do	Sacerdócio	de	Mel-
quisedeque	impõem	as	mãos	sobre	sua	
cabeça	e	a	confirmam	membro	da	Igreja.	
Como	parte	da	ordenança,	chamada	

confirmação,	a	pessoa	recebe	o	dom	do	
Espírito	Santo.

O	dom	do	Espírito	Santo	é	diferente	da	
influência	do	Espírito	Santo.	Antes	do	
batismo,	a	pessoa	pode	sentir	a	influên-
cia	do	Espírito	Santo	de	vez	em	quando	
e,	por	meio	dessa	influência,	receber	
um	testemunho	da	verdade	(ver	Morôni	
10:4–5).	Depois	de	receber	o	dom	do	
Espírito	Santo,	a	pessoa	tem	o	direito	de	
contar	com	Sua	companhia	constante	
caso	cumpra	os	mandamentos.

As	ordenanças	de	salvação	incluem	
também	a	ordenação	ao	Sacerdócio	
de	Melquisedeque	(para	os	homens),	
a	investidura	no	templo	e	o	selamento	
matrimonial	(ver	D&C	131:1–4).	Todas	
as	ordenanças	salvadoras	do	sacerdócio	
são	acompanhadas	de	convênios.	Essas	
ordenanças	de	salvação	podem	ser	realiza-
das	vicariamente	no	templo	em	favor	dos	
mortos.	As	ordenanças	vicárias	só	se	tor-
nam	eficazes	quando	as	pessoas	falecidas	
as	aceitam	no	mundo	espiritual	e	honram	
os	respectivos	convênios.

Outras	ordenanças,	como	administrar	aos	
enfermos	e	dar	nome	e	bênção	a	crianças,	
também	são	importantes	para	nosso	
desenvolvimento	espiritual.

Referências	correlatas:	Atos	2:36–38

Convênios
Convênio	é	um	acordo	sagrado	entre	
Deus	e	uma	pessoa.	Deus	estipula	as	con-
dições	do	convênio,	e	nós	concordamos	
em	fazer	o	que	Ele	nos	pede.	Deus	nos	
promete	então	certas	bênçãos	por	nossa	
obediência	(ver	D&C	82:10).

Todas	as	ordenanças	salvadoras	do	sacer-
dócio	são	acompanhadas	de	convênios.	
Fazemos	convênios	com	o	Senhor	por	
ocasião	do	batismo	e	os	renovamos	ao	
tomarmos	o	sacramento.	Os	irmãos	que	
recebem	o	Sacerdócio	de	Melquisede-
que	fazem	o	juramento	e	convênio	do	
sacerdócio.	Fazemos	mais	convênios	no	
templo.

Referências	correlatas:	Êxodo	19:5–6;	Sal-
mos	24:3–4;	2 Néfi	31:19–20;	D&C	25:13

8. Casamento e Família
O	casamento	entre	homem	e	mulher	foi	
ordenado	por	Deus	e	a	família	é	essen-
cial	para	Seu	plano	de	salvação	e	nossa	
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felicidade.	A	felicidade	na	vida	familiar	é	
mais	provável	de	ser	alcançada	quando	
fundamentada	nos	ensinamentos	do	
Senhor	Jesus	Cristo.

Os	poderes	sagrados	de	procriação	
devem	ser	empregados	somente	entre	
marido	e	mulher,	legalmente	casados.
Os	pais	devem	multiplicar-se	e	encher	a	
Terra,	criar	os	filhos	com	amor	e	retidão	
e	atender	a	suas	necessidades	físicas	e	
espirituais.	

O	marido	e	a	mulher	têm	a	solene	respon-
sabilidade	de	amar-se	mutuamente.	O	pai	
deve	presidir	a	família	com	amor	e	retidão	
e	prover	aquilo	que	é	necessário	à	vida.	A	
responsabilidade	primordial	da	mãe	é	cui-
dar	dos	filhos.	Nessas	atribuições	sagradas,	
o	pai	e	a	mãe	têm	a	obrigação	de	ajudar-se	
mutuamente,	como	parceiros	iguais.

O	plano	divino	de	felicidade	permite	
que	os	relacionamentos	familiares	sejam	
perpetuados	além	da	morte.	A	Terra	foi	
criada	e	o	evangelho	foi	revelado	para	
que	as	famílias	pudessem	ser	formadas,	

seladas	e	exaltadas	eternamente.	(Adap-
tado	de	“A	Família:	Proclamação	ao	
Mundo”,	A Liahona,	novembro	de	2010,	
última	contracapa.)

Referências	correlatas:	Gênesis	2:24;	
Salmos	127:3;	Malaquias	4:5–6;	D&C	
131:1–4

9. Mandamentos
Mandamentos	são	leis	e	exigências	que	
Deus	dá	à	humanidade.	Manifestamos	
nosso	amor	por	Ele	ao	guardarmos	Seus	
mandamentos	(ver	João	14:15).	A	obe-
diência	aos	mandamentos	traz	as	bênçãos	
do	Senhor	(ver	D&C	82:10).

Os	dois	mandamentos	mais	básicos	são	
“amarás	o	Senhor	teu	Deus	de	todo	o	teu	
coração,	e	de	toda	a	tua	alma,	e	de	todo	
o	teu	pensamento.	(…)	E	(…)	amarás	o	
teu	próximo	como	a	ti	mesmo”	(Mateus	
22:36–39).

Os	Dez	Mandamentos	são	uma	parte	vital	
do	evangelho	e	são	princípios	eternos	
necessários	para	nossa	exaltação	(ver	
Êxodo	20:3–17).	O	Senhor	os	revelou	a	
Moisés	na	antiguidade	e	os	reafirmou	em	
revelações	modernas.

Outros	mandamentos	incluem	orar	
diariamente	(ver	2 Néfi	32:8–9),	ensi-
nar	o	evangelho	aos	outros	(ver	Mateus	
28:19–20),	guardar	a	lei	de	castidade	(ver	
D&C	46:33),	pagar	um	dízimo	integral	
(ver	Malaquias	3:8–10),	jejuar	(ver	Isaías	
58:6–7),	perdoar	ao	próximo	(ver	D&C	
64:9–11),	ter	um	espírito	de	gratidão	(ver	
D&C	78:19)	e	guardar	a	Palavra	de	Sabe-
doria	(ver	D&C	89:18–21).

Referências	correlatas:	Gênesis	39:9;	Isaías	
58:13–14;	1 Néfi	3:7;	Mosias	4:30;	Alma	
37:35;	Alma	39:9;	D&C	18:15–16;	D&C	
88:124

Para	mais	informações	sobre	esses	assun-
tos,	consulte	LDS	.org,	Ensinamentos,	Tópi-
cos	do	Evangelho;	ou	consulte	Sempre 
Fiéis: Tópicos do Evangelho,	2004.
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1  Alguns nefitas procuram voltar a ocupar a terra de 
Néfi. Eles lutam entre si, e os sobreviventes retornam para 
Zaraenla. Zênife faz parte desse grupo (ver Ômni 1:27–28;  
Mosias 9:1–2).

2  Grupo nefita sob o comando de Zênife vai viver entre os 
lamanitas na terra de Néfi (ver Ômni 1:29–30; Mosias 9:3–5).

Após a morte de Zênife, seu filho Noé reinou iniquamente. 
Abinádi advertiu o povo e chamou-o ao arrependimento. 
Alma obedeceu à mensagem de Abinádi e ensinou-a a outras 
pessoas nas Águas de Mórmon (ver Mosias 11–18).

3  Alma e seu povo fogem do rei Noé e viajam para a terra de 
Helã (ver Mosias 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Os lamanitas atacaram o povo de Noé na terra de Néfi. Lími, 
filho de Noé, reinou no período em que o povo viveu escravi-
zado pelos lamanitas (ver Mosias 19–20).

4  Tentativa de achar Zaraenla: Lími envia um grupo para pro-
curar Zaraenla e buscar ajuda. O grupo descobre as ruínas de 
uma nação destruída e 24 placas de ouro (ver Mosias 8:7–9; 
21:25–27).

5  Um equipe de busca comandada por Amon sai de 
Zaraenla à procura dos descendentes dos que tinham ido para 
a terra de Néfi (ver Mosias 7:1–6; 21:22–24).

6  O povo de Lími foge do cativeiro e é guiado por Amon de 
volta a Zaraenla (ver Mosias 22:10–13).

Os lamanitas mandaram um exército no encalço de Lími e seu 
povo. Depois de perder-se no deserto, o exército encontrou 
Alma e seu povo na terra de Helã. Os lamanitas os reduziram 
ao cativeiro (ver Mosias 22–24).

7  Fuga do povo de Alma do cativeiro e jornada rumo a 
Zaraenla (ver Mosias 24:20–25).

Terra de 
Zaraenla
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(Leí-Néfi)

Águas de Mórmon

Fuga do povo 
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Fuga do povo 
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Grupo de 
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Grupo nefita 
liderado por Zênife

Alguns nefitas pro-
curam voltar a ocupar 

a terra de Néfi Terra de Helã

1

2
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3

7

Alma e seu povo partem

Visão Geral das Viagens Descritas em Mosias 7–24

Ruínas da Nação  Jaredita 
na Terra do Norte

24 Placas de Ouro 
(Livro de Éter)
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Possíveis Locais do Livro de Mórmon (em relação uns aos outros)*

Rio Sidon

Deserto de 
Hermontes

Deserto do Sul

Deserto do Leste

Estreita Faixa de Deserto

Terra do Norte

Abundância

Zaraenla

Mar do Norte

Faixa Estreita de Terra

Desolação
Mar do Norte

Muleque
Ômner

Gide
Moriânton

Leí
Jérson

Morôni

Gideão

Amonia

Colina de Mânti
Noé

Sidom Colina de Aniú
Judeia

Antípara Minon Aarão

Cumêni Zeezrom

Meleque
Mânti

Antiônum

Nefia

Terra da Primeira Herança

Néfi (Leí-Néfi)

Amulon

Helã

Silom
Midôni

Mórmon

Mar do Oeste Mar do Leste

Midiã
Jerusalém

Senlon
Ismael

Lemuel

Simnilon

Colina de Ripla

* Possíveis relações de locais do Livro 
de Mórmon, com base em evidências 
internas. Não se deve tentar identifi-
car pontos deste mapa com nenhum 
local geográfico existente.
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