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"O objetivo da educação religiosa no Sistema Educacional da
Igreja é auxiliar o indivíduo, a família e os líderes do
sacerdócio a cumprirem a missão da Igreja." (Ensinar o
Evangelho: Um Manual para Professores e Líderes do SEi, 1994, p .
3.) A primeira ênfase no cumpririlento d esse objetivo é
ensinar aos alunos o evangelho de Jesus Cristo conforme se
encontra nas obras padrão e nas palavras dos profetas. Este
manual destina-se a ajudá-lo a cumprir esse objetivo, seja
qual for sua experiência de ensino e em qualquer língua ou
país em que esteja ensinando.

escrituras d evem ser ensinadas de forma seq üencial. Uma das
melhores maneiras de ensinar o evangelho de Jesus Cristo é
ensinar as escrituras seqüencialmente. Ensino seqüencial das
escrituras é ensinar as escrituras na seqüência em que
aparecem nas obras-padrão." (Ensinar o Evangelho, p . 20; ver
essa página para mais informações a respeito do ensino
seqüencial das escrituras.) Este manual segue a seqüência das
escrituras, mas não fornece auxílios didáticos para todos os
versículos de cada bloco d e escrituras. Auxílios adicionais
podem ser encontrados no manual de estudos do aluno do
instituto e no guia de estudos do aluno do seminário.

A segunda ênfase é ensinar por preceito, pelo exemplo e pelo
poder do Espírito. Aqueles que ensinam por preceito e pelo
exemplo ensinam o evangelho de modo muito eficaz. Para
ensinar por preceito você precisará, em primeiro lugar, "pelo
estudo e também pela fé" (D&C 88:118), procurar
compreender os princípios do evangelho de Jesus Cristo. Para
ensinar pelo exemplo, você precisa viver o evangelho em sua
vida pessoal. E precisa confiar na orientação do Espírito. O
Élder Boyd K. Packer, membro do Quórum dos Doze
Apóstolos, ensinou: "O poder vem quando o professor fez
tudo o que pôde para preparar não apenas a lição específica,
mas para manter sua vida em sintonia com o Espírito. Se ele
aprender a confiar na inspiração do Espírito, então poderá
colocar-se diante da classe (... ) com a certeza de que poderá
ensinar com inspiração". (Tcach Ye Diligently, 1975, p. 306.) O
poder mencionado pelo Élder Packer freqüentemente se
manifesta quando o professor presta testemunho pessoal do
princípio ou doutrina que esteja sendo ensinado.

Decida o que Irá Ensinar

Como Usar este Manual

• Decida que parte das escrituras irá abordar na lição . Este
manual está dividido em blocos de escrituras que indicam
onde muda a história ou o assunto abordado.

As escrituras serão sua principal fonte de consulta ao
preparar as lições. Para ajudar em seu estudo das escrituras e
na preparação da lição, é preciso que tenha os seguintes
manuais :
• Este manual - Manual de Consulta do Professor do Novo
Testamento (34590 059)
• O manual de estudos do lar do aluno do seminário - Cuia
de Estudos do Aluno do Novo Testamento (34188 059)
• Os materiais de apoio para a série de vídeos do Novo
Testamento - Guia de Vídeo do Novo Tes tamento (34232059)
• Os manuais do aluno do instituto dos cursos Religião 211 e
212 - Vida e Ensinal11entos de Jesus e Seus Apóstolos (32474
059)

Ensinar o Evangelho: Um Manual para Professores e Líderes do SEI
(34829 059) fornece auxílios detalhados sobre o ensino de uma
classe do SEI. Você deve procurar conhecer bem as coisas nele
contidas. As seguintes sugestões gerais podem ser úteis em
sua preparação da lição.

Prepare-se para Estudar e Ensinar o Evangelho
• Viva o evangelho.
• Ore pedindo que o Espírito o guie ao estudar, preparar-se e
ensinar.
• Exerça fé no Senhor, no pod er do Espírito e no poder das
escrituras para atender às necessidades dos alunos.

O guia para regular o andamento do ensino, encontrado
nas páginas 5-6, pode ajudá-lo a determinar quanto será
ensinado a cada dia ou semana.
• Estude cuidadosamente o bloco de escrituras. Leia-o várias
vezes, fazendo anotações nas margens referentes às
doutrinas, princípios, acontecimentos, frases ou palavras
difíceis. Este manual, o manual do aluno do instituto e o
guia de estudos do aluno irão ajudá-lo a compreender o
bloco de escrituras e decidir o que é mais importante para
seus alunos. Você será mais eficaz em seu ensino se tiver
pessoalmente descoberto algo inspirador no bloco d e
escrituras. Você então poderá ajudar seus alunos a fazerem
descobertas semelhantes .
• Escolha as doutrinas, princípios e acontecimentos mais
importantes para seus alunos. Deixe que os sussurros do
Espírito e as necessidades de seus alunos o guiem ao
decidir o que ensinar.

Esses materiais não substituem seu estudd das escrituras nem
a orientação inspirada do Espírito Santo, ao preparar-se para
ensinar seus alunos. Eles são fontes de consultas e apoio para
sua preparação da lição. Em particular, o Manual de Consulta
do Professor do Novo Testamento fornece informações
introdutórias referentes aos blocos de escrituras, descreve
importantes princípios do evangelho que devem ser
procurados e sugere maneiras pelas quais muitos desses
princípios podem ser ensinados de modo a ajudar os alunos a
compreenderem-nos e aplicarem-nos em sua vida.

Decida como Irá Ensinar

"A administração do SEI determinou que, no sistema de aulas
diárias, onde há mais tempo disponível para instrução, as

• Escolha métodos que incentivem a prontidão, a
participação e a aplicação do aluno.

• Escolha um ou mais métodos didáticos para cada
acontecimento, princípio ou doutrina que deseja ensinar.
Utilize seus próprios métodos ou os sugeridos no material
didá tico.

II
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1. Prontidão significa que seus alunos devem estar
preparados tanto espiritual quanto intelectualmente,
alertas, concentrados e dispostos a participar do
momento de aprendizado. "Prontidão é uma condição
do coração, bem como da mente. " (Ensinar o Evangelho,
p. 13.) Não se trata de um artifício para dar início a uma
lição. É uma avaliação contínua da concentração de seus
alunos na aula .

2. Participação significa que os alunos devem estar
envolvidos no processo de aprendizagem. Sua
participação pode ser física , emocional, intelectual e
espiritual. Quanto mais envolvid os os alunos estiverem
no processo de aprendizagem, mais irão compreender,
lembrar-se e colocar em prática.

.,

~

3. Aplicação significa que os alunos devem aceitar ser
ensinados, compreender como podem aplicar os
princípios em sua vida e depois procurar viver de
acordo com esses princípios.

Cada bloco de escrituras dos quatro evangelhos começa com
uma linha cronológica mostrando aproximadamente a época
de cada acontecimento mencionado no bloco. As datas
baseiam-se na tabela "Concordância entre os Evangelhos",
que se encontra no Guia para Estlldo das Escrituras, pp. 76-81.

A Vida de Jesus Cristo

-.~1Iprim~~
~~o I~egundo
do mmlsteno
ano
do Senhor

........

Sel;\unda
Pascoa

] -~rc:~o J]
ano

Terceira
Páscoa

Última Páscoa
e última semana

A introdução de cada uma das Epístolas de Paulo inclui uma
linha cronológica semelhante, localizando as Epístolas em
relação ao livro de Atos. Essa informação baseia-se em
"Epístolas Paulinas", que se encontra no Guia para Estudo das
Escrituras, pp. 68- 69.
,

I

Primeira viagem
missionária
(AIOS 13- 14)

0:.1:1.

apruofim.1(b

47 .d ) .

Alguns Importantes Princípios do Evangelho a
Ponderar
Você poderá encontrar algumas doutrinas e princípios
importantes em um bloco de escrituras. Esta seção relaciona
alglllllas que você poderá ensinar a seus alunos. Seguem-se
algumas manei ras para usá-los em sua aula :
• Use-os como padrão para garantir que a doutrina correta
seja ensinada .

• Escreva-os no quadro-negro para dar a seus alunos alguns
princípios a serem ponderados enquanto estudam o bloco
de escrituras.
• Convide os alunos a procurarem outras referências das
escrituras que apóiem ou expli quem a doutrina.

Os comentários encontrados no manual do aluno do instituto
- Vida e Ensinamentos de Jeslls e Sells Apóstolos - foram
organizados como uma concordância do Novo Testamento (as
passagens das escrituras são abordadas na ordem em que se
acredita terem acontecido). Este manual - o Manual de
Conslllta do Professor do Novo Testalllellto - tem uma
abordagem seqüencial do Novo Testamento (as passagens das
escrituras são abordadas na seqüência em que aparecem na
Bíblia). Esta seção fornece as páginas correspondentes no
manual do aluno do instituto para ajudá-lo a localizar as
informações a serem consultadas. Os materiais de referência
contidos no apêndice também estão incluídos.

Sugestões Didáticas

I E$!a EPi"!Ola )

lolt$crila
' nesteperloda

Segunda viagem
missionária (Atos
15:35-18:22)

• Citações para serem escritas no quadro-negro ou em um
cartaz, ou anotações para serem feitas pelos alunos nas
escrituras.

Outras Fontes de Consulta

........ - - - - ........-_._- - -........- - - - ........ -

Nascimento Primeira
de Cristo
Páscoa

• Informações gerais, coisas que os alunos poderão procurar
enquanto lêem e outros auxílios para a leitura .

• Use-os para ajudar a determinar o que seus alunos
p recisam aprender.

Como este Manual Está Organizado

Osaconleclmenlos
flessescapltulos
provavelmente
ocorreramnesle
periodo

• Perguntas motivadoras a serem feitas aos alunos a fim de
promover sua prontidão.

I missionária
Terceira viagem IPrisão em cesaréia l
Durante a
I
(Atos
e Roma (Atos
segunda prisão de
18:23-21:15)

21:16-28:31)

Paulo em Roma

~I ,1 .1) ,

o material de consulta para os blocos das escrituras pode ser
encontrado nas qua tro seções.

Material Introdutório
Esta seção fornece material de apoio e outras informações
para ajudá-lo a compreender o bloco de escrituras e a situação
histórica e no contexto das escrituras. Há também uma
introdução para cada livro das escrituras, que juntamente
com as informações contidas no guia de estudos do aluno e
no manual do aluno do instituto poderão ampliar seu estudo
e compreensão pessoais das escrituras. Você também poderá
usar o material introdutório para encontrar:

Esta seção contém sugestões didáticas que você poderá
utilizar ao decidir como ensinar os acontecimentos, princípios
e doutrinas que escolher do bloco de escrituras. Não é
obrigatório que utilize essas sugestões didáticas. Elas são
fornecidas como material de consulta para você, ao refletir
nas necessidades dos alunos sob a orientação do Espírito.
Você também encontrará sugestões úteis no guia de estudos
do aluno que podem ser adaptadas para uso em sala de aula .
(Ver "Introdu ção ao GlIia de Estudos do Alllllo do Novo
Testalllento para os Professores", p. 3.)
O cabeçalho das sugestões didáticas inclui o seguinte:
• Enfoque. No início de cada sugestão, há uma seção em
negrito declarando qual o bloco de escrituras e o princípio
ensinados naquela sugestão didática específica. Isso
freqüentemente corresponde ao princípio encontrado na
seção "Alguns Importantes Princípios do Evangelho a
Ponderar" do bloco de escrituras.

'I

•

Conhecimento das Escrituras. As sugestões
didáticas que incluem passagens para conhecimento
das escrituras são identificadas pelo ícone aqui mostrado.
O Presidente Howard W. Hunter, quando era Presidente do
Quórum dos Doze Apóstolos, disse: "Esperamos que
nenhum de seus alunos saia da sala de aula envergonhado,
embaraçado ou temeroso de que não irá encontrar o auxílio
necessário por não conhecer as escrituras o suficiente para
encontrar as passagens adequadas". (Eternal Tnvestiments,
discurso proferido para os educadores religiosos, 10 de
fevereiro de 1989, p. 2.)
"Conhecimento das escrituras" é um método para ensinar
aos alunos como encontrar versículos das escrituras,
adquirindo uma compreensão de seu significado e
aplicando-os em sua vida. Cem passagens das escrituras vinte e cinco para cada curso das escrituras - foram
escolhidas para receber ênfase especial no seminário. Essas
escrituras recebem o título de "Conhecimento das
Escrituras" nas sugestões didáticas em que se encontram.
Você deve ajudar seus alunos a conhecerem as referências
do conhecimento das escrituras para revisá-las em classe e
incentivar seus alunos a aprenderem-nas por conta própria.
Para sugestões sobre como incentivar o conhecimento das
escrituras em sua sala de aula, ver Ensinar o Evangelho: Um
Manual para Professores e Líderes do SEI, pp. 34- 35.

• ~ Ícone Semanal. Algumas sugestões didáticas
~também são identificadas com o ícone aqui
mostrado. Esse ícone identifica as sugestões recomendadas
para professores do programa de estudo no lar ou para
aqueles que precisam de auxílio para ensinar blocos
maiores de escrituras.
• Tempo designado. No final do cabeçalho está o tempo
aproximado que você deve levar para ensinar essa
sugestão. Ele é citado apenas para ajudá-lo a planejar suas
lições diárias e não para fixar o tempo que deve ser usado
para ensinar a sugestão.

Outros Auxílios Didáticos
•

,~ Fita de Vídeo do Novo Testamento (53141 059).

. / Essa fita de vídeo contém apresentações para ajudálo a ensinar o Novo Testamento. Sugestões didáticas das
apresentações da Fita de Vídeo do Novo Testamento são
encontradas no Guia de Vídeo do Novo Testamento (34232
059). Os blocos de escrituras que possuem uma
apresentação em vídeo vêm acompanhados do ícone aqui
mostrado e uma anotação no início da seção de sugestões
didáticas.
• Apêndice. Ocasionalmente, a sugestão didática cita um
gráfico, uma concordância ou um material a ser entregue
aos alunos encontrado no apêndice que poderá ajudá-lo a
ensinar a lição. Esses materiais são citados pelo título e
página, para sua conveniência.
• Leitura do Novo Testamento pelo Aluno. Incentive os
alunos a lerem todo o Novo Testamento. O Presidente
Spencer W. Kimball disse certa vez: "Descobri que quando
tenho um relacionamento casual com a divindade e parece
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não haver ouvido divino escutando nem voz divina
falando, estou distante, muito distante. Se mergulho nas
escrituras, a distância diminui e a espiritualidade volta".
(The Teachings of Spencer W. Kimball, org. Edward L.
KimbaU, 1982, p. 135.)
Incentive seus alunos a cumprirem as designações da seção
"Gráfico de Leitura do Novo Testamento" no Guia de
Estudos do Aluno do Novo Testamento. (Você pode ter que
adaptar esse gráfico a seu ano letivo.) Isso os ajudará a
regular o andamento de sua leitura para que acompanhe as
atividades da classe. Os alunos que quiserem adiantar sua
leitura poderão fazê-lo, mas incentive-os a reverem o bloco
de escrituras que a classe estará estudando na semana. A
utilização da tabela de leitura irá desafiá-lo a manter seu
próprio andamento durante o ano, para que possa ensinar
todo o Novo Testamento.
• Alunos com Necessidades Especiais. "Necessidades
especiais" é um termo geral usado para identificar alunos
com dificuldades particulares. Podem incluir aqueles com
deficiência de leitura ou aprendizado, distúrbios de
comportamento e deficiência mental. Pode também incluir
os que estejam presos, que freqüentem escolas especiais,
que estejam confinados a cadeiras de rodas, restritos ao
leito, com deficiência visual ou auditiva, etc.
O Profeta Joseph Smith disse: "Todos os intelectos e
espíritos que Deus constantemente manda ao mundo são
suscetíveis de engrandecimento". (Ensinamentos do Profeta
Joseph Smith, p. 346.) Você deve fazer todo esforço sensato
possível para atender às necessidades de todos os seus
alunos. Talvez não seja possível atender a todas as
necessidades de todos os alunos o tempo todo. No entanto,
você pode ter em mente as necessidades especiais de seus
alunos e adaptar o material curricular regular para que
todos os alunos possam aprender algo de pelo menos uma
parte da lição. Os outros alunos podem ter a oportunidade
de ajudar os alunos com necessidades especiais. Esse
serviço altruísta será uma bênção tanto para o que o realiza
quanto para aqueles que o recebem.
Além do material curricular regular, outros materiais estão
à disposição para ajudar os alunos com necessidades
especiais. As revistas da Igreja são uma boa fonte de
artigos, gravuras e muitas idéias que podem ser utilizadas
para atender às necessidades especiais de seus alunos. O
pacote de gravuras do evangelho (34730 059) e o
suplemento (34740 059) são uma coleção de 160 gravuras
coloridas que ilustram os relatos das escrituras e da
história da Igreja ou princípios do evangelho.

Introdução ao Guia de Estudo do Aluno do
Novo Testamento para os Professores
O Guia de Estudo do Aluno do Novo Testamento ajuda os alunos
a lerem o Novo Testamento e depois ponderarem e colocarem
em prática os seus ensinamentos. Ele é exigido para o
programa do seminário do lar, mas a maioria dos professores
do seminário diário consideram-no útil em sua preparação e
ensino.

Utilização no Programa do Seminário do Lar

o seminário é um programa de cinco dias por semana (ou o
equivalente) durante todo o ano letivo. Como as classes do
seminário do lar reúnem-se apenas uma vez por semana, os
alunos do seminário do lar devem usar o guia de estudo do
aluno nos outros quatro dias da semana. Embora todos os
alunos sejam incentivados a ler as escrituras diariamente, os
alunos do seminário do lar devem compreender que se espera
que passem de 30 a 40 minutos de 4 dias escolares por
semana trabalhando nas atividades e designações do guia d e
estudo.
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Os alunos não escrevem no guia de estudo. Utilize uma das
seguintes opções para as designações por escrito:
• Faça com que cada aluno escreva o trabalho em um
fichário e lhe entregue as páginas preenchidas a cada
semana. Quando você devolver o trabalho, o aluno poderá
colocar as páginas de volta no seu fichário.
• Faça com que cada aluno use dois fichários, alternando-os
a cada semana. Na primeira semana, o aluno trabalha em
um dos fichários e entrega o outro para você no dia da
aula. Na semana seguinte, o aluno escreve no outro
fichário e depois troca-o na aula pelo primeiro fichário, e
assim por diante.
Depois de receber o trabalho dos alunos a cada semana, leia-o
e escreva comentários para os alunos. Essa é uma excelente
maneira de conhecer cada um de seus alunos e saber o quanto
eles estão entendendo de seus estudos. Você pode ajudar a
motivar seus alunos convidando os que estiverem dispostos a
compartilhar com a classe um trecho do que escreveram no
fichário, como parte de cada aula semanal.

Dar Nota aos Cadernos dos Alunos
Não há folha de respostas para verificar as atividades do guia
de estudo do aluno. Algumas das respostas estão nas
escrituras e devem se tornar evidentes para você, à medida
que procurar inteirar-se de cada atividade. Outras respostas
são baseadas nas idéias, experiências, opinião e testemunho

dos alunos. Nesses casos, talvez não haja uma única resposta
correta. Avalie e dê nota a seus alunos de acordo com o
esforço feito, baseando-se na capacidade de cada um. Ao
escrever seus comentários, corrija o que não tiver sido
entendido corretamente ou as respostas evidentemente
erradas, e elogie os alunos por seu esforço.
Tenha sensibilidade ao lidar com alunos com necessidades
especiais e adapte o guia de estudo do aluno de acordo com a
capacidade deles . Por exemplo: Se um aluno tiver dificuldade
para escrever, você pode permitir que o aluno use um
gravador para gravar seu trabalho de casa ou pedir a um
amigo ou membro da família que escreva para ele. Você pode
precisar adaptar o número de atividades de estudo
designadas para alguns alunos por causa de necessidades
especiais. Outros alunos podem estar adiantados e ser
incentivados a ir além dos requisitos mínimos .

Utilização no Programa de Seminário Diário
O Guia de Estudo do Aluno do Novo Testamento não é exigido
para os alunos do programa de seminário diário, mas deve
providenciar um exemplar para consulta em classe para cad a
aluno. Você pode então pedir a cada aluno que consulte as
seções "Compreensão das Escrituras" para ajudá-los a
entender as palavras e frases difíceis e para procurar citações
e explicações.
Ao preparar as lições, consulte a introdução de cada bloco de
escrituras e as seções "Estudo das Escrituras" para ajudá-lo a
decidir o que e como ensinar. Por exemplo: Algumas
introduções fornecem perguntas para debate que ajudam a
promover a prontidão do aluno. Ocasionalmente, você pode
pedir aos alunos que realizem uma das atividades de "Estudo
das Escrituras" durante a classe e depois compartilhar com os
outros o que escrevera m, em grupos ou para toda a classe.
Mesmo que as atividades não sigam exata mente o roteiro
prescrito no guia d e estudo, elas pod em proporcionar boas
idéias que podem ser adaptadas para uso em sala de aula.

Tal como acontece com as outras obras padrão, não há tempo
suficiente no ano letivo para se discutir todos os versículos do
Novo Testamento. O d esafio é regular o andamento de seu
ensino . Se você for muito devagar e passar muito tempo
ensinando os Evangelhos, não conseguirá ensinar as
mensagens das Epístolas e do livro de Apocalipse. Se for
d epressa demais, seus alunos talvez não entendam nem
apreciem algumas partes importantes do Novo Testamento.
Use este guia de andamento para ajudá-lo a decidir quanto
irá abordar a cada dia e semana e quais capítulos irá designar
aos alunos para que leiam .
Como existem muitos tipos de programas de seminário no
mundo, não é possível organizar este manual de modo a
atender a todas as situações. Você pode ter que adaptar este
guia de 36 semanas a seu programa e às necessidades de seus

alunos. O seminário tem cinco aulas por semana, mas o
material didático fornecido cobre apenas quatro dias,
permitindo que haja interrupções e intervalos, como
atividades escolares e assembléias de alunos, atividades e
apresentações especiais do seminário, busca de escrituras,
testes e competições de conhecimento. Você pode utilizar
mais de um dia para ensinar determinado bloco de escrituras
de modo mais eficaz. Essa flexibilidade destina-se a incentiválo a buscar a orientação do Espírito e a atender às
necessidades específicas de seus alunos.
Ensinar o evangelho de Jesus Cristo aos jovens da Igreja é
uma responsabilidade sagrada e um dever prazeroso. Que o
Senhor abençoe você e seus alunos, ao estudarem neste ano o
ministério de Jesus Cristo e Seus Apóstolos que se encontra
no Novo Testamento.

Guia de Andamento para Ano Letivo de 36 Semanas
Semana

Sugestão de Bloco de Escritura a Ser Ensinado

1

Dia 1:

2

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

3

Dias 1- 2: Mateus 5-7 (continuação)
Dia 3:
Mateus 8-9
Dia 4:
Mateus 10

4

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Mateus
Mateus
Mateus
Mateus

11-12
13
14-15
16

5

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Mateus
Mateus
Mateus
Mateus

17
18
19- 20
21-23

6

Dia 1:
Mateus 24
Dia 2:
Mateus 25
Dias 3-4: Mateus 26

7

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Mateus 27
Mateus 28
Marcos 1
Marcos 2-3

8

Dia
Dia
Dia
Dia

Marcos
Marcos
Marcos
Marcos

9

Dias 1-2: Marcos 11-13
Dias 3-4: Marcos 14-16

10

"Introdução ao Novo Testamento" e "Auxílios para
o Estudo das Escrituras"
Dias 2-3: "Visão Geral do Plano de Salvação"
Dia 4:
"Período entre o Velho e o Novo Testamentos"

1:
2:
3:
4:

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Mateus 1-2
Mateus 3
Mateus 4
Mateus 5

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

4-5
6
7-8
9-10

1
2-3
4
5- 6

Semana

Sugestão de Bloco de Escritura a Ser Ensinado

11

Dias 1- 2: Lucas 7
Día 3:
Lucas 8
Dia 4:
Lucas 9

12

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

10
11-13
14
15

13

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

16
17-18
19
20-21

14

Dias 1- 2: Lucas 22
Dia 3:
Lucas 23
Dia 4:
Lucas 24

15

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

16

Dias 1-2: João 6
Dia 3:
João 7
Dia 4:
João 8

17

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

João
João
João
João

9
10
11
12

18

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

João
João
João
João

13
14
15
16- 17

19

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

João 18
João 19
João 20
João 21

20

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Atos
Atos
Atos
Atos

João 1
João 2
João 3
João 4-5

1
2
3
4-5

I

I.

Semana

I

II

.

I

II

Sugestão de Bloco de Escritura a Ser Ensinado

Semana

Sugestão de Bloco de Escritura a Ser Ensinado

21

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Atas
Atas
Atas
Atas

6-7
8-9
10
11-12

29

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Filipenses 1-4
Colossenses 1-4
I Tessalonicenses 1- 5
II Tessalonicenses 1-3

22

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Atas
Atas
Atas
Atas

13-14
15
16-18
19-20

30

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

I Timóteo 1-6
II Timóteo 1-4
Tito 1-3
Filemom

23

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Atas
Atas
Atas
Atas

21
22-23
24-26
27-28

31

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Hebreus 1-2
Hebreus 3-6
Hebreus 7-10
Hebreus 11-13

24

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Romanos
Romanos
Romanos
Romanos

1- 3
4-5
6
7-8

32

Dia
Dia
Dia
Dia

Tiago 1-2
Tiago 3-5
I Pedro 1-2
I Pedro 3-5

25

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Romanos
Romanos
Romanos
Romanos

9-10
11
12
13-16

33

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

II Pedro 1-3
I João 1-5
II João; III João
Judas

26

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

I Corintios
I Corintios
I Corintios
I Corintios

1-4
5-7
8-11
12-14

34

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Apocalipse
Apocalipse
Apocalipse
Apocalipse

1
2- 3
4-5
6-7

27

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

I Corintios 15-16
II Corintios 1-3
II Corintios 4-7
II Corintios 8-13

35

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Apocalipse
Apocalipse
Apocalipse
Apocalipse

8- 9
10-11
12- 14
15-16

28

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Gálatas 1-2
Gálatas 3-6
Efésios 1-3
Efésios 4-6

36

Dia 1:
Dia 2:
Dia 3:
Dia 4:

Apocalipse 17-19
Apocalipse 20- 22
À escolha do professor
Testemunho e despedida dos alunos

1:
2:
3:
4:

Introdução
Em um discurso para os professores do Sistema Educacional
da Igreja, o Élder Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze,
disse:
"É extremamente proveitoso apresentar uma breve porém
cuidadosamente organizada visão geral do que será o curso,
bem no início dele (... ).
Esses breves momentos, um investimento tão pequeno de
tempo, possibilitam aos alunos localizarem-se durante o
curso. Eles terão uma idéia do todo. Aprenderão muito mais
se souberem como todas as peças se encaixam e, a luz do
aprendizado brilhará mais intensamente. Essa visão geral cria
uma estrutura e vale muito mais do que todo o tempo e
esforços nela investidos." (The Grcat PII7I1 of Happincss,
discurso para os educadores religiosos proferido em um
simpósio sobre Doutrina e Convênios/História da Igreja,
Universidade Brigham Young, 10 de agosto de 1993, pp. 2-3;
ou Charge to Rcligiolls EduCI7tors, 3. a ed., 1994, pp. 113-114.)
Reservem um tempo para desenvolverem e ensinarem uma
introdução e uma visão geral do Novo Testamento. Isso
ajudará seus alunos a compreenderem a importância do Novo
Testamento e a aguardarem ansiosamente o material que
lerão e aprenderão durante o ano letivo. A introdução e a
visão geral irão fortalecer a sua própria compreensão e a de
seus alunos da missão divina de Jesus Cristo.

o Que É o Novo Testamento?
o Novo Testamento é um registro da vida, ensinamentos e
missão de Jesus Cristo e do ministério de Seus discípulos ao
promoverem a expansão da primitiva igreja cristã. A palavra
que foi traduzida como testamento também pode ser traduzida
como convênio. Portanto, o Novo Testamento é o novo
convênio. No contexto do evangelho, um convênio é um
acordo ou juramento sagrado entre uma pessoa ou um grupo
de pessoas e o Senhor. Quando realizamos um convênio,
prometemos fazer certas coisas, e em troca o Senhor nos
promete bênçãos. O Senhor estabelece os termos tanto dos
esforços que devemos fazer (obediência às leis e ordenanças)
quanto das bênçãos que receberemos. Se guardarmos nossos
convênios e perseverarmos até o fim com fé, o Senhor nos
abençoa na mortalidade e nos promete salvação e exaltação,
quando esta vida terminar. O Novo Testamen to contém
convênios e doutrinas que o Senhor e Seus Apóstolos
concederam a Seus filhos durante Seu ministério mortal para
ensinar-lhes como voltar e viver em Sua presença.

Por Que Devemos Estudar o Novo
Testamento?
Os profetas antigos e modernos salientaram o valor das
escrituras em ajudar-nos a alcançar um conhecimento de
Deus. Jesus ensinou: "E a vida eterna é esta: que te conheçam,
a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
enviaste". (João 17:3) O Apóstolo Paulo ensinou o seguinte a
Timóteo a respeito do valor das santas escrituras:

• Elas podem tornar-nos "sábios para a salvação". (II
Timóteo 3:15)
• Elas foram "divinamente inspiradas" . (Versículo 16)
• Elas são "proveitosas para ensinar, para redargüir, para
corrigir, para instruir em justiça". (Versículo 16)
• Elas ajudam os justos a tornarem-se perfeitos e
"perfeitamente instruídos para toda a boa obra". (Versículo
17)
O Profeta Mórmon escreveu:
"Sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de
Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as
artimanhas e as armadilhas e os artifícios do diabo; e guiará o
homem de Cristo por um caminho estreito e apertado, através
daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para
tragar os iníquos E depositar sua alma, sim, sua alma imortal, à mão direita de
Deus no reino dos céus." (Helamã 3:29-30)
As escrituras nos ajudam a "romper ao meio" (sobrepujar) as
mentiras e tentações do diabo e seguir um curso que nos
"depositará" (nos levará) ao reino celestial.
O Éld er Boyd K. Packer ensinou :
"No curso do Novo Testamento, vocês aprenderão a respeito
do nascimento e ministério de Jesus Cristo e sua filiação
divina . Aprenderão sobre ordenanças, sobre o batismo por
imersão para a remissão dos pecados.
Lerão a respeito do chamado dos Doze e acompanharão seu
ministério. Aprenderão sobre a paternidade de Deus, a
conhecer o Espírito Santo, o Consolador, e sobre revelação
pessoal.
Os dias da traição e crucificação serão revividos e ensinadas
verdades transcendentes da Expiação e Ressurreição.
Aprenderão sobre o amor e a lei, e por que houve necessidade
de um Redentor.
Dos quatro evangelhos ao livro de Apocalipse, lhes serão
desvendados os ensinamentos do Mestre e Seus apóstolos o Evangelho de Jesus Cristo." (A Liahona, julho de 1990, pp.
40-41.)
As seguintes doutrinas, todas elas ensinadas no Novo
Testamento, mostram por que um estudo cuidadoso do Novo
Testamento é não somente significativo, mas essencial:
• Deus é literalmente nosso Pai Celestial.
• O Pai Celestial criou os céus e a Terra por intermédio de
Seu Filho Jesus Cristo.
• O Pai Celestial enviou Seu filho ao mundo para que "o
mundo fosse salvo por ele". (João 3:17)
• O Pai Celestial deu ao Filho todo julgamento.
• Deus pode e realmente interfere diretamente na vida dos
homens.
• O céu está dividido em diferentes reinos de glória.
• Recebemos bênçãos de Deus quando fazemos e guardamos
convênios sagrados.

I
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• Toda forma de idolatria é espiritualmente destrutiva.
• A segunda vinda de Jesus Cristo foi profetizada, incluindo
acontecimentos dos últimos dias.

o

fato de estarmos vivendo numa época e cultura bem
diferentes daquelas que existiam na época do Novo
Testamento acarreta muitos problemas para aqueles que
estudam a Bíblia. Além disso, o registro que temos
atualmente não está completo. Muitas partes que eram "claras
e sumamente preciosas" foram tiradas do livro . (1 Néfi 13:26)
Muito do que foi perdido foi restaurado no Livro de Mórmon,
na Tradução de Joseph Smith da Bíblia e nas revelações
modernas. (Ver 1 Néfi 13:33-41.) Além disso, parte da Bíblia
está encoberta em linguagem simbólica. Esse disfarce
profético foi útil porque aqueles que procuraram tirar as
partes "claras e preciosas" do livro deixaram muitas das
passagens obscuras relativamente intactas. Por esse motivo,
muitas verdades grandiosas foram preservadas para serem
lidas e compreend idas pelo poder do Espírito Santo e pelo
"espírito de profecia" (2 Néfi 25:4) que Deus proporciona aos
santos dos últimos dias.

Como Está Organizado o Novo Testamento?
A Bíblia não é um livro único, mas uma coletâ nea de livros,
que é justamente o sign ificado da palavra bíblia. Esses livros
não necessariamente aparecem na Bíblia na ord em em que
foram escritos. O Novo Testamento contém vinte e sete livros
que podem ser agrupados em quatro categorias principais, de
acordo com a natureza de seu texto .
1. Livros Históricos: Esse grupo consiste nos quatro
Evangelhos e o livro de Atas. Os Evangelhos registram o
testemunho de Mateus, Marcos, Lucas e João a respeito do
ministério do Salvador. O livro de Atas é um relato do
ministério de vários dos Apóstolos do Senhor. Os
Evangelhos também podem ser divididos em dois grupos.
Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os
Evangelhos sinópticos (que significa "semelhantes"), por
causa de suas semelhanças. (Ver Guia para Estudo das
Esc rituras, "Evangelhos", pp. 76-81.) De acordo com um
educador SUD: "Nas Bíblias publicadas hoje em dia, em
cada um dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João ( ... )
aparece o título ' Evangelho Segundo ( .. y. Os estudiosos
dizem, porém, que esses títulos foram acrescentados por
volta do século IV a. D. e que antes disso provavelmente
aparecia ap en as o nome do autor, ou seja, apenas o nome
de Marcos, por exemplo". (Robert J. Matthews, Behold the
Messiah, ] 994, p . 22.)
2. As Epístolas de Paulo: Esse grupo consiste nos livros de
Romanos até Hebreus. A palavra epístola significa "carta".
A maioria das cartas de Paulo foram escritas para ramos
específicos da Igreja organizados nas cidades em que Paulo
proclamou o evangelho e por ele estabelecidos . Hebreus e
Filemom são uma exceção à regra. As cartas de Paulo
aparecem por ordem decrescente de tamanho, com exceção
de Hebreus. (Ver Guia para Estudo das Escrituras, "Epístolas
Paulinas", pp. 68-69.)

3. Epístolas Universais: Esse grupo consiste nas cartas
escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Elas são chamadas
de Epístolas Universais porque não são end ereçadas a
nenhum ramo específico da Igreja ou a pessoas, com
exceção da segunda e terceira epístolas de João.
4. Apocalipse: Este é o último livro do Novo Testamento. É o
registro de uma visão que o Apóstolo João teve enquanto
esta va preso na ilha de Patmos. João viu a história da
Terra, inclusive os acontecimentos dos últimos dias e a
vitória final d e Jesus Cristo sobre o reino de Satanás. (Ver
Gu ia para Estudo das Escrituras, "Apocalipse do Apóstolo
João", p . 19.)
Para informações mais detalhadas a respeito da origem e
história da Bíblia, ver Guia para Estudo das Escrituras, "Bíblia",
p.30.
Pondere fervorosamente este material introdutório e os
seguintes princípios antes de preparar suas lições .

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Novo Testamento nos ajuda a achegar-nos a Cristo.
• O Novo Testamento foi preservado para nossos dias e para
nosso benefício.

Sugestões Didáticas
Utilize as seguintes apresentações de vídeo ou algumas de
suas próprias idéias ao apresentar uma visão geral do Novo
Testamento. (Nota: As duas sugestões apresentadas abaixo
cobrem p arte do mesmo material abordado nos vídeos e
podem ser especificamente úteis para os que não têm como
apresentar víd eos.)

Fita de Vídeo do Novo Testamento, apresentação 1,
"Vinde a Mim" (11:26), mostra como o estudo do Novo
Testamento pode ajudar-nos a aprender mais a respeito do
Salvador e como Ele pode ajudar-nos em nossa vida. A
apresentação 2, "O Labirinto" (9:55), ensina que o Novo
Testamento pode dar-nos uma visão sobre como resolver as
dúvidas e problemas da vida. (Ver Guia do Vídeo do Novo
Tes tamento, para sugestões didáticas.)
Vi são Geral do Novo Testamento. O Novo Testamento
ajuda-nos a achegar-nos a Cristo. (15-20 minutos)

Coloque um pouco d e areia molhada em um recipiente raso.
Peça a vários alunos que pressionem o dedo na areia e depois
retirem o dedo. Peça-lhes que contem os grãos de areia qu e
ficara m grudados na ponta do dedo. Peça-lhes que tentem
adivinhar o número de grãos que há na caixa. Peça à classe
que imaginem o que seria contar todos os grãos de areia da
costa leste da América, desde o Alasca até a extremidade sul
do Chile. Peça aos alunos que leiam Moisés 7:30 e pergunte:
• O que esse versículo nos ensina a respeito do tamanho das
criações e do poder de Deus?
• Leia João 1:1-3. O que esses versículos relatam a respeito
de Jesus Cristo e de Seu poder?

Diga aos alunos que Jesus era um Deus (a Palavra) antes de
nascer na Terra e que Ele criou os céus e a Terra sob a direção
de nosso Pai Celestial.
• Leia João 1:14. Por que acham que Jesus Cristo, que criou
todas as coisas, decidiu vir à Terra e tornar-se mortal? (Ver
Mosias 3:7-9.)
• Qual é o relacionamento Dele com nosso Pai Celestial?
• Leia Mateus 11:28- 30. Que convite Jesus Cristo nos faz?
• Quais são algumas das razões pelas quais devemos
achegar-nos a Cristo? (Relacione as respostas no quadronegro.)
Lembre os alunos de que o Salvador está disposto a usar todo
o Seu poder para ajudar aqueles que se achegam a Ele. Peçalhes que pensem nas ocasiões em que o Salvador os ajudou
ou que ajudou sua família. Convide todos os que desejem
compartilhar experiências adequadas com o restante da classe
para que o façam.
Testifique-lhes que este ano será uma oportunidade
maravilhosa de aprenderem a respeito de Jesus Cristo por
meio de seu estudo do Novo Testamento. Explique-lhes que
durante seu estudo, eles lerão a respeito de muitas pessoas
que se achegaram ao Salvador e entraram em Seu descanso,
bem como muitos que rejeitaram Seu convite. Diga aos alunos
que eles terão essa mesma oportunidade. Pergunte: Como
podem aceitar Seu convite e achegarem-se a Ele?

Visão Geral do Novo Testamento. O Novo Testamento foi
preservado para nossos dias e para nosso benefício.
(15-20 minutos)

Peça aos alunos que abram sua Bíblia no sumário. Ajude-os a

marcarem os grupos do Novo Testamento (os relatos
históricos, as Epístolas de Paulo, as Epístolas Universais e o
Apocalipse) e discuta o conteúdo de cada uma das partes.
(Ver "Como Está Organizado o Novo Testamento?", acima.)
Peça aos alunos que digam quais são suas histórias ou
ensinamentos preferidos do Novo Testamento e expliquem o
por quê. Pergunte:
• Alguma vez já lhes foi pedido que realizassem algo que
parecia impossível?
• Já foram acusados ou punidos por algo que não fizeram?
• Já tiveram que enfrentar pessoas rudes e agressivas?
• Já se sentiram solitários?
Peça aos alunos que leiam Hebreus 2:18 e pergunte: Como o
Salvador sabe como socorrer-nos (consolar-nos) em nossas
provações? (Ele sofreu provações semelhantes e muito mais.)
Diga aos alunos que os santos do Novo Testamento também
enfrentaram problemas muito semelhantes aos nossos.
Lembre-os de que embora o Novo Testamento seja uma
escritura do passado, suas doutrinas, histórias e relatos são
muito valiosos para nossos dias. O Novo Testamento foi
organizado e preservado para nossos dias e para nosso
benefício.
Diga aos alunos que só poderemos começar a compreender o
Novo Testamento se o abrirmos e o estudarmos. Pergunte:
Qual vocês acham ser a relação entre a atitude das pessoas de
hoje com relação ao Novo Testamento e sua capacidade de
compreender os princípios do evangelho nele ensinados?
Incentive os alunos a encararem seu estudo do Novo
Testamento com esforço sincero e atitude fervorosa.

Auxílios para Estudo Incluídos na
Combinação Tríplice
Em 1993, a Igreja produziu um novo conjunto de auxílios
para estudo que foram incluídos na combinação tríplice
(Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande
Valor). Esses auxílios podem tornar o estudo das escrituras
mais significativo e recompensador. Falando a respeito do
trabalho realizado na nova edição das escrituras SUO, o Élder
Boyd K. Packer testificou : "Esse trabalho ( ...) ainda há de ser
considerado um acontecimento marcante e inspirado de nossa
geração . Graças a ele, criaremos gerações de santos dos
últimos dias que conhecerão o evangelho e o Senhor" . (Bruce
R. McConkie, Apôslolo, discurso proferido no funeral do Élder
Bruce R. McConkie, 23 de abril de 1985, p. 4.)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• A combinação tríplice contém importantes auxílios para
estudo que podem ajudar-nos a aumentar nossa
compreensão das escrituras .

Sugestões Didáticas
Escolha uma das seguintes idéias ou use suas próprias ao
preparar as lições a respeito dos auxílios para o estudo das
escrituras.

Auxílios para o Estudo das Escrituras. Conhecer o nome
e a ordem dos livros do Novo Testamento ajuda-nos a
encontrar mais rapidamente as referências das
escrituras. (10- 15 minutos)

Auxílios para o Estudo das Escrituras. Os auxílios para
estudo fornecidos na combinação tríplice ajudam-nos a
aproveitar ao máximo nosso estudo das escrituras.
(40- 45 minutos)

A Igreja inclui muitos auxílios para estudo na combinação
tríplice. As seguintes sugestões podem ajudá-lo a ensinar seus
alunos a usarem-nos de modo eficaz.
Cabeçalho dos Capítulos e Introdução das Seções. Peça aos
alunos que abram no cabeçalho do capítulo 32 de Alma.
Leia-o e explique-lhes que aquele cabeçalho salienta os pontos
princípais de cada capítulo e freqüentemente apresenta
pontos de vista doutrinários.

Peça aos al unos que leiam o cabeçalho do capítulo designado
e respondam às seguintes perguntas:
• 1 Néfi 14: De acordo com o que o anjo disse a Néfi, quantas
igrejas existem?
• Doutrina e Convênios 88: Qual poderia ser o título desta
seção?
• Moisés 6: Que registros foram mantidos por Adão?
• Abraão 3: Como Abraão aprendeu a respeito do sol, da lua
e das estrelas?
Mostre que as seções de Doutrina e Convênios possuem dois
cabeçalhos. O primeiro contém informações básicas e o
segundo é uma sinopse do conteúd o da seção.

Notas dI' rodapé. Peça aos alunos que abram em 2 Néfi 12 para
verem exemplos de vários tipos de notas de rodapé
fornecidas na combinaçã o tríplice. Compartilhe com eles as
vantagens de se ter um sistema de notas de rodapé:
• Saliente que cada versículo possui notas de rodapé
independentes e que cada nota de rodapé do versículo
segue a seqüência alfabética.
• Mostre exemplos de notas de rodapé com referências do
Guia para Estudo das Escrituras (GEE).
• Mostre exemplos de notas de rodapé que forneçam o
significado da palavra em hebraico (HEB) .
• Mostre exemplos de notas de rodapé que forneçam
sinônimos modernos e explicações (IE ou OU) de palavras
e frases antigas ou de significado pouco claro.
Faça as seguintes perguntas para dar aos alunos a
oportunidade de praticarem a utilização das notas de rodapé:
• Leia 1 Néfi 21 :21. A quem se refere a palavra DirlÍs?
• Leia 2 Néfi 17:14. O que significa o nome EI/IIlIl/lcl?
• Leia Alma 32:42. Quem além de Alma falou a respeito de
comer o fruto da árvore? (Lcí; ver referência remissiva no
rodapé b.)

Cuia para Estudo das Escrituras. O Guia para Estudo das
Escrituras é uma coletânea de auxílios para estudo
encontrados no final da combinação tríplice. Esse guia inclui
uma lista de verbetes por ordem alfabética; trechos da
Tradução de Joseph Smith da Bíblia; mapas e índice de nomes
de lugares; e fotografias de lugares mencionados nas
escrituras. Segue-se abaixo uma descrição de cada uma dessas
seções. (Ver a introdução no início do Guia para Estudo das
Escrituras para mais informações.)
Lista de Vl'rbetcs por Ordelll Alfabética. A lista de verbetes por
ordem alfabética, que começa na página 7 do Guia para
Estudo das Escrituras, é um diciol1é1rio, contendo definições
de centenas de verbetes das escrituras. Leia vários verbetes
com os alunos . Inclua as seguintes seções:
• Cronologia ("cronologia", pp. 49-52)
• Características da Igreja de Cristo ("Igreja Verdadeira,
Sinais da", pp. 101 --102)

• Concordância entre os quatro evangelhos ("Evangelhos",
pp. 76-81)
• Uma análise das cartas do Apóstolo Paulo ("Epístolas
Paulinas", pp. 68-69)
Um aspecto muito útil da lista de verbetes por ordem
alfabética é a identificação de pessoas com o mesmo nome.
Peça à classe que abra nos verbetes referentes a "José" para
descobrir quantos homens tiveram esse nome e quem era
cada um deles .
A lista de verbetes por ordem alfabética também serve como
índice ou concordância de todas as obras padrão, inclusive a
Bíblia. Diga aos alunos que eles podem localizar facilmente
referências das escrituras consultando a palavra chave na lista
de verbetes. E como a lista está organizada por assuntos, eles
podem usá-la para encontrar centenas de temas do evangelho
sobre os quais desejem pesquisar mais profundamente. Os
seguintes exercícios podem ajudar os alunos a se
familiarizarem mais com a lista de verbetes por ordem
a Ifa bética:
• Peça a cada aluno que escolha um tema que gostaria de
utilizar em um discurso, caso tivesse que falar em uma
reunião da Igreja. Peça aos alunos que usem a lista de
verbetes por ordem alfabética para determinar as
referências das escrituras que poderiam usar ao preparar
seu discurso.
• Peça aos alunos que abram a lista de verbetes e observem
os vários verbetes referentes a Jesus Cristo.
Para mais informações a respeito de como usar a lista de
verbetes por ordem alfabética, ver a introdução e o diagrama
da página 5 do Guia para Estudo das Escrituras.

Seleções da Tradução de Joseph SlIlith da Bíblia. Leia com os
alunos as informações a respeito da "Tradução de Joseph
Smith (T)S)" na lista de verbetes por ordem alfabética (pp.
209-210) . Muitas das mudanças que Joseph Smith fez na
Bíblia estão incluídas no Guia para Estudo das Escrituras, a
partir da página 222. Peça aos alunos que procurem as
passagens TJS, João 4:26 e TJS, I Coríntios 15:40 e descubram
quais foram as modificações feitas pelo Profeta.
As notas de rodapé da combinação tríplice também incluem
referências da Tradução de Joseph Smith. Leia Doutrina e
Convênios 93:1 e mostre aos alunos a nota de rodapé e. Peçalhes que procurem TJS, I João 4:12 nas seleções da tradução de
Joseph Smith da Bíblia . Pergunte: O que aprendemos com a
Tradução de Joseph Smith da Bíblia a respeito do significado
dessa passagem da Bíblia? (Somente os que acreditam em
Deus podem vê-lo.)
Para mais informações a respeito de como usar as seleções da
tradução de Joseph Smith da Bíblia, ver a introdução e o
diagrama da página 222, no Guia para Estudo das Escrituras.

Mapas e Índice de Nomes de Lugares. A seção de mapas começa
na página 245 do Guia para Estudo das Escrituras. Leia com
os alunos o último parágrafo da introdução dessa seção, que
contém uma breve explicação de como usar o índice de
nomes de lugares. O índice relaciona os nomes de lugares
mostrados no mapa, por ordem alfabética . Peça aos alunos
que localizem várias cidades ou regiões nos mapas. Peça que

abram no mapa 10 e determinem qual a distância entre a
fazenda da família Smith, em Manchester, Nova York, e
Kirtland, Ohio.
Para mais informações sobre como usar os mapas e o índice
de nomes de. lugares, ver a introdução na página 245 do Guia
para Estudo das Escrituras.

Fotografias de Lugares MenCÍonados /las Escrituras. Essa seção,
que começa na página 262 do guia para Estudo das
Escrituras, inclui fotografias de lugares da história antiga e
moderna da Igreja. Também inclui no início da seção as
descrições e referências das escrituras relacionadas aos
lugares.
Peça aos alunos que olhem várias fotografias de lugares que
não conheçam e descubram qual é o lugar mostrado. Peçalhes que encontrem a fotografia do templo de Herodes (n.o 4).
Peça-lhes que abram na descrição (p. 262) e digam três coisas
importantes que aconteceram naquele lugar.
Para mais informações sobre como usar as fotografias de
lugares mencionados nas escrituras, ver o primeiro parágrafo
da página 309 do Guia para Estudo das Escrituras.

Auxílios para o Estudo das Escrituras. A utilização dos
auxílios para estudo pode ajudar a aumentar nosso
entendimento das escrituras. (5- 10 minutos)

Leia com os alunos a seguinte história contada pelo
Élder Richard G. Scott, que na época era membro dos
Setenta. Nessa história ele comenta a respeito dos
primeiros auxílios para estudo preparados para as
edições de 1979 e 1981 das escrituras em inglês, nos
quais se baseiam os auxílios das edições mais recentes.
"Lembro-me de quando a nova combinação tríplice foi
apresentada às Autoridades Gerais. O Élder McConkie
fez a apresentação. Ele ergueu um livro na mão e leu a
seguinte dedicatória: 'Para Bruce R. McConkie' . Estava
assinado' Amelia' [sua futura esposa] com a data do
dia em que ele havia entrado na casa da missão. Ele
disse: 'Levei estas escrituras comigo pelo mundo
inteiro. Usei-as muitas e muitas vezes. Elas foram
reencadernadas três vezes. Posso dizer-lhes qual a
página em que se encontram muitas escrituras
contidas neste livro'. Depois acrescentou: 'Mas não
vou usar mais este livro. Ele não contém os preciosos
auxílios didáticos e as poderosas ferramentas que
melhoram o estudo e a compreensão encontrados
nesta nova edição'. Fiquei realmente impressionado.
No dia seguinte, tive a oportunidade de ir até seu
escritório. Ele estava sentado junto à sua grande
escrivaninha, com o livro na mão, marcando passagens
com caneta vermelha e régua na nova edição das
escrituras. Ora, se alguém que conhecia tão bem as
escrituras quanto ele considerava tão importante
utilizar a nova edição, resolvi que faria o mesmo."
("Spiritual Communication", Principies of the Cospel in
Practice, Sperry Symposium 1985 [1985], pp. 18-19.)

,.......

Auxílios para o Estudo das Escrituras. Ajude os alunos a
utilizarem o que aprenderam a respeito dos auxílios para
o estudo das escrituras.
(30-35 minutos)

Depois de ter ensinado seus alunos a respeito dos auxílios
para estudo, peça-lhes que os utilizem para completar o
seguinte questionário, como revisão do que aprenderam . Você
pode fazer com que trabalhem em grupos .
1. Responda às seguintes perguntas a respeito do batismo:
a. O que significa a palavra batismo?
b. Que evidências existem de que o batismo era praticado
antes da ép oca de Cristo?
c. Por que Jesus foi batizado?

d. Por que o batismo é essencial?
2. Relacione três referências das escri turas para cada um dos
seguintes assuntos:
a. Os últimos dias .
b. Os dons do Espírito .
c. Profecia .

d . Revelação

3. Leia a respei to da visão de Leí da árvore da vida, em 1 Néfi
8, e usando as referências remissivas das notas de rodapé
identifique o que representam os seguintes símbolos:
a. O rio de água
b. A barra de ferro
c. A névoa de escuridão
d . O grande e espaçoso edifício
4. Leia Jacó 1:8 e usando as referências remissivas da nota de
rodapé c diga o qu e significa "carregar sua cruz".
5. Identifique as seguintes pessoas e diga onde elas são
mencionadas nas escrituras:
a. Edward Partridge
b . Jezabel
6. Por qu e estados, territórios e países os santos viajaram
durante suas migrações desde Nova York até o Grande
Lago Salgado?

....,
Introdução

Outras Fontes de Consulta

Em 1993, o Élder Boyd K. Packer disse aos professores do
Sistema Educacional da Igreja que juntamente com uma breve
visão geral do assunto a ser estudado eles deveriam
apresentar uma visão geral do plano de salvação no início de
cada ano letivo. As seguintes sugestões didáticas fazem
freqüentemente menção ao discurso do Élder Packer, partes
do qual foram incluídas, juntamente com outros auxílios, no
apêndice. Consulte-o ao preparar-se para ensinar o plano de
salvação a seus alunos. (Ver "O Grande Plano de Felicidade",
pp . 267-270.)

• "O Grande Plano de Felicidade", pp. 267-270.

Em espírito de oração estude "O Grande Plano de Felicidade"
e pondere os seguintes princípios, antes de preparar suas
lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Pai Celestial é um Pai glorificado, aperfeiçoado e
celestial que possui a plenitude da alegria . (Ver Mosias 4:9;
3 Néfi 28:10.)

• Vivemos com o Pai Celestial antes de virmos à Terra.
Somos Seus filhos espirituais, e Ele deseja que tenhamos a
mesma alegria que Ele tem, tornando-nos semelhantes a
Ele. (Ver Jeremias 1:5; Hebreus 12:9.)
• Para tornar-nos semelhantes a Deus, precisamos ter um
corpo físico ressuscitado e glorificado e desenvolver-nos
até possuirmos as qualidades da divindade. (Ver Alma
11:43-44; 3 Néfi 27:27; D&C 130:22.)
• Nossa vida mortal na Terra destina-se a ajudar-nos a
ganhar atributos divinos. Ela nos proporciona a
oportunidade de ganharmos um corpo mortal e
aprendermos as lições de divindade tendo a liberdade de
escolher entre seguir o conselho de Deus ou as tentações de
Satanás. (Ver Gênesis 2:16- 17; 2 Néfi 2:25-27; Alma
34:32-34.)

• A Criação da Terra e a Queda de Adão fizeram surgir as
condições da mortalidade, inclusive a morte espiritual e
física e um mundo onde existem labores, dor e sofrimento.
(Ver Gênesis 2:17; 3:6-7; 2 Néfi 2:15-25.)
• A Expiação de Jesus Cristo proporcionou a Ressurreição d e
modo que todos receberão um corpo físico imortal. (Ver Jó
19:25-27; Ezequiel 37:12- 14; Alma 11:42-45; 42:23.)
• A Expiação também pode purificar-nos de nossos pecados
individuais por meio de nosso arrependimento e permitirnos alcançar a vida eterna e tornar-nos semelhantes a Deus.
(Ver Isaías 1:18; 2 Néfi 10:24-25; Mosias 3:19; Morôni
10:32-33.)

• Em todas as dispensações, Jesus Cristo enviou profetas
para ensinar Seu evangelho aos filhos de Deus aqui na
Terra. A Igreja de Jesus Cristo foi estabelecida nestes
últimos dias para convidar todas as pessoas a virem a
Cristo e partilharem de Seu plano de felicidade. (Ver Amós
3:7; Alma 12:32- 34; D&C 1:1- 14.)

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias, ou utilize as suas
próprias, ao preparar-se para ensinar a visão geral do plano
de salvação.

Observação: As quatro sugestões didáticas referentes à visão
geral do plano de salvação serão as mesmas para cada um
dos quatro cursos das escrituras. É recomendado que você
utilize uma sugestão diferente a cada ano.
~
. \.'\\\ Visão Geral do Plano de Salvação: Sugestão 1.
~ (90-120 minutos)

Ajude os alunos a visualizarem o plano de salvação (o plano
de felicidade) estendendo um barbante de uma parede da sala
de aula até a outra. Pendure um clipe de papel no barbante
de modo que ele corra livremente. Prepare duas figuras
idênticas, uma de plástico transparente e outra de papel
branco, que possam ser presas ao clipe de papel.
Diga aos alunos que o barbante representa nossa vida e que
uma extremidade do barbante representa nosso passado e a
outra, nosso futuro. A figura de plástico transparente
representa nosso corpo espiritual, e a figura de papel branco
representa nosso corpo físico. Mova o clipe de papel ao longo
do barbante e prenda as figuras ao falar a respeito de nosso
progresso da vida pré-mortal passada para nossa vida pósmortal futura. Ao falar da morte, separe o clipe de papel e a
figura de plástico da figura de papel branco. Faça perguntas
como as relacionadas nas seguintes seções ao ensinar o plano
d e felicidade e utilize as informações contidas no apêndice, de
acordo com as necessidades. É geralmente preferível deixar
que os alunos descubram o maior número de respostas por
conta própria, fazendo com que as procurem nas referências
das escrituras sugeridas.
Vida Pré-Mortal

• Onde começa a linha da vida e onde ela termina? (Ver
D&C 93:29; Abraão 3:18; "Criação Espiri tual", p. 268.)
Explique aos alunos que a linha de nossa vida realmente se
estende além das paredes da sala e continua para sempre
em ambas as direções. Nossa vida não teve um início e não
terá fim.
• O que você sabe a respeito de nosso Pai Celestial e de
nossa vida com Ele antes de nascermos aqui na Terra? (Ver
"Existência Pré-Mortal", p. 267.)
• O que significa ser um filho espiritual de Deus? (Ver
"Existência Pré-Mortal", p. 267; "Criação Espiritual", p.
268.) Pendure a figura de plástico no clipe de papel para
ilustrar esse passo.
• Já que vivíamos com o Pai Celestial no mundo pré-mortal e
éramos imortais, por que não ficamos lá? (Ver" Arbítrio",
"O Grande Conselho e a Guerra no Céu", p. 268 .)
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• o que sabemos a respeito das diferenças existentes entre o
plano do Pai Celestial e a alternativa oferecida por Lúcifer?
(Ver Moisés 4:1-4; "O Grande Conselho e a Guerra no
Céu". p. 268.)
• Por que acha que o Senhor dá tanto valor à liberdade de
escolha (arbítrio) a ponto de ter permitido que Lúcifer e
seus seguidores se rebelassem e dessem início a uma
guerra no céu? (Ver" Arbítrio", p . 268.)
Vida Mortal

• Uma vez que Satanás será por fim lançado nas trevas
exteriores, por que Deus permitiu que ele e seus seguidores
viessem à Terra e nos tentassem? (Ver D&C 29:39.)
• Por que era necessário que viéssemos à Terra e
ganhássemos um corpo físico? (Ver D&C 93:33- 34; Moisés
1:39; "O Grande Conselho e a Guerra no Céu", "Criação
Física", p. 268.)
• Quais são as conseqüências da transgressão de Adão e
Eva? Por que a Queda de Adão e Eva era necessária? (Ver 2
Néfi 2:19-25; "A Queda e a Mortalidade", p. 268.)
• Por que foi escolhido um Redentor desde a prémortalidade? Qual seria o resultado da inexistência de um
Redentor? (Ver 2 Néfi 9:7-10; "O Grande Conselho e a
Guerra no Céu", p. 268; "A Expiação", p. 269.)

• Por que o Pai Celestial não poderia conceder-nos a
divindade sem termos que passar por esta experiência
mortal? (Ver Alma 34:32-34.)
Você pode deixar o barbante no lugar em que está por algum
tempo, voltando a mencioná-lo, quando necessário, para
ajudar os alunos a verem como aquilo que estiverem
aprendendo se encaixa no plano.
Pergunte aos alunos de que maneira o conhecimento do plano
nos ajuda a compreender por que o Senhor nos ordena certas
coisas e proíbe outras? Escolha um mandamento que alguns
dos jovens de sua área estejam tendo problemas para cumprir.
(Talvez honestidade, moralidade ou o Dia do Senhor.)
Pergunte aos alunos por que o cumprimento desse
mandamento faz sentido quando comprct:>ndemos o plano de
felicidade.
Preste testemunho da beleza do plano e da importância de
lembrarmos por que estamos aqui e o que o Senhor fez para
ajudar-nos a voltar à Sua presença .

\\\\\\ Visão Geral do Plano de Salvação: Sugestão 2.
\\'~\ (90-100 minutos)

Um diagrama, como o mostrado abaixo, pode ser usado para
ensinar o plano de salvação. Esse método é útil para se
ensinar o plano visualmente, mas não apresenta a ord em
cronológica dos acontecimentos tão bem quanto a sugestão 1.

• Por que Jeová (Jesus Cristo) precisou vir à Terra e tomar
sobre Si um corpo mortal? (Ver" A Expiação", p. 269.)
• Uma vez que enfrentamos tamanha tentação no mundo
atual, o que podemos fazer para ajudar o Senhor a mudar
nossa natureza e resistir ao mal? (Ver 1 Néfi 2:16; Mosias
3:19; 4:1-3; 5:1-2; Éter 12:27.)

Existência
Pré-Mortal

Vida Pré-Mortal

• Qual a diferença entre a morte física e a espiritual? Como
somos resgatados de cada uma delas? Que temos que fazer
para vencer a morte espiritual? (Ver 2 Néfi 9:6- 23; Alma
40:11- 14; D&C 29:40-44; "A Missão da Igreja e Princípios e
Ordenanças do Evangelho", "A Expiação", p. 269; "Mundo
Espiritual", p. 270.)
• Para onde vamos depois da morte?: Que trabalhos
importantes sabemos que iremos realizar no mundo
espiritual? (Ver Alma 40:11-14; D&C 138:11- 37; "Mundo
Espiritual", p. 270.)
• Quem é o grande Juiz? Quando seremos julgados? Haverá
mais de um julgamento? (Ver "Julgamento", p . 270.)
• Pelo que seremos julgados? Por que padrões seremos
julgados? (Ver Mosias 2:36-41; Alma 41:3-7; D&C 82:3;
"Julgamento", p. 270.)
• Que chances existem para os que não ouvirem o evangelho
nesta vida? (Ver D&C 138:1- 37; "Julgamento", p. 270.)
• Como seremos ao sermos ressuscitados? (Ver Alma
11:42-45; "Julgamento", "Ressurreição", p . 270.)
• Qual será nosso destino final e o que poderemos nos tornar
se seguirmos o "grande plano de felicidade"? (Ver D&C
76:50-70.)
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Faça perguntas como as relacionadas na sugestão 1 ao
desenhar o diagrama no quadro-negro (ou utilize uma
apostila) e comente os elementos do plano de salvação.
Desenhe setas para ajudar a indicar nosso progresso ao longo
dos estágios de nossa existência, de acordo com o plano. Se
possível, deixe que os alunos descubram as respostas
consultando as referências das escrituras sugeridas. Você
pode deixar o cartaz na sala de aula para voltar a utilizá-lo
durante o ano.

\V\I\\ Visão Geral do Plano de Salvação: Sugestão 3.
.\..\.\ (60-70 minutos)

Um modo simples e eficaz de revisar o plano de salvação que
salienta a importância da mortalidade é utilizar a ilustração
de uma ponte. Desenhe o seguinte diagrama no quadronegro ou em um cartaz. Deixe as legendas de fora e

escreva-as à medida que seus alunos descubram os elementos
do plano, ao estudarem as escrituras juntos.

1. Estar com Deus
2. Ser como Deus
• Espirito
• Corpo
• Familia eterna
• Natureza divina

Escreva A Queda no segundo pilar e discuta brevemente como
foi que a Q ueda trouxe a oposição, o pecado e a morte ao
mundo.
Pergunte aos alunos: O que aconteceria conosco física e
espiritualmente se tudo permanecesse nesse estado decaído?
Leia 2 Néfi 9:6-10 e troque idéias sobre o que Deus fez para
ajudar-nos a sobrepujar os efeitos da Queda. (Ver" A
Expiação", p. 269.) Pergunte aos alunos o que representa o
terceiro pilar e escreva nele: A Expiaçiio dc Jcsus Cristo.
Pergunte:
• Por que Jesus Cristo prometeu redimir-nos de nossos
pecados?
• Sob que condições podemos ser perdoados de nossos
pecados e fazer com que o plano de redenção seja eficaz
em nossa vida? (Ver Alma 42:9-15.)

I
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Mostre a ponte aos alunos e pergunte: O que uma ponte faz
que uma estrada não é capaz de fazer? (Ela ajuda-nos a cruzar
um desfiladeiro ou abismo.) Leia Abraão 3:22 com seus
alunos e ajude-os a compreender onde estivemos antes de vir
à Terra. Depois, leia Moisés 1:39 para ajudá-los a entender o
que o Pai Celestial está procurando levar a efeito e para onde
deseja levar-nos. (Imortalidade significa vivermos para sempre
como seres ressuscitados; "ida eterna significa estarmos com
Deus e sermos semelhantes a Ele. Ver "Existência PréMortal", p . 267; "Criação Espiritual", "Arbítrio", p. 268.)
Escreva Toda a Hllmanidade na extremidade mais baixa da
ponte e Vida Eterna, com sua definição, na outra extremidade.
Faça as seguintes perguntas:
• Por que fomos incentivados a deixar o mundo pré-mortal e
vir para esta Terra?

Peça aos alunos que leiam Helamã 14:15-17, procurando as
bênçãos da Expiação que serão concedidas a toda a
humanidad e independentemente de como vivam. (A
Ressurreição e nossa volta à presença de Deus para sermos
julgados.) Existem outras bênçãos que serão concedidas
somente aos que procuram sinceramente viver de modo
condizente com o evangelho. Peça aos alunos que leiam
Regras de Fé 1:3-4 e relacionem as primeiras coisas que Deus
exige que façamos para sermos perdoados de nossos próprios
pecados e sejamos aperfeiçoados. (Ver também" A Missão da
Igreja e os Princípios e Ordenanças do Evangelho" p . 269.)
Termine de colocar as legendas na ponte conforme o desenho
e pergunte aos alunos como a compreensão do plano de
salvação os ajuda a entender por que somos ordenados a
fazer certas coisas e proibidos de fazer outras. Escolha os
manda mentos que alguns jovens de sua área tenham
dificuldade em cumprir e converse a respeito do que o plano
nos ensina a respeito do motivo pelo qual Deus nos deu esses
mandamentos.

• Que "abismo" ou "desfiladeiro" (diferenças) existia entre o
Pai Celestial e nós quando vivíamos com Ele como Seus
filhos espirituais?

Leia para seus alunos a declaração do Élder Boyd K. Packer
em "Julgamento" (p. 270) e preste testemunho do "grande
plano d e felicidade" que o Pai Celestial preparou para Seus
filhos.

Ajude os alunos a descobrirem que embora vivêssemos com o
Pai Celestial e fôssemos Seus filhos, em muitos aspectos não
éramos semelhantes a Rle. (Ver 3 Néfi 12:48; D&C 76:70; 88:41;
130:22; "Existência Pré-Mortal", p. 267.)

G\0\ Visão Geral do Plano de Salvação: Sugestão 4.

Diga aos alunos que os pilares que sustentam a ponte
representam o que o Pai Celestial fez para ajudar-nos a
tornar-nos semelhantes a Ele, e o caminho sobre os pilares
representa o que precisamos fazer. Peça aos alunos que leiam
Abraão 3:24-27 para descobrirem o que o Pa i Celestial fez por
nós; depois comente por que essas coisas eram necessárias.
(Ver" Arbítrio", "O Grande Consel ho e a Guerra no Céu",
"Criação Física", p. 268.) Escreva A Criaçiio no primeiro pilar.

A Presença
de Deus

\0.? (40-45 minutos)

Pergunte aos alunos:
• O que acham que representa o segundo pilar?
• Depois da criação física da Terra, que papel
desempen haram Adão e Eva para preparar o caminho para
que nos tornássemos mais semelhantes ao Pai Celestial?
(Ver 2 Néfi 2:22-25; "A Queda e a Mortalidade", p . 268.)
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Prepare o desenho anexo como apostila para cada aluno e
como transparência, Revise com os alunos o fato de termos
vivido na presença de Deus (ver "Existência Pré-Mortal, p,
267) e as circunstâncias que nos conduziram a este estado
decaído, (Ver "A Queda e a Mortalidade", p. 268.)
Pergunte aos alunos:
• Para onde nos conduz o caminho estreito e apertado?
• O que o Pai Celestial nos deu para ajudar-nos a
permanecer fielmente no caminho?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder
Orson F Whitney, que foi membro do Quórum dos Doze
Apóstolos, para ajudá-los a entender a seriedade de nossa
condição decaída e a única maneira pela qual podemos ser
libertados:

.",

~

"Quando Adão caiu, foi como se toda a raça humana
tivesse caído dentro de um poço, do qual nada que
viessem a fazer seria capaz de possibilitar que
escapassem dele; não tendo meios de escalar suas
paredes e sair dele, nem ao menos sabendo como fazêlo. Mas um Amigo, cheio de sabedoria e todopoderoso, chega até a boca do poço (.,,) e se oferece
para resgatá-los daquela situação infeliz. Ele faz da Sua
própria vida uma escada; desce até o fundo do poço e
diz: 'Agora subam!' Aqueles que o fazem, saem do
poço. Aqueles que se recusam a subir ali permanecem
- e de quem é a culpa disso senão deles próprios?"
(Conference Report, outubro de 1927, p. 149.)

Peça aos alunos, individualm ente ou em grupos, que estudem
as seguintes perguntas para ajudá-los a saber como a
Expiação de Jesus Cristo e os princípios e ordenanças do
evangelho proporcionam os meios para que sobrepujemos
nossa condição decaída:
• Qual é o caminho que nos tira de nossa condição decaída?
Que passos precisamos dar para colocar-nos nesse
caminho? (Ver 2 Néfi 31 :17-19; "A Missão da Igreja e os
Princípios e Ordenanças do Evangelho", p, 269.)

• Quais são algumas das maneiras pelas quais o dom do
Espírito Santo nos ajuda a sobrepujar nossa condição
decaída e perseverar no caminho? (Ver João 14:26; 15:26;
16:13; 3 Néfi 27:20; D&C 45:56-57.)
• Quem proporcionou e indicou esse caminho para nós? O
que precisamos fazer para permanecer nele? (Ver 2 Néfi
31:19-21; "A Expiação", p. 269.)
• Além do convênio do batismo, que outras ordenanças e
convênios o Pai Celestial nos concedeu para erguer-nos de
nossa condição decaída? (Ver D&C 84:33-40; 131:1-4,)
• Como será quando voltarmos a viver com o Pai Celestial se
tivermos sido fiéis no cumprimento dos convênios
sagrados que tivermos feito? (Ver I João 3:1-4; Morôni
7:48,)
• Como o conhecimento do plano de salvação nos ajuda a
entender por que recebemos o mandamento de orar? De
ser batizados? De ser honestos? De ser moralmente limpos?
• Como o conhecimento do plano de salvação nos ajuda a
entender por que recebemos o mandamento de manter-nos
livres da dependência de substâncias nocivas? De pagar o
dízimo? De servir numa missão? De freqüentar o templo?
Quando os alunos tiverem terminado o exercício, peça-lhes
que compartilhem o que aprenderam com a classe. Preste
testemunho do significado que o plano de salvação tem em
sua vida, Incentive os alunos a ponderarem freqüentemente
sobre o plano de salvação e a descobrirem como a
compreensão dele pode ajudá-los a viver o evangelho
diariamente. Conclua com a leitura da seguinte declaração do
Presidente Hugh B, Brown, que foi membro da Primeira
Presidência :
"Os líderes da Igreja têm ensinado, desde o princípio,
a fé no Senhor Jesus Cristo, e nós O reconhecemos
como nosso Salvador e Redentor. É nosso dever
ensinar isso a nossos filhos (... ) e por sermos filhos de
Deus, ensiná-los a ser leais ao divino espírito que há
dentro deles" . (Conference Report, setembro-outubro
de 1966, p. 104.)

Introdução
Entre Malaquias e Mateus, quatrocentos anos se passaram na
Terra Santa sem que tenhamos nenhum registro profético
dessa época. Nesse período aconteceram muitas coisas que
afetam nosso entendimento do Novo Testamento, por isso é
importante que conheçamos pelo menos os eventos mais
importantes ocorridos no período entre os dois testamentos.
Depois do cativeiro babilônico, a Judéia foi sucessivamente
governada pelos persas, gregos, egípcios, sírios e romanos,
com um breve período de independência política sob o
domínio dos macabeus. O Velho Testamento foi traduzido
para o grego numa versão denominada Septuaginta, que é a
versão mais freqüentemente citada no Novo Testamento.
Também foi durante esse período que ocorreu a ascensão dos
fariseus e saduceus e o aumento da influência dos escribas.
Em espírito de oração estude a seção "Período entre os Dois
Testamentos" (pp . 271-273) e pondere os seguintes princípios
antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Saber o que aconteceu no período entre os dois testamentos
ajuda-nos a compreender m elhor o Novo Testamento.
• Embora muitos ainda ansiassem pela vinda do Messias
nesse período, a apostasia e mal-entendidos levaram muitos
judeus a "olharem para além do marco", rejeitando Jesus
Cristo como o Messias. (Ver Mateus 16:13-16; Jacó 4:14.)
• Embora muitos judeus tivessem aversão aos samaritanos e
gentios, o evangelho de Jesus Cristo une todas as pessoas
na condição de filhos de Deus. (Ver Atos 10:34-35.)
• Tal como em nossos dias, havia muitos grupos religiosos
na Terra Santa na época do Novo Testamento. Jesus
reprovou muitos desses grupos . Mas algumas pessoas boas
faziam parte deles. (Ver João 3:1-12; 7:50-51; 19:38-40; Atos
21:40-22:3; 23:6.)

Outras Fontes de Consulta
• "Período entre os Dois Testamentos", pp . 271-273.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use suas próprias ao
preparar as lições sobre o período entre os dois Testamentos.
A apresentação 3 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,
"Cenário do Novo Testamento" (12:15), pode ser
usada para ensinar como era a situação religiosa e política na
época de Cristo. (Ver Guia de Vídeo do Novo Testamento para
sugestões didáticas.)

Testamentos". A seguinte atividade destina-se a ajudar os
alunos a compreender o significado desse período em relação
ao seu estudo do Novo Testamento. Separe a classe em
pequenos grupos. Dê a cada grupo uma cópia dessa tabela
com os itens fora de ordem (eles aparecem aqui em ordem
cronológica). Peça-lhes que consultem o verbete
correspondente a cada item no Guia para Estudo das Escrituras
e o identifiquem ou descrevam brevemente. (As palavras
entre aspas são os títulos dos verbetes importantes do Guia

para Estudo das Escrituras.)
.

Item Histórico

Descrição

"Zorobabel"
"Páscoa"

"Império Romano"

"Templo, A Casa do Senhor"
_ _ _ __ _ _ _- L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
Troque idéias com a classe a respeito de cada item, para
ajudá-los a compreender sua importância em relação ao Novo
Testamento. Com a ajuda dos alunos, escreva cada um deles
no quadro-negro na ordem histórica correta. (Peça aos alunos
que consultem a cronologia do Guia para Estudo das Escrituras,
pp. 49- 52.)
Período entre os Dois Testamentos. Embora muitos ainda
ansiassem pela vinda do Messias nesse período, a
apostas ia e mal-entendidos levaram muitos judeus a
"olharem para além do marco", rejeitando Jesus Cristo
como o Messias. (Ver Mateus 16: 13- 16; Jacó 4: 14.) (30-40
minutos)
Peça aos alunos que leiam "Messias" no GlIia para Estudo das
Escrituras, pp. 130-140.
• O qu e significa a palavra Messias?
• Quem profetizou acerca do Messias? (Ver Jacó 7:11.)
• Como puderam muitos judeus que esperavam há muito
te mpo o Messias ignorá-Lo e rejeitá-Lo quando Ele veio?
(Ver Jacó 4:14-15.)
Leia a seguinte história verídica ou conte uma própria
semelhante:

"Nunca esquecerei o que aconteceu no dia em que
voltei da missão. Quando parti para a missão na
Noruega, meu irmão mais novo estava no último ano
do primeiro grau. Quando cheguei no aeroporto,
passei direto por ele. A imagem que eu fazia dele era
tão diferente de sua aparência na época que eu nem o
reconheci."

Período entre os Dois Testamentos. Saber o que
aconteceu no período entre os dois testamentos ajudanos a compreender melhor o Novo Testamento.
(30-40 minutos)

Explique-lhes que esse incidente ajuda-nos a compreender
parcialmente por que os judeus não reconheceram Jesus como
o Messias. Tinham-se passado centenas de anos desde que o
último profeta de que temos registro no Velho Testamento
havia declarado: "Assim diz o Senhor". (Malaquias 1:4)

O período-entre o final do Velho Testamento e o início do
Novo Testamento será chamado de "período entre os dois

Pergunte aos alunos: Qual é o último livro do Velho
Testamento? Peça-lhes que consultem o Guia para Estudo das

Escrituras para saber quando foi escrito Malaquias. (430 a.c.;
ver "Malaquias", p. 134.) O que aconteceu entre essa época e
o nascimento de Jesus Cristo?
Ajude os alunos a compreenderem que não temos o registro
de um profeta verdadeiro na Terra Santa desde a época de
Malaquias até o período do Novo Testamento. Muitos judeus
acreditavam no que possuíam do evangelho e viviam de
acordo com esse conhecimento, mas muitas verdades
doutrinárias tinham-se perdido ou misturaram-se às filosofias
dos homens. Escreva o seguinte no quadro-negro:
Alguns Conceitos Errôneos que os Judeus Tinham a
respeito da Vinda do Messias
•
•

Eles pensavam que Ele seria um poderoso líd er militar.
Eles pensavam que Sua primeira vinda seria em glória.

•

Eles pensavam que Ele os libertaria de seus inimigos terrenos.

Leia as seguintes escrituras com seus alunos para mostrarlhes que embora muitos tivessem rejeitado Jesus como o
Messias, outros que estavam em sintonia com o Espírito O
aceitaram.
• João 1:10-12 (A maioria das pessoas não aceitou Jesus
como o Messias.)
• Lucas 2:25-38 (Simeão e Ana, pelo poder do Espírito Santo,
reconheceram que o bebê Jesus era o Messias.)
• Mateus 16:13-17 (Pelo espírito de revelação, Pedro soube
quem era Jesus.)
Diga aos alunos que ao lerem o Novo Testamento, este ano,
eles aprenderão a respeito das pessoas humildes que
aceitaram Jesus como o Messias e exemplos de pessoas que O
rejeitaram.
Período entre os Dois Testamentos. "Deus não faz
acepção de pessoas". (Atos 10:34) (20-30 minutos)

Escreva as seguintes palavras no quadro-negro: alemão,
mexicano, americano, japonês, sírio, iraquiano e coreano.
• Pessoas de quais dessas nacionalidades são convidadas a
tornar-se membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias?
• Como o evangelho une todas as nacionalidades, raças,
tribos e culturas?
Conte aos seus alunos a seguinte história que foi recontada
pelo Élder James M. Paramore, membro dos Setenta:
"Recordo uma história que se contava durante a
Segunda Guerra Mundial. Um soldado SUD alemão
foi ferido por uma bala americana e o seu estado era
grave. Ele pediu ao seu superior: 'Por favor, pegue
uma bandeira branca e procure do outro lado um élder
mórmon para administrar-me'. Que pedido bizarro
numa guerra entre dois inimigos mortais. Entretanto,
vendo suas condições e ansioso por satisfazer o que
parecia ser o seu último pedido, o superior pegou a
bandeira branca e atravessou as linhas inimigas à
procura de um élder mórmon. Acabou encontrando
um soldado mórmon que o acompanhou, colocou as
mãos sobre a cabeça do ferido e ordenou em nome do
Senhor que continuasse vivo até que chegasse socorro

médico. Existe esse senso de pertencer que é satisfeito
pelo evangelho de Jesus Cristo - primeiro ao nosso
Pai Celeste, depois à nossa família que pode tornar-se
uma unidade eterna; em seguida aos membros de
todas as partes na Terra" . (A Liahona, julho de 1983,
p.49)

Peça aos alunos que leiam 2 Néfi 26:33 e pergunte:
• Quem é convidado a vir a Cristo?
• Como pode o evangelho ajudar a quebrar a barreira do
ódio e do preconceito?
• Podem lembrar exemplos das escrituras que nos mostrem
como o ódio racial e as diferenças culturais podem ser
sobrepujadas? (Um exemplo é a missão dos filhos de
Mosias aos lamanitas; ver Alma 17-24.)
Peça aos alunos que localizem Samaria no mapa 4 do Guia
para Estudo das Escrit/lras. Peça-lhes que leiam "Samaria" e
"Samaritanos" no Guia para Est/ldo das Escrituras, p. 192.
Pergunte: Por que havia uma antipatia tão grande entre os
judeus e os samaritanos?
Peça aos alunos que leiam as seguintes escrituras e relatem
como se aplicam à questão:
• Lucas 10:29- 37 (Na parábola do bom samaritano, um
sacerdote e um levita passam por um homem que foi
espancado e roubado, mas um samaritano pára e ajuda.)
• João 4:3-10, 27 (Jesus fala a uma mulher samaritana na
fonte de Jacó. Seus discípulos maravilham-se de que Ele
estivesse falando com ela.)
• Atos 1:8 (Jesus diz a Seus discípulos que eles pregariam o
evagelho na Judéia, Samaria e "até aos confins da terra".)
Ajude os alunos a entenderem como Jesus Cristo fornece o
meio e o exemplo para que sejam superadas as diferenças
entre os povos.

Período entre os Dois Testamentos. Tal como em nossos
dias, havia muitos grupos religiosos na Terra Santa na
época do Novo Testamento. (25- 35 minutos)

Pergunte: Por que existem tantas igrejas e crenças religiosas
d iferentes no mundo atualmente? Explique-lhes que isso era o
mesmo que ocorria entre os judeus na época do Novo
Testamento.
Entre os líderes judeus que se opunham a Jesus Cristo
estavam os fariseus, saduceus e escribas. Para ajudar os
alunos a entenderem as diferenças entre esses grupos, dê a
cada aluno uma cópia da seguinte apostila, com as respostas
em branco. Peça-lhes que usem o seu Guia para Estudo das
Escrituras para identificar a qual grupo se refere cada
descrição. Então peça-lhes que preencham com "S" para
saduceus, "P" para fariseus ou "E" para escribas no espaço
em branco.

.;.. 'f' .

1.

2. Eles formavam a aristocracia judaica.

Troque idéias sobre os vários grupos religiosos ao dar as
respostas.

2. l i Esses eram os doutores da lei entre os anciãos
judeus.

• Como Jesus Cristo se sentia a respeito desses grupos? (Ver
Mateus 3:7; 5:20; 16:6; 23:13-32.)

3. L

• Quais exemplos vocês podem encontrar de membros de
algum desses grupos, que eram pessoas boas e
honoráveis? (Paulo, Nicodemos, José de Arimatéia e
Gamaliel eram todos fariseus.)

4.

O nome significa "separatista". Eles se
mantinham à parte do povo comum.

L Eles consideravam a autoridade da tradição oral
como sendo equivalente à das escrituras.

5.

2. Esse grupo era pequeno em número mas muito
poderoso.

6. L

Esse povo evitava contato com tudo que se
relacionasse aos gentios.

7. ...E Eles eram basicamente professores.
8.

2. Eles seguiam literalmente a lei mosaica e
rejeitavam a tradição antiga.

9.

L Este grupo acreditava na ressurreição do corpo
e em anjos.

10.2. Eles não acreditavam na ressurreição nem em
anjos.
11 . 2. Eles promoviam a difusão da cultura grega em
Israel.
12. l i Este grupo interpretava muito detalhadamente
a lei de Moisés e determinava como ela se
aplicava à sua época.

Preste testemunho de que existe uma situação semelhante
atualmente.

Autor: Mateus, o filho de Alfeu, é algumas vezes chamado
por seu sobrenome, Levi. (Marcos 2:14; Lucas 5:27) Ele vivia
em Cafarnaum e era publicano, ou coletor de impostos.
Mateus foi um dos Doze Apóstolos originais do Senhor,
tendo, portanto, testemunhado pessoalmente muitas das
coisas que descreveu. (Ver Mateus 9:9.) Mateus conhecia
muito bem o Velho Testamento e fez muitas referências a
passagens do Velho Testamento em seu evangelho. Como
publicano, ele precisava comunicar-se tanto com os judeus
quanto com os romanos e deve ter falado tanto o grego
quanto o aramaico. Uma das evidências de que Mateus era
grego é sua utilização da forma grega de nomes como [na
versão do rei Jaime da Bíblia em inglês]: Isaías, "Esaias" em
vez de "Isaiah" (Mateus 12:17); Jonas, "Jonas" em vez de
"Jonah" (Mateus 12:39--40); Elias, "Elias" em vez de "Elijah"
(Mateus 17:3); e até "Jesus" em vez de "Josué", que é a forma
aramaica do nome do Senhor.
Público Alvo: O evangelho de Mateus era provavelmente
dirigido aos judeus. Mateus pressupunha que seus leitores já
conhecessem as tradições e costumes judaicos. Ele
freqüentemente citava fontes do Velho Testamento numa
tentativa de ajudar os judeus a reconhecerem o Messias
prometido. Ele salientava que Jesus era descendente direto de
Davi e organizou seu texto de modo que os judeus
percebessem um reflexo da história deles na vida de Jesus
Cristo.

Fundamentos Históricos: Na época dos acontecimentos
descritos por Mateus, os judeus buscavam libertar-se do jugo
romano. Muitos judeus consideravam que Jesus seria seu
libertador, até perceberem que Ele não os libertaria dos
romanos .
Aspectos Característicos: Como Mateus escrevia para um
público judeu, em seu testemunho ele freqüentemente
registrava eventos e princípios que fossem do interesse dos
judeus. Deu ênfase especial às profecias do Velho Testamento
a respeito do Messias que se cumpriram na vida de Jesus
Cristo. (Ver Guia para Estudo das Escritllras, "Evangelhos", pp.
76-81.) Algumas dessas profecias são: Cristo seria concebido
por uma virgem (ver Mateus 1:21- 23; Isaías 7:14); nasceria em
Belém (ver Mateus 2:6; Miquéias 5:2); e fugiria com a família
para o Egito (ver Mateus 2:15; Oséias 11:1). Mateus foi o único
dos autores dos evangelhos a incluir a visita dos magos ao
Cristo menino e o surgimento da estrela no oriente (ver
Mateus 2:1- 12), a matança das crianças em Belém (ver Mateus
2:16), várias parábolas do Salvador (ver Mateus 13:24- 30,
36-52), o mais completo registro do Sermão da Montanha (ver
Mateus 5-7), e o fato de que "muitos corpos de santos que
dormiam foram ressuscitados; e, saindo dos sepulcros, depois
da ressurreição dele". (Mateus 27:52- 53)
Tema: Mateus testificou que Jesus de Nazaré era o Messias
profetizado no Velho Testamento. (Ver Guia para Estudo das
Escrituras, "Mateus", p. 138.)

A Vida de Jesus Cristo
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Páscoa

Sel;\unda
Pascoa

Terceiro
ano

.......

.......

Terceira
Páscoa

Última Páscoa
e úl tima semana

Introdução
Os capítulos 1 e 2 de Mateus registram informações a respeito
do nascimento e infância do Senhor. As condições incomuns
que cercaram Seu nascimento mostram que Ele era diferente
de todos os outros que já tinham vivido na Terra. Muitos
profetas realizaram milagres semelhantes aos que foram feitos
pelo Salvador. Mas o nascimento, a Expiação e a ressurreição
do Senhor são os acontecimentos que mais claramente
testemunham Sua divindade.
Em espírito de oração, estude Mateus 1- 2 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo é o filho divino do Pai Celestial e Maria . (Ver
Mateus 1:18-25; ver também Lucas 1:32, 35; 1 Néfi
11:13-22; Mosias 3:8; Alma 7:10.)
• O nascimento, a vida e a missão de Jesus Cristo cumpriram
muitas promessas feitas aos antigos profetas. (Ver Mateus
1:21-23; 2:6, 15- 18,23; ver também Isaías 7:14; Jeremias
31 :15; Oséias 11:1; Miquéias 5:2; 2 Néfi 10:3.)
• Aqueles que compreendem e seguem os ensinamentos das
escrituras estarão mais bem preparados para encontraremse com o Senhor. (Ver Mateus 2:1-11; ver também D&C
18:34- 36.)
• Os desígnios do Senhor não podem ser frustrados nem
interrompidos. (Ver Mateus 2:13-21; ver também D&C
121:33.)

Outras Fontes de Consulta
Vida c Ensinal1lentos dé jeslls c Seus Apóstolos, pp. 21- 25.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 1- 2.

Mateus 1:1-17. (Ver também Lucas 3:23-38.) Conhecer
nossa genealogia e de onde viemos é muito importante.
(10-15 minutos)

Convide alguns alunos a irem até o quadro-negro e
escreverem sua genealogia . Veja quem consegue escrever mais
nomes. Ou peça a alguns alunos que contem algo interessante
a respeito de alguém de sua história da família . (Como a aula
será dada no início do ano, se ainda não tiver apresentado os
alunos uns aos outros, essa pode ser uma boa maneira de
fazê-lo. Peça a todos os alunos que digam o nome e
descrevam brevemente um antepassado.) Conte uma pequena
história de sua própria história da família que ilustre como a
pesquisa da história da família pode ser interessante.
Explique-lhes que Mateus iniciou seu testemunho com a
genealogia de Jesus Cristo. Peça aos alunos que leiam
rapidamente Mateus 1:1- 17, procurando nomes conhecidos
na genealogia do Salvador. (Por exemplo: Abraão, Isaque,
Jacó, Rute.) Pergunte:
• Até quem Mateus chegou na genealogia do Salvador?
• Quais foram as duas pessoas da genealogia do Salvador
nas quais Mateus se concentrou?
• Que tipo d e líderes foram Davi e Abraão? (Um era rei, o
outro, profeta.)
• Por que seria importante que Jesus Cristo fosse herdeiro
tanto de um líder político quanto de um líder religioso de
Israel?
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 19:16 e ponderem como
os títulos usados nesse versículo para descrever o Messias se
aplicam a Ele tanto como líder político como líder religioso.
(Para informações adicionais, ver os comentários referentes a
Mateus 1:17 e Lucas 3:23-28 em Vida e Ensinamentos de Jesus e
Seus Apóstolos, pp. 21- 22.)
Peça aos alunos que identifiquem a mulher mencionada em
Mateus 1:5 e Rute 1:4.
• De que país veio essa antepassada de Jesus?
• Qual era a nacionalidade dela?
Diga aos alunos que Jesus Cristo tinha alguns antepassados
que foram valentes e outros que sucumbiram à tentação. Você
pode fazer as seguintes perguntas:
• Qual a importância de nascer numa família que já está na
Igreja por muitas gerações?
• Quais as vantagens de termos antepassados justos?
• Que influência os erros de nossos antepassados têm sobre
nossa capacidade de fazer o certo?
~ Mateus 1:18-23. Jesus é o filho divino do Pai
~ Celestial e Maria. De Maria, Ele herdou a
mortalidade, que lhe permitia morrer. Do Pai Celestial, Ele
herdou a imortalidade e o poder de ressuscitar. (10-15
minutos)

Escreva no quadro-negro as seguintes frases sem as
referências das escrituras:

Jejuou por quarenta dias (Êxodo 34:28)
Curou os enfermos (II Reis 5:10-14)
Multiplicou alimentos (I Reis 17:10- 16)
Andou sobre a água (Mateus 14:25-29)
Levantou os mortos (3 Néfi 19:4)
Foi açoitado e morto por causa da verdade (Mosias 17:13, 20)

Pergunte aos alunos quais dos milagres e experiências
relacionados no quadro-negro foram exclusivos do Salvador.
Ajude os alunos a responderem essa p ergunta em relação a
cada um dos eventos mostrando a gravura de um profeta
realizando aquele milagre ou passando por aquela
experiência, ou lendo as referências das escrituras fornecidas .
Pergunte: Se outros também fizeram esses milagres, em que
sentido Jesus foi diferente? Leia Mosias 3:7 e Alma 34:8- 10
procurando coisas que o Salvador fe z e que nenhum outro
poderia fazer. Leia Mateus 1:18-23 e Lucas 1:32,35,
procurando descobrir o que Lhe deu a capacidade de efetuar
a Expiação. Para ajudar os alunos a visualizarem esse
princípio, faça o seguinte desenho. Ajude os alunos a
compreenderem que Jesus foi literalmente o filho de Deus, e
que essa Sua habilidade de realizar a Expiação e proporcionar
a Ressurreição são provas dessa filiação divina. (Ve r "Pontos a
Ponderar" em Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp .
23-25.)
Deus o Pai
Imortal
(poder sobre a morte)

Maria
Mortal
(sujeito à morte)

I

I
Jesus Cristo

Mateus 1:18-25. Certas qualidades são características de
bons pais. (10- 20 minutos)

Peça a dois alunos que descrevam as características que
apreciam em seus pais. Convide um pai ou mãe de aluno a
participar da aula e falar de três a cinco minutos, descrevendo
o que sentiu quando seu filho nasceu, como era o filho
quando era bebê e expresse seu amor pelo filho. (Ou, se
possível, use um telefone com viva voz na classe para ligar
para alguns dos pais, pedindo-lhes que façam o mesmo. Ou
peça a alguns dos pais que escrevam ou gravem sua
mensagem em fita cassete ou de vídeo e apresente a resposta
dos pais para a classe.)
Peça aos alunos que citem as qualidades de bons pais . Separe
a classe em dois grupos. Peça a um grupo que leia Mateus
1:18-25 procurando as virtudes de José como marido e pai.
Peça ao outro grupo que leia Lucas 1:28-30, 38, 46-55
procurando as virtudes de Maria .
Leia Romanos 8:16-17 e procure qual é o relacionamento que
temos com o Pai Celestial quando somos conduzidos por Seu
Espírito. Leia Efésios 2:4 e procure saber como o Pai Celestial
se sente a nosso respeito. Pergunte:
• De que modo o fato de sermos bons pais nesta vida nos
prepara para a divindade?
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• o que vocês podem

Quando tiverem terminado, pergunte:

Escreva as respostas dos alunos no quadro-negro.

• O que essas profecias e seu cumprimento mostram a
respeito de Jesus?

fazer agora a fim de prepararem-se
para ser bons pais no futuro?

~ Mateus 1:22- 23. O nascimento e a vida de Jesus

• Por que era importante que Jesus cumprisse as profecias do
Velho Testamento?

~ Cristo cumpriram muitas promessas feitas aos
antigos profetas. (15- 20 minutos)

• Como as profecias encontradas nas escrituras a respeito
dos últimos dias podem ajudar-nos hoje?

Peça aos alunos que escrevam uma previsão de algo que irá
acontecer no futuro em uma folha de papel. Recolha as
previsões e leia algumas delas para a classe. Pergunte:

~ Mateus 2:1 - 11. Os magos do oriente foram
~ conduzidos até o menino Cristo. (15-20 minutos)

• Qual é a probabilidade de que essas coisas realmente
venham a acontecer?
• Qual a certeza que temos de que todas elas irão acontecer?
• Será que fazer uma previsão correta significa
obrigatoriamente que a pessoa que a fez seja um profeta?
Por que sim ou por que não?
Ajude os alunos a compreenderem que os profetas não fazem
adivinhações a respeito do futuro. O futuro é revelado por
Deus aos profetas, e suas profecias sempre se cumprem.
Copie a seguinte tabela, deixando a coluna do meio em
branco. Peça aos alunos que leiam os versículos e escrevam
nos espaços em branco o cumprimento da profecia.

Profecia

Evento

Cumprimento

Isaías 7:14

Uma virgem concebeu

Mateus 1:21- 23

Miquéias 5:2

Cristo nasceu em Belém

Mateus 2:6

Oséias 11:1

José e Maria fugiram com
Jesus para o Egito

Mateus 2:15

Jeremias 31:15

Herodes ordenou a morte
dos bebés em Belém

Mateus 2:16- 18

1 Néfi 11:13

Cristo veio de Nazaré

Mateus 2:23

Isaías 40:3- 5

João Batista preparou o
caminho

Mateus 3:3

Isaías 9:1-2

Cristo trabalhou em
Cafamaum

Mateus 4:14--16

Isaías 53:4

Cristo curou os enfermos

Mateus 8:17

Malaquias 3:1

João Batista foi o mensageiro
prometido

Mateus 11:10

Isaías 42:1-4

Cristo evitou contender
com os líderes dos judeus;
as pessoas depositaram sua
confiança Nele

Mateus 12:17-21

Isaías 6:9- 10;
53:1

Muitos ouviram mas não
acreditaram em Cristo ou
não O compreenderam

Mateus 13:14--15

Salmos 78:2

Cristo ensinava por meio de
parábolas

Mateus 13:35

Zacarias 9:9

Cristo entrou triunfalmente
em Jerusalém, montado em
um burrinho

Mateus 21:5

Salmos
118:22-23

Os judeus rejeitaram Cristo,
a pedra angular

Mateus 21:42

Zacarias 13:7

Jesus foi preso, e os
discípulos fugiram

Mateus 26:31,
54--56

..

Peça aos alunos que desenhem uma gravura da natividade,
ou peça a um al uno que a desenhe no quadro-negro de
acordo com a descrição dos outros alunos. Diga-lhes que
incluam tudo o que puderem lembrar sem consulta, para que
o desenho fique o mais exato e completo possível. Depois de
alguns minutos, leia Mateus 2:1-11 e Lucas 2:1-16, e peça aos
alunos que procurem detalhes que devem acrescentar ou tirar
do desenho, para torná-l o mais exato. (Por exemplo: Muitos
alunos desenharão três magos, embora Mateus não
especifique quantos eram. Além disso, Mateus 2:11 parece
ind icar que os sábios chegaram mais tarde, quando Maria e o
menino Cristo moravam em uma casa.) Debata as seguintes
perguntas:
• Por que algumas pessoas têm idéias errôneas a respeito do
nascimento de Cristo?
• Por que as escrituras freqüentemente são malinterpretadas? (As pessoas freqüentemente não lêem as
escrituras o suficiente ou com o dev ido cuidado. Os erros
de tradução também podem levar a interpretações
erradas.)
• Como podemos evitar conceitos errôneos em relação aos
princípios e histórias tirados das escrituras? (Podemos
estudar as escrituras e a interpretação que os profetas e
apóstolos fizeram delas.)

Mateus 2:1 - 9. Aqueles que compreendem e seguem os
ensinamentos das escrituras estarão mais bem
preparados para encontrarem-se com o Senhor. (10-15
minutos)

Antes da aula coloque uma pequena estrela de papel num
lugar visível para os alunos. Comece a aula desenhando no
quadro-negro um sinal de trânsito indicando parada
obrigatória, sem a palavra pare. Pergunte aos alunos:
• O que representa esse sinal?
• Ver o formato do sinal é o mesmo que saber o que ele
significa? (Não necessariamente.)
• Quantos de vocês viram a nova estrela na sala quando
entraram?
• Alguém sabe o que ela significa?
Peça aos alunos que leiam Mateus 2:1-9 e procurem saber
onde apareceu a nova estrela que significava o nascimento do
menino Cristo?
• Será que houve alguém que viu a estrela sem entender o
seu significado?
• Por que os magos foram capazes de discernir o significado
da estrela?

• Por que muitos outros não reconheceram o significado da
estrela?

Mateus 2:13-21. Os propósitos e a obra do Senhor não
podem ser frustrados. (5- 10 minutos)

Para ajudar os alunos a compreenderem que os magos não
apenas viram a estrela, mas compreenderam seu significado,
leiam a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie, que
foi um membro do Quórum dos Doze Apóstolos:

Mostre aos alunos um copo de água e uma pitada de açúcar.
Coloque o açúcar na éígua e mexa . Depois peça a um aluno
que tente separar o açúcar da água . Leia D&C 121 :33 e
pergunte aos alunos:

"É provável que os próprios [magos] fossem judeus
que moravam, como muitos milhões de judeus, em um
dos países do oriente. Eram os judeus, e não os
gentios, que conheciam as escrituras e aguardavam
ansiosamente a vinda de um Rei". (The Mortal Messiah:
Fmm Bethlelicm to Calvary, 4 vols., 1979-1981, 1:358.)

• De que modo a dificuldade que encontramos em separar o
açúcar da água se assemelha ao que é ensinado nesta
escritura?
• Que poder pode deter os céus?
Leia Mateus 2:14- 21 e pergunte:
• O que Herodes fez para tentar destruir a obra do Senhor?
• O que o Senhor fez para frustrar os objetivos de Herodes?

Peça aos alunos que leiam Joseph Smith - Mateus 1:29- 31 e
procurem quais os sinais que Deus revelou em nossos dias.
Pergunte:
• Para quem esses sinais têm um significado atualmente?
• Como podemos, da mesma forma que os magos, encontrar
o Salvador?
Leia D&C 18:34-35 e 45:39 e procure outras maneiras pelas
quais pod emos encontrar Jesus atualmente.

Mateus 2:11. Assim como os magos deram presentes a
Jesus, nós também podemos fazer o mesmo. (5-10

• De acordo com o versículo 14, que papel desempenharam
José e Maria para impedir que o plano de Herodes se
cumprisse?
Para ajudar os alunos a aplicarem esse princípio à sua própria
vida, pergunte:
• Como podemos ajudar a frustrar os propósitos de Satanás
em nossa própria vida?
• Que diferença faz em sua vida saber que o Senhor e Seus
planos serão vitoriosos e que o Seu plano e propósitos
serão todos cumpridos?

minutos)

Mateus 3-4

Mostre alguns pacotes embrulhados para presente. Pergunte
aos alunos:
• Qual foi o último presente que deram para alguém?
• Por que escolheram esse presente?

AVida de Jesus Cristo

• De que mod o o fato de conhecermos a pessoa influencia na
escolha do presente que iremos dar para ela?
• De que maneira o amor que sentimos por alguém
influencia na escolha do presente que lhe daremos?
Leia Mateus 2:11 e procure saber o que os magos deram para
Jesus. Pergunte: Por que acham que os magos escolheram
esses presentes? (Ouro, incenso e mirra eram todos presentes
valiosos, dignos de um rei. O incenso era ofertado ao Senhor
no templo de Jerusalém. A mirra, que era usada para
embalsamamento, pode ter sido uma indicação profética do
sacrifício de Cristo.) Peça aos alunos que leiam Mateus
11:29-30; Alma 11:42-44; D&C 14:7; 19:16-19 e identifiquem
as dádivas que o Senhor nos deu. (Se quiser, relacione as
respostas no quadro-negro.) Dê uma folha de papel aos
alunos e peça-lhes que escrevam uma lista de presentes que
poderiam dar a Jesus hoje. (Por exemplo: Guardar os
mandamentos e viver uma vida digna; tratar os outros com
bondade; ser gratos pelo que Jesus fez por nós .)

Nascimento
de Cristo

Primeira
Páscoa

Sellunda
Pascoa

Terceira
Páscoa

Última Páscoa
e última semana

Introdução
Mateus 3-4 narra os preparativos que Jesus fez antes de Seu
ministério. Seu exemplo de preparação nos relembra que se
"[estivermos] preparados, não [temeremos)". (D&C 38:30)
Durante esse período, Jesus também sofreu tentações
semelhantes às nossas. (Ver Mateus 4:3-11.)
Em espírito de oração, estude Mateus 3-4 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

oportunidade, peça ao aluno que conte brevemente para a
classe como foi. Pergunte ao sacerdote como ele se sentiria se
alguém lhe pedisse que batizasse o Salvador. Peça à classe
que leia Mateus 3:14-15 e debata as seguintes perguntas:

• Precisamos ser batizados para receber a glória celestial.
(Ver Mateus 3:13- 15; ver também 2 Néfi 9:24; 31:5- 7.)

• O que disse João Batista quando Jesus o procurou para ser
batizado?

• A Trindade é formada por três pessoas separadas e
distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. (Ver Mateus
3:16-17; ver também Atos 7:55- 56; D&C 130:22.)

• Qual foi a resposta de Jesus?
• O que significa "cumprir toda a justiça"? (Ver 2 Néfi
31:4- 11 .)

• O jejum ajuda-nos a aproximar-nos do Pai Celestial para
ganharmos força espiritual e alcançarmos bênçãos. (Ver
Mateus 4:1--2; TJS, Mateus 4:1.)

• Do que vocês mais se lembram de seu próprio batismo?
Peça aos alunos que leiam Mosias 18:8-10 e troque idéias com
eles sobre como o batismo continua a ser hoje.

• Uma vida digna dá-nos poder para resistir às tentações de
Satanás. (Ver Mateus 4:3-11; ver também Tiago 4:7; 1 Néfi
22:26; Alma 48:17.)

Mateus 3:16- 17. (Ver também Marcos 1: 10- 11 ;
\\ \\ Lucas 3:21-23; João 1:32-34.): o Pai, o Filho e o
Espírito Santo. (5-10 minutos)
y\ \\ \

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 27-31,

Mostre para a classe uma combinação tríplice. (O Livro de
Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor
em um único livro.) Pergunte aos alunos:

43- 46.
,~

'.

Sugestões Didáticas

• Em que sentido esses três livros são um só?

Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 3-4.

• De que maneira eles diferem entre si?
• Como a combinação tríplice se assemelha à Trindade?

."'1 A apresentação 4 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,
. / "Costumes do Novo Testamento" (10:21), pode ser
usada para explicar a cultura e os costumes da época do
Novo Testamento. Você pode usá-la durante um único
período de aula ou mostrar cada um dos dezesseis breves
segmentos à medida que forem aparecendo nas escrituras que
estejam sendo estudadas. (Ver Guia de Vídeo do Novo
Testamento para sugestões didáticas.)

Peça aos alunos que leiam Mateus 3:16-17 e apontem a
evidência apresentada nesta passagem de que o Pai, o Filho e
o Espírito Santo são três pessoas distintas. Peça aos alunos
que procurem "Trindade" no seu Guia para Estudo das
Escrituras, p . 211, para encontrar outras escrituras que
comprovem o conceito de que a Trindade é formada por três
pessoas diferentes. (Ver principalmente Atos 7:55- 56; D&C
130:22-23; Joseph Smith - História 1:17.) Peça aos alunos que
compartilhem o que acharam com a classe. Leia a seguinte
declaração tirada de Lectures on Faith, que foram compilados
sob a direção do Profeta Joseph Smith:

Mateus 3:13-17. (Ver também Marcos 1:9-11; Lucas
3:21 - 22; João 1:32-34.) Precisamos ser batizados para
receber a glória celestial. (15-20 minutos)

"Observemos, portanto, que três coisas são necessárias
para que qualquer ser racional e inteligente possa
exercer fé em Deus para a vida e salvação.

Peça à classe que imaginem que estejam pesquisando a Igreja
com sinceras dúvidas a respeito da necessidade do batismo.
Peça a dois alunos que se adiantem e façam o papel de
missionários. Pergunte a eles:

A primeira é a noção de que Ele realmente existe.

• Fui batizado quando criança. Por que preciso ser batizado
de novo?

A segunda é uma idéia correta de Seu caráter,
perfeições e atributos.

• Por que tenho que ser batizado por imersão?

A terceira é o conhecimento real de que o curso que
seguimos na vida está de acordo com a vontade Dele."
(Lectures on Faith, 1985, p. 38.)

• Por que essa ordenança é essencial à minha salvação?
• Qual o significado da ordenança do batismo?
Escreva as seguintes referências no quadro-negro : Mateus
3:13-17; João 3:3- 5; Romanos 6:3-5; Mosias 5:5-12; Alma 5:14;
3 Néfi 11:26; Morôni 8:25; D&C 13:1; 20:73- 74; 128:12. Peça à
classe que use as referências para ajudar os "missionários" a
responderem às perguntas.

I

Depois de ler essa declaração, pergunte aos alunos:
• Por que precisamos compreender a verdadeira natureza de
Deus antes de podermos exercer fé Nele "para a vida e
salvação"?

Peça a um sacerdote no Sacerdócio Aarônico que leia D&C
20:46. Pergunte-lhe qual é a autoridade que ele possui .
Pergunte se ele ou qualquer outro dos sacerdotes da classe já
teve a oportunidade de batizar alguém. Se ele já teve essa

• Como podemos aumentar nosso entendimento da
verdadeira natureza de Deus?

.aI
,

Peça aos alunos que leiam João 17:3 e pergunte:
• Como esse versículo se aplica à declaração tirada de
Lectures on Faith?
• O que isso significa para vocês?
Leia Alma 34:38 e pergunte:
• Que relacionamento devemos ter com os membros da
Trindade?
• O que podemos fazer agora para desenvolver esse
relacionamento?

Mateus 4:1-2. (Ver também Marcos 1:12-13; Lucas 4:1-2.)
O jejum ajuda-nos a aproximar-nos do Pai Celestial para
ganharmos força espiritual e alcançarmos bênçãos. (5- 10
minutos)

Peça à classe que levante a mão se sentem o desejo de que o
domingo de jejum chegue logo. Por que sim ou por que não?
Leia Mateus 4:1-2 e procure o que o Salvador fez em
preparação para Seu ministério.
Separe a classe em quatro grupos. Peça a cada grupo que leia
as seguintes referências das escrituras: Mateus 17:14-21; Alma
5:46; Alma 17:2-3; D&C 59:13-14.
Peça aos alunos que leiam as seguintes passagens e
respondam às perguntas:
• O que Mateus 6:16-18 diz que devemos evitar quando
jejuamos?
• De acordo com Isaías 58:3-5, que bem nos faz o jejum se
jejuarmos sem a devida motivação espiritual?
• O que os versículos 6-7 dizem que precisamos fazer
quando jejuamos?
• Que providências o Senhor tomou em relação à Sua Igreja
e Seu povo para ajudar os pobres?
Mateus 4:1-11. (Ver também Marcos 1:12-13;
Lucas 4:1-13.) Nossa obediência dá-nos poder
para resistir às tentações de Satanás. (20-25 minutos)

da aula para conversar a respeito de situações reais que
afetem a vida de seus alunos atualmente. Por exemplo:
Troque idéias sobre como sair do lugar em que foi tentado,
mudando o canal de televisão, saindo do cinema se o filme
for impróprio ou indo embora de uma festa.)
• Que tentações Satanás usa atualmente para "descascar" a
proteção dos justos?
Leia novamente Mateus 4:1-11, procurando agora os
diferentes tipos de tentação que Satanás apresentou ao
Salvador. Leia a seguinte citação do Élder David O . McKay,
que na época era membro do Quórum dos Doze:
"Ora, quase toda tentação que enfrentamos surge em
uma destas formas. Classifique-as e descobrirá que, de
uma dessas três formas, toda tentação que pode
macular-nos, por pouco que seja, nos é apresentada
como (1) uma tentação do apetite; (2) a contemporização
com o orgulho, a moda e a vaidade daqueles que estão
afastados das coisas de Deus; ou (3) uma gratificação da
paixão ou um desejo de obter as riquezas do mundo
ou poder entre os homens". (Conference Report,
outubro de 1911, p. 59.)

Escreva as três categorias no quadro-negro: (1) Apetites Físicos;
(2) Orgulho, Moda e Vaidade; (3) Riquezas ou Poder. Peça aos
alunos que citem algumas tentações comuns na vida dos
jovens de hoje. À medida que cada tentação for mencionada,
pergunte aos alunos em que categoria ela deveria ser incluída
e depois escreva-a na devida coluna.
Relembre aos alunos a analogia da laranja e pergunte:
• Em que condição se encontra a laranja depois de perder a
casca?
• Por quanto tempo a fruta continuará boa e doce sem a
casca em comparação com uma fruta que não foi
descascada?
• Se sucumbirmos à tentação, existe maneira de
reconquistarmos a proteção divina? Como?

Coloque uma laranja dentro de um recipiente transparente
com água (ela deve flutuar). Peça aos alunos que adivinhem o
que faz com que ela flutue. Descasque a laranja e coloque-a
novamente na água (ela deve afundar). Pergunte:

Leia Mosias 26:29- 32 e pergunte: O que podemos fazer se
Satanás tiver atravessado nossa proteção e tivermos
sucumbido à tentação? Leia Alma 34:32-34 e pergunte:

• O que acham que ajudou a laranja a flutuar?

• Qual é o risco de se adiar o arrependimento?

• De que modo a casca da laranja pode ser comparada à
nossa capacidade de resistir às tentações de nossos dias?

• O que é melhor, resistir à tentação ou ceder à tentação e
arrepender-se depois?

Peça aos alunos que leiam Mateus 4:1-11. (Observe as
alterações feitas na Tradução de Joseph Smith.)

Explique aos alunos que o exemplo do Salvador em Mateus 4
nos ensina que é melhor resistir à tentação do que ceder e
arrepender-se depois. (Para auxílios adicionais em relação a
esse conceito, ver Spencer W. Kimball, "Deus Perdoará", A
Liahona, setembro de 1982, pp . 1-10.) Assegure-lhes, porém,
que por meio da Expiação do Salvador, o perdão está ao
alcance daqueles que sinceramente se arrependerem de seus
pecados.

• O que o Salvador fez para vencer a tentação? (Ele jejuou,
procurou estar com Deus, citou verdades das escrituras e
saiu de perto do tentador e do local em que foi tentado; ver
também D&C 20:22.)
• Como podemos aplicar esses auxílios para vencer a
tentação em nossa própria vida? (Nota : Use algum tempo

Em espírito de oração, estude Mateus 5-7 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Mateus 5-7

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
A Vida de Jesus Cristo

• A maneira como tratamos as outras pessoas influencia a
maneira como somos tratados pelo Senhor. (Ver Mateus
5:7; 6:14-15; 7:2,12.)
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Introdução
Mateus 5-7 registra o que o Presidente Joseph Fielding Smith
chamou de "o maior [sermão] que já foi pregado".
(Conference Report, outubro de 1941, p. 95.) Esse sermão é o
primeiro dos cinco discursos feitos pelo Salvador que estão
registrados em Mateus. (Os outros discursos encontram-se em
Mateus 10; 13; 18; e 24- 25.) Ele ficou conhecido como o
Sermão da Montanha e foi proferido próximo às margens do
Mar da Galiléia.

...
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Lucas registra um sermão conhecido como o "Sermão da
Planície" que é semelhante, mas não idêntico ao Sermão da
Montanha. Alguns imaginam que o Sermão da Montanha foi
proferido antes da escolha dos Doze Apóstolos, mas o Élder
Bruce R. McConkie, que na época era membro dos Setenta,
explicou que parte do Sermão era dirigida especificamente
para os Doze. O Élder McConkie explicou :
"É evidente que o Sermão da Planície, que foi registrado por
Lucas, foi proferido imediatamente depois da escolha e
ordenação dos Doze. ( ... ) A versão nefita [do Sermão da
Montanha] foi proferido logo após o chamado dos Doze
Nefitas, e partes do sermão foram dirigidas exclusivamente
para aqueles ministros apostólicos e não para a multidão em
geral. (3 Néfi 13:25) No relato de Mateus, conforme se
encontra na Versão Inspirada (Tradução de Joseph Smith), o
Profeta acrescenta uma porção considerável que foi dirigida
aos que foram chamados para o Quórum dos Doze, e não
para o público em geral. (Tradução de Joseph Smith, Mateus
5:3--4; 6:25-27; 7:6- 17.) ( .. . )

Conclui-se disso que o Sermão da Montanha e o Sermão da
Planície são o mesmo sermão". (Doctrinal Ncw 'festal'llcnt
CO/lllllclltary, 3 vols., 1966-1973, 1:213-2'14.)
Nesse sermão, Jesus ensinou um modo de vida mais elevado
a Seus seguidores. A respeito da importância desse sermão, o
Presidente Ezra Taft Benson disse:
"Os Dez Mandamentos e o Sermão da Montanha são os
princípios fundamentais sobre os quais se edificaram todo
governo civilizado e nossa civilização atual. (Ver Êxodo
20:1-17; Mateus 5-7.) Desprezá-los conduz inevitavelmente à
perda e à degradação do carMer pessoal. Se uma nação os
desprezar, isso inevitavelmente conduzirá aquela nação à
destruição" . (Til!' Tcnchings of Ezm Taft BI'IlSOIl, 1988, pp .
677-678.)

• Cristo cumpriu a lei de Moisés e restaurou a plenitude do
evangelho, ensinando uma lei mais elevada. (Ver Mateus
5:21--48.)
• Devemos esforçar-nos para tornar-nos perfeitos como Jesus
e o Pai Celestial. (Ver Mateus 5; ver também 3 Néfi 12:48.)
• Não devemos nos vangloriar de nossos atos justos. (Ver
Mateus 6:1- 23.)
• O Pai Celestial deu-nos a oração como uma maneira de
expressarmos nossa gratidão e nossos desejos a Ele. (Ver
Mateus 6:5- 15.) Ele responde a nossas orações e deseja
abençoar-nos. (Ver Mateus 7:7-11.)
• Podemos discernir os justos dos iníquos por meio de suas
ações. Apenas aqueles cujas intenções e ações forem dignas
irão "entrar no reino do céu" . (Ver Mateus 7:15-27; ver
também Morôni 7:5-6.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida

I'

Ellsillall/clItos dc Jesl/s c SCl/S Apóstolos, pp. 59- 65, 118.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 5- 7.
Mateus 5-7. (Ver também Lucas 6:17-49.) Uma introdução
ao Sermão da Montanha. (3- 5 minutos)

Pe rgunte aos alunos:
• Quando foi a última vez em que assistiram a um serão
domingueiro?
• Se soubessem que Jesus seria o orador do próximo serão, o
que fariam para estarem presentes?
Explique-lhes que Mateus 5- 7 é um sermão proferido pelo
Senhor, e embora não estivéssemos lá para ouvi-lo do próprio
Sa lvador, podemos ler e estudar o que Ele ensinou. Para
salientar a importância desses capítulos, leia as citações de
Joseph Fielding Smith e Ezra Taft Benson na introdução deste
bloco de escrituras.
Mateus 5:1-12. (Ver também Lucas 6:20-26.) As BemAventuranças 3 Néfi 12. (15- 20 minutos)

Mostre, uma por vez, três ou quatro fotografias de pessoas
desconhecidas tiradas de jornais ou revistas. Ao mostrar cada
fotografia, pergunte aos alunos se acham que a pessoa da
fotografia é boa ou má.
• Será que podemos identificar as pessoas boas por sua
aparência externa?

• Como podemos saber se alguém é bom ou mau?
• O que é mais importante, a beleza interna ou a externa?
Embora possamos mudar muito pouco a nossa beleza
externa, temos grande capacidade de mudar nosso caráter
interior. Explique aos alunos que Jesus deu-nos uma lista de
atitudes belas a que damos o nome de Bem-Aventuranças.
Pergunte quantos alunos já ouviram falar nas BemAventuranças. Se desenvolvermos essas qualidades ou traços
de caráter, receberemos certas bênçãos. (A palavra BelllAvcntllmnça significa "felicidade".) Peça aos alunos que leiam
Mateus 5:1-12 e descubram cada uma das atitudes citadas por
Jesus e a bênção correspondente. Leia a seguinte declaração
do Presidente Harold B. Lee a respeito das BemAventuranças:

isso que propicia a oração fervorosa, que nos leva aos
santos templos e nos faz ser reverentes dentro deles."
5. Bem-aventurados os misericordiosos: "Nossa salvação
depende da misericórdia que tivermos para com as outras
pessoas. Palavras rudes ou cruéis ou atos maldosos de
crueldade contra um ser humano ou animal, mesmo que
seja em aparente represália, desqualificam aquele que os
comete a clamar por misericórdia quando dela precisar no
dia do julgamento perante tribunais da Terra ou do céu.
Haverá alguém que jamais foi injuriado por outro a quem
considerava ser seu amigo? Lembram-se de o quanto
tiveram que se esforçar para não revidarem? Bemaventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia'"
6. Bem-aventurados os limpos de coração: "Para que possam

"No incomparável Sermão da Montanha, Jesus nos
ensinou oito maneiras distintas pelas quais podemos
alcançar ( ... ) felicidade . ( ... ) Essas declarações do
Mestre são conhecidas como ( ... ) as Bem-Aventuranças
e foram citadas pelos comentaristas da Bíblia como a
preparação necessária para a entrada no reino do céu.
( . .. ) De fato, elas formam A CONSTITUIÇÃO PARA UMA
VIDA PERFEITA".

(Decisions for Successful Living, 1973,

pp. 56-57.)
Faça cópias das oito declarações abaixo feitas pelo Presidente
Lee a respeito das Bem-Aventuranças e peça a oito alunos que
as leiam para a classe.
1. Bem-aventurados os pobres de espírito: "Ser pobre de
espírito significa sentir-nos espiritualmente carentes,
sempre dependentes do Senhor para que tenhamos nossas
roupas, nosso alimento e o ar que respiramos, nossa saúde
e nossa vida; cientes de que não devemos deixar passar um
dia sequer sem uma fervorosa oração de agradecimento,
pedindo orientação, perdão e forças suficientes para as
necessidades de cada dia".
2. Bem-aventurados os que choram: "Chorar, como o Mestre

nos ensina aqui, significa que precisamos mostrar aquela
'tristeza segundo Deus [que] opera arrependimento" e que
conquista para o penitente o perdão dos pecados e lhe
proíbe o retorno às ações pelas quais ele chora".
3. Bem-aventurados os mansos: "Um homem manso é, por

definição, aquele que não se irrita facilmente e suporta com
paciência a injúria e a provocação. Mansidão não é o
mesmo que fraqueza. O homem manso é forte, vigoroso e
possui total controle de si mesmo . Ele tem coragem de
defender suas convicções morais, a despeito da pressão dos
amigos e companheiros".
4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça:
"Alguma vez já tiveram tanta sede ou fome a ponto de
sentirem que uma simples casca de pão amanhecido ou um
gole de água morna para amenizar seu sofrimento seria a
coisa mais valiosa do mundo? Se já sentiram tamanha fome
então poderão começar a compreender o que o Mestre quis
dizer ao ensinar que devemos ter fome e sede de justiça. É
essa fome e sede que nos leva para longe de casa a fim de
buscar a companhia dos santos nas reuniões sacramentais e
que nos conduz à adoração, onde quer que estejamos. É

ver Deus, vocês precisam ser puros. Nos escritos judaicos
lemos a história de um homem que viu um objeto à
distância e imaginou ser uma fera. Ao aproximar-se, ele
percebeu tratar-se de um homem e quando chegou ainda
mais perto, viu que era o seu amigo. Vocês só vêem aquilo
que desejam ver. Alguns dos conhecidos de Jesus viram
Nele apenas o filho de José, o carpinteiro. Outros
imaginaram-no como um beberrão ou bêbado, por causa
de Suas palavras . Ou tros acharam que Ele estava possuído
por demônios. Apenas os justos O viram como o Filho de
Deus. Só se formos puros de coração veremos Deus, e em
grau menor seremos capazes de ver 'Deus' ou o que há de
bom em um homem e amá-lo pela bondade que vemos
nele. Tomem cuidado com a pessoa que critica ou difama o
homem de Deus ou os líderes ungidos pelo Senhor em Sua
Igreja. Essa pessoa fala com um coração impuro".
7. Bem-aventurados os pacificadores: "Os pacificadores
serão chamados de filhos de Deus. Os criadores de
problemas, os que se rebelam contra a lei e a ordem, os que
lideram multidões enfurecidas, os violadores da lei são
motivados pelo mal e a menos que desistam, serão
conhecidos como filhos de Satanás e não de Deus.
Afastem-se daquele que levanta dúvidas tratando
levianamente as coisas sagradas, pois não procura a paz,
mas, sim, disseminar a confusão. A pessoa que é briguenta
e agressiva, e cujos argumentos tenham outro propósito
que não o de encontrar a verdade, transgride um princípio
fundamental ensinado pelo Mestre que é essencial para a
edificação de uma vida plena e rica. 'Paz na terra, boa
vontade para com os homens' foi a mensagem cantada
pejos anjos que anunciaram o nascimento do Príncipe da
Paz" .
8. Bem-aventurados os que sofrem perseguição: "Gostaria
que os jovens de tod o o mundo se lembrassem dessa
advertência quando forem ridicularizados ou quando deles
zombarem por se recusarem a rebaixar seus padrões de
abstinência, honestidade e moralidade a fim de
conquistarem o aplauso da multidão . Se permanecerem
firmes na defesa do que é certo, a despeito das vaias da
multidão ou mesmo da violência física, serão coroados com
a bem-aventurança da felicidade eterna. Quem sabe se em
nossos dias alguns dos santos ou mesmo os apóstolos não
serão novamente, como em tempos passados, forçados a
dar a vida em defesa da verdade? Se isso acontecer, que
Deus permita que não fracassemos!" (Dccisiolls for
Succcssflll Living, pp. 57-62.)

Peça aos al unos que escrevam em uma folha de papel as BemAventuranças que melhor colocam em prática e a que
gostariam de viver de modo mais pleno.
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Mateus 5; 7:15- 27. (Ver também Lucas 6:20-36;

\V 44-49.) Se fizermos o melhor que pudermos para

guardar os mandamentos, o Senhor pode tornar-nos
perfeitos. (25-30 minutos)

Pergunte aos alu nos: Que mandamento consideram ser o
mais difícil de se cumprir? Escreva as respostas no quadronegro. Pergunte: Qual é o mandamento mais difícil de todos?
Se não tiverem mencionado o mandamento de sermos
perfeitos, diga aos alunos que Mateus 5:48 descreve um
mandam ento mais difícil do que todos os que foram
relacionados no quadro-negro. Leia Gênesis 6:9; Jó 1:1, 1 Néfi
3:7; D&C 107:43; e Moisés 8:27 e pondere se é possível sermos
perfeitos. Então leia Morôni 10:32-33 e procure um modo pelo
qual nos é possível tornar-nos perfeitos e como os homens
d as referências anteriores se tornaram perfeitos.
Numa grand e folha de papel ou cartolina escreva com letras
bem grandes: "Ser perfeito como o Pai Celestial". Vire o papel
e desenhe dezessete peças de quebra-cabeças no verso.
Escreva uma referência das escrituras da tabela abaixo em
cada peça, depois recorte-as.
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Mateus 5:3

Ser pobre de espírito (humilde)

Mateus 5:5

Ser manso

Mateus 5:6

Ter fome e sede de justiça

.,

Mateus 5:7

Ser misericordioso

II!

Mateus 5:8

Ser puro de coração

Mateus 5:9

Ser um pacificador

Mateus 5:13-16

Ser útil às pessoas; ser um bom exemplo

Mateus 5:19-20

Guardar os mandamentos e ser justo

Mateus 5:21

Não matar

- -
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Mateus 5:22

Não se irar nem falar mal das pessoas

Mateus 5:23- 25

Resolver seus problemas com as outras
pessoas

Mateus 5:27

Não ser imoral em aspecto algum

Mateus 5:28

Ter pensamentos puros

Mateus 5:31-32

Esforçar-se para ter sucesso no casainento
e não divorciar-se

Mateus 5:33-37

Dizer a verdade e ser fiel à sua palavra

Mateus 5:38-42

Perdoar, ser caridoso e altruísta

Mateus 5:43-44

Amar os inimigos e orar por eles
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Escreva Ser Perfeito CO/1/0 o Pai Celestial no quadro-negro.
Distribua as peças do quebra-cabeças aos alunos e expliquelhes que essa será a frase formada quando o quebra-cabeças
estiver corretamente montado. Diga aos alunos que a palavra
perfeito em Mateus 5:48 deriva da palavra grega teleios, que
também pode ser traduzida como "inteiro" ou "completo".
Usando essa definição, as admoesta ções feitas pelo Salvador
em Mateus 5 podem ser vistas como peças de um quebra cabeças que precisa ser montado antes que possamos ser
inteiros, completos ou perfeitos.

Peça aos alunos que olhem as referências no verso das suas
peças do quebra-cabeças. Peça-lhes que escrevam a
característica de perfeição descrita em cada referência, primeiro
na peça no quebra-cabeças e depois no quadro-negro sob o
título Ser Perfeito como o Pai Celestial. (Não precisam ser
exatamente idênticas às da tabela.) Depois, peça aos alunos que
trabalhem em conjunto para montar o quebra-cabeças. Quando
ele estiver montado, remova uma das peças e pergunte:
• O quebra-cabeças continuará perfeito, inteiro ou completo
se estiver faltando uma peça?

• Por quanto tempo devemos esforçar-nos para alcançar a
perfeição?
• Quanto tempo acham que levará até que a atinjamos?
Leia D&C 67:13 e a seguinte citação para ajudar os alunos a
compreender que a perfeição é adquirida ao longo de muito
tempo e somente com a ajuda do Senhor. O Élder Bruce R.
McConkie explicou:
"Ninguém se torna perfeito nesta vida. (... ) Tornar-nos
perfeitos em Cristo é um processo.
Começamos a cumprir os mandamentos hoje, e os
cumprimos um pouco mais amanhã. ( .. .) Podemos
tornar-nos perfeitos em algumas pequenas coisas. (... )
Se traçarmos o curso que nos leva à perfeição e depois,
passo a passo, fase após fase, aperfeiçoarmos nossa
alma, vencendo o mundo, então é absolutamente
garantido, sem qualquer sombra de dúvida, que
alcançaremos a vida eterna. (... ) Se traçarmos um
caminho e o seguirmos da melhor forma que nos for
possível nesta vida, então quando formos para a vida
futura continuaremos a trilhar esse mesmo caminho .
( ... )
O Profeta (Joseph Smith] disse que existem muitas
coisas que as pessoas precisam fazer, mesmo depois da
morte, para operarem sua salvação". ("Jesus Christ
and Him Crucified", 1976 Devotional Speeches of the
Year, 1977, pp. 399-401.)

Para ilustrar esse ponto, arrume as cadeiras da sala de modo
a criar uma pista com obstáculos. Vende os olhos de um aluno
e peça-lhe que caminhe pela sala, seguindo somente suas
instruções. Quando tiver terminado, pergunte:
• De que ajuda você precisou para completar o trajeto?
• O que teria acontecido se tivesse tentado fazer tudo
sozinho?
Leia Mateus 7:15-27 e procure quantas vezes o Senhor usa os
verbos "fazer", "produzir", "praticar" ou "cumprir" nesses
versículos . Qual a importância de nossos atos e feitos para
nossa salvação? Leia 2 Néfi 25:23 e peça aos alunos que
comparem essa passagem com a atividade da pista com
obstáculos.
• Quais são as duas pessoas que desempenham um papel no
processo de tornar-nos perfeitos?
• Quem nesse versículo se assemelha à pessoa com uma
venda nos olhos?
• Quem é a voz orientadora?

Mateus 5:7; 6:14-15; 7:2, 12. (Ver também Lucas 6:37-42.)
A maneira como tratamos as outras pessoas influencia a
maneira como somos tratados pelo Senhor. (10-15
minutos)

Convide três alunos a participarem de uma dramatização.
Peça a um dos alunos que fique fora da sala por um
minuto, de modo a não ouvir o que você irá dizer aos
outros. Quando o aluno tiver saído da sala, explique aos
outros dois alunos que quando o primeiro aluno voltar, um
deles deve tratá-lo de modo amigável (por exemplo:
dando-lhe um aperto de mão, sorrindo, olhando para ele e
perguntando-lhe como va i), e o outro deve ignorá-lo (não
olhar para ele, voltar-lhe as costas, etc.). Depois de o aluno
que saiu da sala ter voltado e os outros terem agido
conforme combinado, pergunte ao aluno:

Mateus 5:14-16. (Conhecimento de Escritura; ver também
Lucas 8:16; 11 :33.) Precisamos seguir a luz de Cristo e
fazer com que nosso exemplo seja visto pelos outros, de
modo a mostrar-lhes o caminho para achegarem-se a
Cristo. (10-15 minutos)

Apague as luzes da sala e acenda uma lanterna. Peça aos
alunos que imaginem estar em uma grande caverna e que a
única maneira de encontrarem a saída é por meio da luz de
sua lanterna. Peça a um aluno que leia Mateus 5:14- 16
enquanto você segura a lanterna para iluminar o livro.
• De que modo a luz da lanterna na caverna se assemelha à
luz mencionada nestes versículos?
• Como pode nosso exemplo influenciar outras pessoas da
mesma forma que uma lanterna guia os que estão no
escuro?

• Como se sente depois de "conhecer" esses dois alunos?
• Na companhia de qual dos dois você preferiria estar?
• Como você teve vontade de tratar o aluno que agiu de
modo amigável?
• Que tipo de sentimentos você teve em relaçã o ao aluno que
agiu de modo hostil?
Peça à classe que leia Mateus 7:12 e procure saber como esse
versículo se aplica à dramatização feita. Diga-lhes que a
admoestação de fazer aos outros o que queremos que nos
façam é conhecida como a Regra de Ouro. Leia a seguinte
citação do Presidente Ezra Taft Benson:

"A fórmula do sucesso no relacionamento com as
outras pessoas se resume naquela regra divina
conhecida como a Regra de Ouro. ( ... ) Servir ao
próximo com disposição e altruísmo deve ser uma de
nossas maiores virtudes. Não é uma questão de
escolha. Trata-se de uma obrigação, um mandamento
sagrado." (The Teachings of Ezra Taft Benson, p . 447.)
• Em sua experiência, já puderam verificar a veracidade
desse princípio?
• Como devemos tratar aqueles que nos trataram mal?
• Que reação as pessoas têm quando vocês as tratam d e
modo gentil, depois de elas terem sido rudes com vocês?
Leia Mateus 5:7; 6:14-15; 7:2 e procure saber como o princípio
ensinado nesses versículos se apl ica a nosso relacionamento
com o Senhor.
• O que esses versículos ensinam a respeito do Senhor?
• De acordo com esses versículos, do que depende o modo
como o Senhor nos trata?
• Como se sentem em saber que o Senhor será sempre justo?
• Como o entend imento desse princípio afeta a maneira
como tratamos as outras pessoas?

Use as seguintes p erguntas para ajudar os alunos a
entenderem que Jesus Cristo é a fonte da luz que devemos
seguir:
• Leia Morôni 7:16-17. Com o que as pessoas nascem que
lhes dá a consciência do certo e errado?
• De acordo com Mateus 5:14-16, que luz brilha na vida dos
justos e influencia outros a serem bons?
• Leia D&C 88:5-13. Quem é a fonte dessa luz?
• Leia 3 Néfi 15:12. Com quem Ele compartilha essa luz?
Diga aos alunos que quando recebemos essa luz, temos a
responsabilidade de fazê-la brilhar para os outros. Mas não
devemos esquecer de quem é a luz que refletimos para o
mundo. O Salvador ensinou: "Eis que eu sou a luz que
levantareis". (3 Néfi 18:24) Pergunte: Como nosso exemplo
influencia a vida de outras pessoas? Leia ALma 39:11.Convide
os alunos a contarem exemplos de pessoas que foram
influenciadas positiva ou negativamente pelo exemplo de
outras. Pergunte: De acordo com Mateus 5:16, quando outras
pessoas vêem nossas boas obras, e quem elas se sentem
inclinadas a seguir?

Mateus 5:21-48. (Ver também Lucas 6:29-36.) Cristo
cumpriu a lei de Moisés e restaurou a plenitude do
evangelho, trazendo uma lei mais elevada. (10-15 minutos)

Leve alguns bloquinhos de montar para a classe. Escreva no
quadro-negro Cristo cumpriu a lei de Moisés e trouxe uma lei
mais elevada. Peça a um aluno que use os bloquinhos para
construir algo que represente a declaração no quadro-negro e
depois explique como o objeto se relaciona à declaração. (Por
exemplo: O aluno pode construir um alicerce representando a
lei de Moisés e depois o restante do edifício representando a
lei mais elevada de Cristo.) Leia Mateus 5:21-48 com os
alunos e procure exemplos de como Cristo acrescentou novas
leis às que Ele havia estabelecido por interm édio de Moisés.
Escreva o que encontrar no quadro-negro, se desejar. (Use a
tabela abaixo como referência .)
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A Antiga Lei de Moisés

A Nova Lei de Cristo

Não matar. (Ver Êxodo 20:13.)

Não se irar. (Ver Mateus 5:22.)

Não cometer adultério.
(Êxodo 20:14.)

Não ter pensamentos
pecaminosos. (Ver Mateus 5:28.)

Não se separar sem um
documento legal.
(Ver Deuteronômio 24:1-2.)

Não divorciar, exceto em caso
de adultério. (Mateus 5:32.)

Não quebrar juramentos feitos
ao Senhor ou em nome Dele.
(Ver Números 30:2.)

Não são necessários juramentos;
sua palavra deve bastar.
(Ver Mateus 5:34--37.)

Justiça: Olho por olho.
(Ver Levítico 24:20.)

Misericórdia: Voltar a outra
face. (Ver Mateus 5:39-42.)

Amar o próximo.
(Ver Levítico 19:18.)

Amar o inimigo. (Ver Mateus
5:44-47.)

Pergunte aos alunos: Em quantas dessas leis de Moisés ainda
cremos e quantas ainda praticamos? Leia Mateus 5:48 e
pergunte: De que modo as novas leis instituídas por Cristo se
relacionam com o processo de tornar-nos perfeitos?
Mateus 6:1-23. Não devemos nos vangloriar de nossas
ações justas. (15-20 minutos)

Encha um balão na classe, sem dar um nó. Diga aos alunos
que deseja mostrar-lhes o ar existente dentro do balão. Deixe
o ar escapar. Pergunte: Para que serve um balão sem nenhum
ar dentro dele?
Diga aos alunos que devemos guardar sigilo de algumas
coisas e não as compartilharmos com outros. Peça aos alunos
que leiam Mateus 6:1-4 a respeito das ofertas, os versículos
5-7 a respeito da oração, e os vers.ÍCulos 16-18 a respeito do
jejum. Debata as seguintes perguntas:
• De que modo o fato de exibirmos nossas boas ações se
assemelha a deixarmos escapar o ar do balão?
• De que modo o fato de vangloriar-nos afeta as ofertas que
fazemos para os pobres, nossa oração e nosso jejum?
Leia a seguinte história contada pelo Élder Thomas S.
Monson, membro do Quórum dos Doze Apóstolos:
"Recentemente, dirigi-me ao balcão de informações de
um grande hospital para saber o número do quarto de
uma paciente que eu fora visitar. Esse hospital, como a
maioria dos demais, passava por uma grande
ampliação. Atrás da mesa da recepcionista havia uma
placa esplêndida com agradecimentos aos benfeitores
que tornaram essa ampliação possível. O nome de
cada doador de cem mil dólares aparecia numa
plaqueta de bronze presa à placa principal por uma
corrente reluzente.
Esses benfeitores eram conhecidos expoentes do
mundo empresarial, intelectual, etc. Senti-me grato por
suas generosas contribuições. Então meus olhos deram
com uma plaqueta diferente - não ostentava nome
algum, apenas uma palavra:

,
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'Anônimo'. Imaginei sorrindo quem teria sido esse
contribuinte desconhecido. Certamente sentia uma
serena alegria desconhecida dos demais. (... )
Possamos olhar para o alto enquanto servimos a Deus
e aos semelhantes. (... ) Nosso coração sentir-se-á mais
leve, nossa vida será mais luminosa e nossa alma mais
rica.
Serviço caridoso prestado anonimamente pode passar
despercebido ao homem - mas não a Deus." (A
Linhona, julho de 1983, pp. 92, 95.)

Diga aos alunos que o próprio Senhor deu o exemplo desse
princípio, freqüentemente pedindo aos que Ele curava,
dizendo: "Não o digas a alguém" . (Mateus 8:4) Leia Mateus
19:16-17 e procure qual foi a atitude do Salvador que
devemos procurar imitar. Pergunte:
• Vocês prefeririam estar com pessoas que estivessem
constantemente se vangloriando de quão boas elas são ou
com pessoas que guardassem sigilo de seus atos? Por quê?
• Como devemos viver quando estamos na presença de
nossos pais e líderes da Igreja?
• Como devemos viver quando não estamos na presença
deles?
• Leia D&C 20:77. Como podemos mostrar a Jesus que
"sempre [nos lembramos] Dele"?
Saliente que uma das melhores maneiras de mostrarmos ao
Senhor que nos lembramos Dele é "guardar os mandamentos
que Ele [nos] deu", o tempo todo, não apenas quando
estamos sendo observados.

Nota: O princípio de não darmos esmolas na frente dos
homens pode causar alguma confusão se o compararmos com
o princípio de deixarmos nossa luz brilhar. (Ver Mateus
5:14-16.) Ajude os alunos a compreenderem que não
cometemos pecado quando outros vêem nossas boas obras, a
menos que o façamos de modo hipócrita e orgulhoso, apenas
para sermos vistos pelos homens.
~ Mateus 6:5-13; 7:7-11. (Ver também Lucas 11:2-4,
~ 9-13.) O Pai Celestial deu-nos a oração como uma
maneira de expressarmos nossa gratidão e nossos
desejos a Ele. Ele responde a nossas orações e deseja
abençoar-nos. (15-20 minutos)

Leve um telefone para a classe. Pergunte aos alunos quanto
tempo por dia eles passam conversando com os amigos no
telefone. Pergunte-lhes o que achariam se recebessem o
seguinte telefonema de um amigo. Apanhe o telefone e diga:
"Alo, (diga o nome de um dos alu nos). Estou ligando para
saber se você gostaria de estudar para a prova d e história esta
noite comigo". (Não dê tempo para uma resposta.) "Mas não
consigo decidir o que fazer neste fim de semana. Não sei se
vou assistir a um filme que estou querendo ver ou ao jogo de
futebol. O que você acha? (Antes que o aluno tenha tempo de
responder, despeça-se e desligue o telefone.)

Pergunte aos alunos:
• Que problemas vocês teriam se nunca esperassem pela
resposta quando conversassem com seus amigos no
telefone?
• Se seus amigos não tivessem chance de responder a suas
perguntas, por quanto tempo continuariam ouvindo você
falar?
• De que modo esse telefonema se assemelha a algumas
orações?
Explique-lhes que o próprio Senhor instrui-nos no Sermão da
Montanha sobre como devemos orar. Leia e debata Mateus
6:5- 13, usando a tabela abaixo como guia. Ou reproduza a
tabela como apostila, deixando a coluna da direita em branco.
Peça aos alunos que leiam as referências e preencha o espaço
em branco com o que cada versículo ensina a respeito da
oração.

o Que o Senhor Ensinou a respeito da Oração
Mateus 6:5-6

Ore em segredo, evitando exibir-se para
os homens.

Mateus 6:7

Ore do fundo do coração, não usando de
"vãs repetições".

Mateus 6:9

Ore para nosso Pai que está no céu.

Mateus 6:10

Lembre-se de que Deus sabe o que é
melhor para nós, e ore para que seja feita a
Sua vontade.

Mateus 6:11

Ore a respeito de suas necessidades
mate tia is ou físicas.

Mateus 6:12

Ore pedindo perdão de seus pecados.

Mateus 6:13

Ore para que consiga fugir da tentação.

e volte-se para uma das paredes. Depois, peça-lhe que se vire
para a outra parede. Pergunte: É possível ele ficar de frente
para as duas paredes ao mesmo tempo? Peça aos alunos que
leiam Mateus 6:24 e pergunte como servir a Deus e a Mamom
se assemelha a tentar ficar de frente para as duas paredes ao
mesmo tempo.
Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie:

"Mamom significa riquezas em aramaico. Jesus,
portanto, disse: 'Não podeis servir a Deus e às
riquezas, ou ao mundo, que é sempre o resultado do
amor ao dinheiro" '. (Doctrinal New Testament
Comme/ltary, 1:240.)
Leia I Timóteo 6:10 e pergunte aos alunos:
• De acordo com esta escritura, qual é a raiz de todos os
males?
• Como podemos saber o que é que mais amamos?
• Em que vocês pensam, quando não têm mais nada em que
pensar?
Peça aos alunos que leiam D&C 20:77 e relacione os
convênios que fizeram que podem ajudá-los a amar a Deus
mais do que ao mundo.

Mateus 8-10

Peça aos alunos que leiam Mateus 7:7-11 e procure o que
mais o Senhor ensinou no Sermão da Montanha a respeito da
oração. Leia a seguinte declaração do Élder Boyd K. Packer:

"Nenhuma mensagem é repetida mais vezes nas
escrituras do que o simples pensamento: 'Pedi e
recebereis'. (D&C 4:7)" (Conference Report, outubro
de 1979, p. 30.)
Leia Alma 29 :1-4 e pergunte: Qual foi a admoestação dada
por Alma que devemos pond erar quando formos orar? Leia
Mateus 26:39 e procure como Jesus colocou esse princípio em
prática em Sua própria vida .

A Vida de Jesus Cristo
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Introdução

Mateus 6:24. (Conhecimento de Escritura; ver
também Lucas 16:13.) Não podemos servir a Deus
e às coisas do mundo. (10 - 15 minutos)

Mateus freqüentemente organizava seu relato do evangelho
por assuntos em vez de fazer uma narração em ordem
cronológica do ministério do Salvador. Por exemplo: Ele
agrupou muitos dos milagres de Jesus nos capítulos 8 e 9, e
muitas atividades relacionadas ao Dia do Senhor no capítulo
12, e muitas parábolas no capítulo 13. Mateus freqüentemente
incluía citações do Velho Testamento que mostravam que
Jesus Cristo era o Messias prometido. (Ver introdução ao
evangelho de Mateus, p . 20.) Ao estudar Mateus 8-10,
procure citações do Velho Testamento feitas por Mateus (ver
Mateus 8:17; 11:10, 14; 12:17- 21; 13:35) e pondere o que pode
ser aprendido da maneira pela qual Mateus agrupou os
eventos.

Coloque a palavra Delis em uma parede e a palavra Mundo na
parede oposta. Peça a um aluno que fique na frente da classe

Em espírito de oração, estude Mateus 8-10 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Mostre aos alunos uma gravura de Morôni orando ao enterrar
as placas de ouro. (Morôni Oculta as Placas no monte
Cumora [Morôni 10], 34730 059 - 320.) Leia ou cante o hino
"Eis-nos Agora Aqui" (n" 82) e peça aos alunos que escrevam
numa folha de papel o que podem fazer para melhorar suas
orações.

t t
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Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os diferentes tipos de milagres que Jesus Cristo realizou
demonstraram Seu poder sobre todas as coisas. (Ver
Mateus 8-9; ver também Mosias 4:9; Alma 26:35.)
• Jesus Cristo deu Sua autoridade aos Apóstolos e chamouos para serem testemunhas especiais Dele e de Sua missão.
(Ver Mateus 10:1-15; ver também Atos 4:33; D&C 107:23.)
• Quando recebemos (obedecemos a) os servos do Senhor,
recebemos o Senhor. Essa é uma parte fundamental do
juramento e convênio do sacerdócio. (Ver Mateus 10:40-41;
ver também D&C 1:38; 84:33- 39.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinarnentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp . 45,51-55,
73,81-85.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes id éias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 8-10.

'1

Poder
sobre as
Doenças

Poder
sobre os
Elementos

Poder
sobre os
Demônios

Curou um
leproso
(Mateus 8:2-4)

Acalmou o mar
tempestuoso
(Mateus 8:18- 27)

Expulsou uma
legião de
demônios,
enviando ~a para
os porcos
(Mateus 8:28-34)

Curou O
servo de um
centurião
(Mateus
8:5-13)

-

Poder
sobre a
Morte
Levantou a filha
de Jairo da morte
(Mateus 9:18-19;
23-26)

Expulsou um
demônio de
um mudo
(Mateus
9:32- 33)

Curou a sogra
de Pedro
(Mateus 8:14-17)
Curou o
paralítico
(Mateus 9:2-8)
Curou a mulher
que padecia de
um fluxo de
sangue (Mateus
9:20- 22)

--

Curou dois
cegos
(Mateus
9:27-31)

~
A apresentação 5 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,
. / - "A Tua Fé Te Salvou" (16:17), pode ser usada para
ensinar Mateus 9. Ou, para ajudar a dosar equilibradamente
as apresentações de vídeo durante o ano, você pode usar essa
apresentação para ensinar Marcos 5 em vez de Mateus 9. (Ver
Guia de Vídeo do Novo Testamento, para sugestões didáticas.),

Use as seguintes p erguntas para ajudar os alunos a verem a
relação existente entre Mateus 8- 9 e Mateus 10:

Mateus 8-10. (Ver também Marcos 1:29-34; 4:35-6: 11;
Lucas 4:38-41; 5:17-26; 7:1-9:5; 11:14.) Os diferentes
tipos de milagres que Jesus Cristo realizou
demonstraram Seu poder sobre todas as coisas. Ele
compartilhou esse poder com os Apóstolos. (15-20
minutos)

• A quem o Senhor deu esse poder ou autoridade?

Peça aos alunos que imaginem como seria receber poder
sobre a doença, sobre os elementos da natureza, sobre os
dem ónios ou sobre a morte. Depois pense em fazer as
seguintes perguntas:

• Qual seria um bom título para a tabela? (Possíveis
respostas: "Os Milagres de Jesus" ou "Cristo Tinha
Grandes Poderes".)
• De que modo sua fé é afetada pelo fato de saber que Deus
tem esse tipo de poder?
• Quem possui esse mesmo poder atualmente? (Ver D&C
20:2.)
Peça aos alunos que leiam Mateus 10:1-4. Faça as seguintes
perguntas e escreva as respostas dos alunos no quadro-negro:
• Quais são os nomes dos Doze Apóstolos?
• Que pod eres do sacerdócio o Salvador lhes concedeu?
• Leia Mateus 10:7-8. Segundo esses versículos, para que
outras finalidades os Apóstolos receberam o poder do
sacerdócio?

• Qual desses poderes vocês escolheriam? Por quê?
• Quais são algumas das maneiras pelas quais vocês
poderiam abençoar outras pessoas com esse poder?
Explique-lhes que Jesus possuía todos esses poderes e que os
milagres citados em Mateus 8-9 ajudam a demonstrar Seu
poder sobre todas as coisas. (Ver também Mosias 4:9; Alma
26:35.)
Peça aos alunos que escrevam os quatro títulos da tabela
abaixo em uma folha de papel. Aliste as referências das
escrituras da tabela de modo aleatório no quadro-negro. Peça
aos alu nos que procurem cada uma das referências e
escrevam-nas, juntamente com uma breve descrição do
milagre, na coluna correspondente.

Compartilhe com a classe as informações encontradas na
introdução a Mateus 8-10, sobre como Mateus agrupou idéias
e exp eriências. Pergunte: Por que acham que Mateus colocou
o relato de uma série de milagres logo antes do relato do
chamado dos Doze Apóstolos?
Mateus 10:1-15. (Ver também Marcos 6:7-11; Lucas
9:1-5.) Cristo deu aos Apóstolos Sua autoridade para
curar os enfermos, expulsar demônios e pregar o
evangelho. Eles também receberam a responsabilidade
especial de serem testemunhas de Jesus Cristo e de Sua
missão_ (20-25 minutos)

Mostre as chaves de um carro e peça a um aluno que venha
para a frente da sala. Diga ao aluno: "Imagine que eu tenha

esquecido de trazer algo para a aula e lhe entregue a chave da
minha casa para que vá buscar essa coisa. Então imagine que
um policial o encontre abrindo a porta da minha casa" . Faça
perguntas semelhantes a estas:
• Será que você estaria em ap uros? Por que não? (Por que
recebeu permissão ou autoridade.)
• Por que é importante termos a devida autoridade?
• De que modo a situação seria diferente se você entrasse na
minha casa sem permissão?
• Como essa experiência pode ser comparada com o
recebimento e a utili zação do sacerdócio de Deus?
• Qual é importância de termos a autoridade de Cristo para
realizarmos Seu trabalho?
Peça aos alunos que leiam Mateus 10:1- 4, então pergunte:
Com quem Jesus compartilhou Sua autoridade? Relacione o
nome dos Apóstolos no quadro-negro. Leia Mateus 10:5-8 e
pergunte: O que os Apóstolos foram ordenados a fazer com o
poder do Salvador? (Ver versículos 1, 7.) Peça aos alunos que
anotem as seguintes referências remissivas: Mateus 10:5-8,
Atos 4:33 e Doutrina e Convênios 107:23. Depois pergunte:
• Que outras responsabilidades acompanham essa
autoridade?
• Como é transmitida essa autorid ade para agir em nome do
Senhor? (Ver Regras de Fé 1:5.)

O pai de Ella, Jacob Jensen, continua o relato:
"Depois que o Presidente Snow terminou a bênção,
ele virou-se para nós e disse: 'Não chorem nem se
desesperem mais. Tudo ficará bem. O irmão Clawson
e eu estamos atarefados e precisamos ir embora
agora . ( ... )'
EUa permaneceu naquela condição por mais de uma
hora após ter recebido a bênção do Presidente Snow,
ou seja, um total de mais de três horas após ter
morrido. Sua mãe e eu ficamos ali sentados velando
seu leito, quando de repente ela abriu os olhos. Olhou
em volta, viu-nos a seu lado, mas continuou
procurando alguém: 'Onde está ele? Onde está ele?'
Perguntamos: 'Quem? Onde está quem?' 'Ora, o
irmão Snow', respondeu ela. 'Ele me chamou de
volta'." (LeRoi C. Snow, "l\aised from the Dead",
lmprovement Era, setembro de 1929, pp. 885-886.)
Elia recuperou-se da doença, serviu na Igreja e casou-se com
Henry Wright, com quem teve oito filhos .
Faça algumas das seguintes perguntas:
• De que modo o conhecimento de que o poder de Deus está
na Terra atualmente influencia nossa vida?
• Como esse conhecimento pode ser uma bênção para os
missionários?

• Onde está essa autoridade atualmente? De onde ela veio?
(Ver Joseph Smith - História 1:72. )

• Como ele pode influenciar o pai ou a mãe de uma criança
doente?

• Que evidência temos atualmente na Igreja que mostra que
o sacerdócio foi restaurado?

• Que diferença esse poder teve em sua vida?

• De que modo vocês testemunharam o poder do sacerdócio
em sua vida? (Nota : Não encoraje respostas que sejam de
natureza muito pessoal.)
Conte o seguinte para os alunos a fim de ilustrar o fato de
que o mesmo poder do sacerdócio dado por Jesus a Seus
Apóstolos existe atualmente. Nesse incidente, Ella Jensen,
uma sobrinha de dezenove anos do Presidente Lorenzo Snow,
tinha acabado de morrer de escarlatina. Os pais de Ella
chamaram o Presidente Snow, que foi até a casa deles
acompanhado de Rudger Clawson, o presidente da estaca de
Elia, que posteriormente viria a tornar-se Presidente do
Quórum dos Doze Apóstolos. O Presidente Clawson conta:

"Assim que entramos na casa, encontramos a irmã
Jensen, que estava muito agitada e alarmada.
Aproximamo-nos da cama de Elia . ( ... )
Voltando-se para mim, o Presidente Snow disse:
'Irmão Clawson, você fará a unção', e eu o fiz .
Colocamos então as mãos sobre sua cabeça, e a unção
foi confirmada p elo Presidente Snow, que a abençoou
e, entre outras coisas, usou esta extraordinária
expressão, com autoridade na voz: 'Volte, Ella, volte.
Seu trabalho na Terra ainda não está terminado.
Volte' ."

• Que ordenanças do sacerdócio vocês receberam em sua
vida?
Testifique que o poder de Deus realmente está na Terra
atualmente.

Mateus 10:5-15, 21 - 35. (Ver também Marcos 6:8-11 ;
Lucas 9:3-5.) O Senhor escolheu Seus Apóstolos e deulhes o poder do sacerdócio. (20- 25 minutos)

Mostre uma fotografia dos Doze Apóstolos atuais . Se sua
fotografia incluir os nomes, cubra-os. Peça aos alunos que
identifiquem os Apóstolos pelo nom e, se puderem, e escreva
ou descubra-os à medida que forem sendo identificados.
Quando terminar de relacionar todos os nomes, faça
perguntas como estas:
• Que coisas importantes vocês sabem a respeito de algum
dos Apóstolos?
• Quais são algumas de suas histórias preferidas a respeito
desses homens?
• Que discursos eles fizeram que influenciaram sua vida?
Peça aos alunos que leiam a quinta regra de fé e procurem o
que ela ensina a respeito de como um Apóstolo é chamado.
(Ver também Lucas 6:12-13.) Abra com os alunos em Mateus
10:1-4 e procure o nome dos Apóstolos originais de Jesus
Cristo. À medida que os alunos forem encontrando os nomes,
relacione-os no quadro-negro. Testifique que eles foram
homens reais e que, tal como os Apóstolos de hoje, exerceram
grande influência na vida de muitas pessoas.

Peça aos alunos que leiam Mateus 10:5-7 e procurem uma
possível razão pela qual o Senhor escolheu Doze Apóstolos.
(Ver também D&C 29:12.) Saliente que o número de Apóstolos
corresponde ao número de tribos de Israel, porque os Doze
Apóstolos ensinaram e ajudarão a julgar Israel. Leia a
seguinte declaração do Élder Orson Pratt, um membro do
Quórum dos Doze:
"Por que foram escolhidos doze Apóstolos e não nove,
ou treze, ou outro número qualquer? Por que esse
número em particular? Porque ( ... ) o Senhor ordenou
que (... ) as doze tribos deveriam ser estabelecidas na
Terra, e que Ele cuidaria delas. Era Sua intenção que
eles fossem organizados como tribos não apenas nesta
vida, mas também no mundo vindouro. E a fim de que
todas tivessem juízes, doze homens foram escolhidos
para o trabalho, em vez de outro número qualquer".
(Journal of Discourses, 19:117; ver também 1 Néfi 12:9.)

Nota: Se os alunos perguntarem se Judas Iscariotes, que traiu
Jesus, estarcí entre os Doze Apóstolos que julgarão as doze
tribos, explique-lhes que Matias foi escolhido para tomar o
lugar de Judas entre os Doze. (Ver Atos 1:21-26.)
Você pode passar alguns minutos estudando os antecedentes
dos Apóstolos de Jesus. (Ver a tabela em Vida e Ensinamentos
de Jesus e Seus Apóstolos, p. 56.) Ajude os alunos a decorarem o
nome dos Doze originais ou a sublinharem seus nomes em
sua Bíblia . Você pode também fazer com que aprendam o
nome dos Apóstolos modernos juntamente com o dos
originais ou em vez deles.
Mateus 10:5-42. (Ver também Marcos 6:8- 11; Lucas
9:3- 5.) Jesus deu a Seus Apóstolos poder sobre as
enfermidades, doenças e espíritos impuros e disse-lhes
que sofreriam grande perseguição antes de terminarem
sua missão. (15-20 minutos)

Pergunte aos alunos:
• Conseguem citar algumas das instruções ou regras dadas
aos missionários?
• Por que acham que eles recebem essas instruções?
Leia Mateus 10:5-14 e procure diretrizes dadas aos Doze pelo
Senhor antes de enviá-los para pregar o evangelho. Faça
algumas das seguintes perguntas:
• Por que acham que essas instruções seriam úteis aos Doze?
• Quais são algumas das restrições que o Senhor determinou
para os Doze com respeito a seu ministério?
• Por que acham que Jesus lhes disse que não levassem
dinheiro nem roupas a mais em sua missão?

Peça aos alunos que leiam silenciosamente os versículos
16-32. Faça perguntas como estas ao debater esses versículos:
• O que mais os impressionou a respeito desse encargo
apostólico?
• Se você fosse um dos Doze, qual das incumbências ou
declarações proféticas lhe teriam sido mais reconfortantes?
• Qual das declarações do Senhor mais o teriam feito
ponderar?
• Qual de Seus ensinamentos lhes teriam deixado mais
humildes?
Os versículos 35--42 esclarecem o que o Salvador exigia
daqueles que prestassem atenção aos ensi namentos dos
Apóstolos. Peça aos alunos que leiam esses versículos e
procurem quais eram as responsabilidades daqueles que
recebiam os Apóstolos. Debata as seguintes perguntas:
• Uma vez que temos Apóstolos na Terra atualmente, que
atitude devemos ter em relação a eles e suas mensagens?
• Quais são algumas das mensagens transmitidas pelos
Apóstolos atualmente?
• Como podemos mostrar nossa disposição em segui-los?
• Que bênçãos vocês acreditam que sejam concedidas aos
que seguem os Apóstolos?
Muito é exigido hoje dos membros da Igreja. A seguinte
declaração tirada de Lectures on Faith, que foram compilados
sob a direção de Joseph Smith, pode ser útil:
"Observemos que uma religião que não exige o
sacrifício de todas as coisas não tem a força suficiente
para produzir a fé necessária à vida e à salvação. ( ... )
Foi por meio desse sacrifício, e somente por esse meio,
que Deus determinou que os homens desfrutariam a
vida eterna. (... ) Se um homem oferece em sacrifício
tudo o que tem em prol da verdade, não retendo nem
mesmo a vida, e crendo perante Deus que foi chamado
a fazer esse sacrifício por procurar fazer a Sua vontade,
ele sabe com total certeza que Deus aceita e aceitará o
seu sacrifício e oferta, e que não procurou nem
procurará Sua face em vão. Sob tais circunstâncias,
então, ele poderá alcançar a fé necessária para fazer jus
à vida eterna". (Lectures on Faith, p. 69.)

O sacrifício exigido de Jesus e Seus Apóstolos foi imenso. Eles
deram tudo o que tinham . Incentive seus alunos a
prepararem-se espiritual e materialmente para que estejam
prontos a fazer todo sacrifício que Deus venha a exigir. Se
desejar, peça aos alunos que relacionem alguns dos sacrifícios
que deles podem vir a ser exigidos.

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 67- 71,
73- 78.
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Introdução
Os vigorosos milagres realizados por Jesus (ver Mateus 8- 9) e
Suas atividades no Dia do Senhor (ver Mateus 12) causaram
grande agitação entre o povo. Muitos dos que estavam nas
multidões que O seguiram acreditavam ser Ele o "filho de
Davi", o Messias prometido. (Ver Mateus 12:23.) No entanto,
a maioria dos líderes judeus da época acusaram-No de
realizar milagres pelo poder do diabo . (Ver Mateus 12:24.)
Eles queriam que Jesus lhes mostrasse um sinal que provasse
Sua alegações. (Ver Mateus 12:38--45.) Queriam condená-Lo
por Suas atividades no Dia do Senhor e "formaram conselho
contra Ele, para o matarem" . (Ver Mateus 12:2, 14.) Naquela
época, Jesus "retirou-se dali" . (Mateus 12:15) Depois disso,
Ele freqüentemente Se dirigiu ao povo por meio de parábolas.
(Ver Ma teus 13:34.) O uso de parábolas permitiu-Lhe ensinar
aqueles que estavam espiritualmente em sintonia, ao mesmo
tempo ocultando verdades que irritariam ou condenariam os
que não estivessem em sintonia com o Espírito.
Em espírito de oração, estude Mateus 11-13 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os fardos da vida mortal podem ser aliviados por meio da
Expiação de Jesus Cristo. (Ver Mateus 11:28-30.)
• No Dia do Senhor devemos descansar de nossos labores
diários e empenhar-nos diligentemente na realização de
boas obras. (Ver Mateus 12:1-13; ver também Êxodo
20:8-11 ; D&C 59:9-10.)
• Se não progredirmos em nosso relacionamento com o
Senhor e levarmos adiante Sua obra, então nos tornaremos
inimigos Dele e de Sua obra. (Ver Mateus 12:30; ver
também Apocalipse 3:16.)
• Podemos ser perdoados de todo pecado, exceto da
blasfémia contra o Espírito Santo. (Ver Mateus 12:31-32.)
• Nos últimos dias, os justos serão reunidos à medida que
aceitarem o evangelho. Os iníquos serão destruídos na
Segunda Vinda de Jesus Cristo. (Ver Mateus 13:1-52. )

Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 11- 13.
.'"'\ A apresentação 6 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,
. / "Parábolas" (12:44), pode ser usada para ensinar
Mateus 13. (Ver Guia de Vídeo do Novo Tes tamento, para
sugestões didáticas.)
Mateus 11 :1 - 19. (Ver também Lucas 7:18- 35.) Entre os
"nascidos de mulher", não houve quem fosse maior que
João Batista. (5 minutos)

Explique aos alunos que esses versículos serão abordados
mais detalhadamente durante o estudo do livro de Lucas.
(Ver a sugestão didática referente a Lucas 7:17- 35, p . 81.) O
material a seguir destina-se a manter a seqüéncia do
testemunho d e Mateus.
Peça aos alunos que leiam Mateus 11:2 e descubram onde
estava João Batista durante esse período. Peça-lhes que leiam
o versículo 11 e pergunte como Jesus descreveu João Batista.
Leia a seguinte declaração do Profeta Joseph Smith, que
explicou três razões da grandiosidade de João:
"Primeiro. Fora-lhe confiada a divina missão de
preparar o caminho diante da face do Senhor. (...)
Segundo. Foi incumbido [com a importante missão1de
batizar o Filho do Homem. (...)
Terceiro. Tendo as chaves do poder, João era, nessa
época, o único administrador legal dos assuntos do
reino que então se encontrava sobre a Terra. (...) Essas
três razões fazem de João o maior profeta nascido de
mulher". (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, pp.
269- 270.)

Mateus 11 :28- 30. Os problemas que enfrentamos na
mortalidade podem ser amenizados por meio da
Expiação de Jesus Cristo. (10- 15 minutos)

Leve para a sala de aula uma caixa cheia de pedras grandes.
Peça a um aluno que se adiante e coloque uma mochila vazia
nas costas. Peça aos alunos que mencionem coisas que
causam estresse e ansiedade, e peça a outro aluno que
relacione as respostas no quadro-negro. (As respostas podem
incluir o falecimento de um ente querido, mudança para um
novo apartamento ou casa, início de trabalho em um novo
emprego, doença, divórcio, escola e pecad o.) A cada resposta,
coloque uma pedra na mochila . Pergunte ao al uno com a
mochila: Como seria sua vida se você tivesse que carregar
todo esse peso nas costas para todo lugar que tivesse de ir?
Pergunte à classe:
• Já passaram por algumas das coisas mencionadas? Podem
contar à classe quais foram?

• Quando essas coisas lhes aconteceram, que efeito tiveram
em outros aspectos de sua vida?
• Das coisas mencionadas pelas quais vocês ainda não
passaram, qual delas acham que poderão vir a enfrentar no
futuro?
• O que podem fazer agora a fim de se prepararem para
quando isso acontecer?
• Por que seria bom se tivéssemos um modo de aliviarmos
nossos fardos?
Peça aos alunos que leiam Mateus 11:28-30
Escreva estas três perguntas no quadro-negro:
Quais são alguns dos fardos pesados que temos de can:ega r?
De que modo o Salvador os torna mais leves?

--J

Qual é o jugo mais leve e fácil oferecido por Jesus em lugar de
nossos fardos?

Reserve algum tempo para debater estas perguntas:

Quais são alguns dos fardos pesados que carregamos? Peça aos
alunos que leiam Alma 7:11-13 e descubra palavras que
descrevam os tipos de fardos que carregamos pelos quais o
Senhor sofreu. (Dores, aflições, tentações, enfermidades,
morte, doença, pecado.) Pergunte: De acordo com Alma,
quais dessas causas de ansiedade que escrevemos no quadronegro poderiam ser incluídas entre as que Jesus sofreu?
Como o Salvador alivia nossos fardos? Pergunte: Quando o
Salvador sofreu as aflições mencionadas em Alma 7:11-13?
(Ver Mateus 26:36-39.) Leia a seguinte declaração do
Presidente George Q. Cannon da Primeira Presidência a
respeito dos efeitos da Expiação:
"Se estivermos sofrendo, se temos fardos pesados para
carregar ou se nos encontramos confusos por qualquer
motivo, Ele nos ouvirá; Ele aliviará nossos fardos,
amenizará nossos sofrimentos, afastará a escuridão e
nos encherá de luz e com aquele sentimento celestial
proveniente Dele por meio da presença do Espírito
Santo". ("Blessings Not Appreçiated", Brian H. Stuy,
org., Collected Discourses Delivered by President Wilford
Woodruff His Two Counse/ors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 vols., 1987- 1992,4:12.)
Desenhe no quadro-negro ou mostre aos alunos uma gravura
de um jugo de bois.

Qual é o jugo mais leve e fácil que Jesus nos oferece em lugar de
nossos fardos? Observem que no jugo há lugar para dois bois.
É preciso dois bois trabalhando juntos para realizar a tarefa.
Pergunte: que relacionamento estabelecemos com o Senhor
quando somos batizados? (Um relacionamento de convênio.)
Leia Mosias 18:8-10 e procure um dos mais importantes
convênios que fazemos com o Senhor. Leia a seguinte
declaração do Élder Bruce R. McConkie:
"Guardar os mandamentos e servir com fidelidade e
devoção na Igreja é tomar sobre si o Jugo de Cristo, o
jugo do serviço e devoção. Aqueles que amam o
Senhor e desejam a salvação aceitam esse jugo de boa
vontade, encontrando, portanto, descanso para sua
alma (Mateus 11:28-30) e descobrindo que os
mandamentos do Senhor não são pesados. (I João 5:3)"
(Mormon Doctrine, 2. a ed., 1966, p. 853.)
Ajude os alunos a compreenderem que, no final das contas, a
vida justa nos conduz para maior paz e alegria que urna vida
iníqua. Conclua cantando ou lendo a letra do hino "Deus nos
Rege com Amor" (n° 47).

Mateus 12:1-13. (Ver também Marcos 2:23- 3:5; Lucas
6:1 - 10.) No Dia do Senhor devemos descansar de nossos
labores diários e envolver-nos ativamente em boas obras.
(25-30 minutos)

Leve um objeto comum para a classe, como um copo de água
ou um pequeno vaso de flores. Coloque-o no meio da sala e
use fita crepe para delimitar um espaço de chão ao redor dele.
Peça aos alunos que imaginem que o objeto seja algo
perigoso, corno um recipiente de ácido sulfúrico ou urna
planta venenosa.
• Se isso fosse algo realmente-perigoso, por que seria uma
boa idéia colocar uma barreira em volta dele?
• Se vocês cruzarem a barreira, será que obrigatoriamente
vocês acabarão queimados ou envenenados? Por que sim,
ou por que não?
• Seria justo tratarmos uma pessoa que cruzou a fita mas não
tocou no objeto perigoso como se ela tivesse sido queimada
ou envenenada? Por que sim ou por que não?
Explique aos alunos que alguns líderes religiosos na Bíblia
fizeram algo semelhante. Eles criaram regras e normas que
cercavam os mandamentos, para proteger as pessoas da
possibilidade de quebrá-los. Embora seu intento original
tenha sido bom, eles se excederam. Isso seria como isolar toda
a sala, ou até o edifício inteiro, por causa do "objeto perigoso"
no meio da sala. Na época de Jesus, os líderes religiosos
sentiam que cruzar uma dessas barreiras criadas pelo homem
era o mesmo que transgredir o mandamento propriamente
dito.
Peça aos alunos que leiam Mateus 12:1-9 e pergunte:
• Que mandamento os fariseus acusavam os discípulos de
Jesus de terem quebrado?

• Leia os versículos 10-14. O que Jesus fez que deixou os
fariseus irados?
Leia Êxodo 20:8-11 e D&C 59:9-10 procurando detalhes do
mandamento de santificarmos o Dia do Senhor. De acordo
com esses versículos, havia algo de errado no que Jesus ou
Seus discípulos fizeram?
• Que princípio geral Jesus ensinou para ajudar-nos a saber
o que é adequad o ao Dia do Senhor? (Mateus 12:12)
Peça aos alunos que leiam Êxodo 20:8-11 e D&C 59:9- 13 e
relacionem em uma folha de papel as atividades que seriam
adequadas ao Dia do Senhor. Peça a alguns deles que leiam
sua lista para a classe. Pergunte:
• Quais são algumas das bênçãos que vocês receberam por
santificarem o Dia do Senhor?
• De acordo com o Senhor, para que foi feito o Dia do
Senhor?
• De acordo com D&C 59:9,13- 17, que bênçãos o Senhor
prometeu aos que guardam o Dia do Senhor?

Mateus 12:30. (Ver também Lucas 11:23.) Devemos
cultivar nosso relacionamento com o Senhor e levar
adiante Sua obra. Não podemos ser neutros nem
indiferentes se quisermos estar do lado do Senhor.
(20-25 minutos)

Leve um carrinho de brinquedo, uma bolinha de gude ou
uma bola para a sala de aula. Incline um pouco uma mesa ou
um livro grande. Coloque na parte mais alta uma etiqueta
com os dizeres "Mais Próximo do Senhor" e na parte mais
baixa, "Mais Distante do Senhor". Coloque o objeto no meio e
deixe-o rolar até a parte mais baixa. Pergunte por que o objeto
não permanece no meio. Peça aos alunos que leiam Mateus
12:30 e pergunte: De que modo nosso relacionamento com o
Senhor se assemelha ao carrinho de brinquedo numa rampa
inclinada?
Leia a seguinte conversa com Joseph Smith, contada por
Daniel Tyler, um dos primeiros membros da Igreja:
"Pouco depois da chegada do Profeta a Commerce
(que mais tarde passou a chamar-se Nauvoo), saindo'
da prisão no Missouri, o irmão Isaac Behunnin e eu
fomos visitá-lo em sua casa. O assunto de nossa
conversa foram as suas perseguições. Ele contou-nos
muitas das declarações falsas, incoerentes e
contraditórias que foram feitas [contra ele] por
apóstatas, por membros amedrontados da Igreja e por
não-membros. ( ... )
Quando o Profeta acabou de contar como havia sido
tratado, o irmão Behunnin comentou: 'Se eu fosse
deixar esta Igreja, não faria como esses homens. Eu iria
para um lugar distante, onde ninguém tivesse ouvido
falar do mormonismo e me estabeleceria ali, de modo
que ninguém ficaria sabendo que eu conhecia algo a
respeito dele'.

O grande Vidente imediatamente replicou: 'Irmão
Behunnin, você não sabe o que você faria. Não tenho
dúvidas que aqueles homens pensaram da mesma
forma que você, em certa época . Antes de filiar-se a
esta Igreja, você estava em terreno neutro. Quando o
evangelho lhe foi pregado, o bem e o mal foram
colocados diante de você, para escolher um deles ou
nenhum. Havia dois mestres opostos convidando-o a
servi-los. Ao filiar-se a esta Igreja, você se ofereceu
para servir ao Senhor. Ao fazer isso, saiu do terreno
neutro e jamais poderá retornar para lá." Uuvenile
Instructor, 15 de agosto de 1892, pp. 491-492.)
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 3:16 e procurem como
esse versículo se aplica a esse conceito. Depois, leia a seguinte
paráfrase de Mateus 12:30, escrita pelo Élder Bru ce R.
McConkie:
"Eu sou Cristo. Eu expulso diabos em nome de Meu
Pai; curo os enfermos por Seu poder; a salvação vem
por mim. Que nenhum de vós permaneça neutro.
Quem não é comigo é contra Mim. A menos que
venhais a Mim e adoteis a Minha causa e guardeis os
Meus mandamentos, estareis contra Mim. Não há
meio-termo." (Mortal Messiah, 2:213 .)
Leia D&C 58:26- 27 e pergunte:
• Que princípios mencionados nesses versículos nos ajud am
a mover-nos constantemente na direção do Senhor?
• Q ue mais podemos fazer para mostrar ao Senhor que
estamos do lado Dele?
Incentive os alunos a se esforçarem constantemente para se
aproximarem cada vez mais do Senhor.
Mateus 12:31 - 32. (Ver também Marcos 3:28- 29; Lucas
12:10.) O homem pode ser perdoado de todo tipo de
pecado e blasfêmia, com exceção da blasfêmia contra o
Espírito Santo. (15- 20 minutos)

Pergunte: Que pecado não pode ser perdoado?
Peça aos alunos que leiam Mateus 12:31-32 e id entifiquem o
único pecado do qual uma pessoa não pod e conseguir o
perdão. Leia D&C 76:31-36 e 132:27 e debata como esses
versículos d efinem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Leia a
seguinte declaração do Profeta Joseph Smith:
"O que deve fazer o homem para cometer o pecado
imperdoável? Tem que receber o Espírito Santo, ter os
céus abertos a ele e conhecer Deus, e depois pecar
contra Ele. ( ... ) Terá de dizer que o sol não brilha,
enquanto o vê; terá de contestar Jesus Cristo, quando
os céus lhe forem abertos." (Ensinamentos do Profeta
Joseph Smith, pp. 349- 350.)
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Leia também a seguinte declaração, na qual o Élder Melvin J.
Ballard, membro do Quórum dos Doze, explica por que o
pecado contra o Espírito Santo é mais grave até do que pecar
contra Jesus Cristo:
"Ao Espírito Santo foi dado o direito e o privilégio de
manifestar a verdade aos homens como nenhum outro
poder é capaz de fazer. Portanto, quando Ele faz um
homem ver e saber uma coisa, esse homem passa a
saber aquilo melhor do que qualquer outra coisa que
venha a conhecer; e pecar contra esse conhecimento é
pecar contra a luz maior que nele há e
conseqüentemente cometer o maior pecado que
existe." (Millennial Star, 11 de agosto de 1932, pp.
499- 500.)
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Escreva no quadro-negro: De qlle lIlaneira o conhecimento de que
todos os pecados, exceto a blasfêmia contm o Espírito Santo, podel1l
ser perdoados os faz sentirelll a respeito da Expiaçiio de Jesus
Cristo? COl1l0 pode esse conhecil1lento dar-nos l1laior esperança?
Peça aos alunos que leiam Doutrina e Convênios 19:16-19 e a
letra do hino "Lembrando a Morte de Jesus" (Hinos, n° 111).
Peça-lhes que escrevam em seu caderno os seus sentimentos a
respeito das perguntas do quadro-negro.
~ Mateus 13:1 - 52. (Ver também Marcos 4:1 -34;

\:0

Lucas 8:4-18.) Nos últimos dias os justos serão
reunidos, à medida que aceitarem o evangelho. Os
iníquos serão destruídos na Segunda Vinda de Jesus
Cristo. (45- 50 minutos)

Desenhe os seguinte símbolos no quadro-negro (ou substituaos por quatro que você mesmo tenha criado):

I
I
Peça aos alunos que façam o seguinte:

depois corte uma segunda folha de papel e misture todos os
pedaços juntos. Entregue os pedaços a alguns alunos e peçalhes que separem os pedaços com algo escrito dos pedaços
em branco. Peça -lhes que ajuntem os pedaços com algo
escrito e formem a palavra, depois joguem fora os outros
pedaços. Leia Mateus 13:27-30 e pergunte:
• Que palavra que aparece nesses versículos se aplica ao
exercício com a folha de papel? (Ajuntar.)
• O que é a coligação de Israel?
Leia o seguinte:
"A coligação de Israel nos últimos dias consiste no
seguinte: (1) a coligação espiritual, que inclui o
conhecimento de que Jesus é o Cristo e a filiação à
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias; (2)
a reunião dos membros da Igreja em estacas
organizadas; e (3) a coligação dos descendentes dos
doze filhos de Jacó - inclusive as dez tribos perdidas
(D&C 110:11) - em suas terras de herança" . ("Israel:
Gathering of Israel", Daniel H. Ludlow, comp .,
Encyc/opedia of Mormonísm, 5 vaIs., 1992, 2:351.)

O Profeta Joseph Smith ensinou que as parábolas de Mateus
13 "nos fazem entender esse importante tema que é a
coligação, de modo tão claro como qualquer outro assunto
registrado na Bíblia". (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p.
92.) Divida a classe em oito grupos e designe uma parábola a
cada grupo, tirada da tabela da página 39. Explique aos
alunos que há outras interpretações possíveis para essas
parábolas, mas peça-lhes que passem 5 a 10 minutos
estudando sua parábola, para saberem o que ela ensina a
respeito da coligação. Peça que procurem respostas a
perguntas como estas:

• Que tipos de mudanças observam nas parábolas? O que
cresce? O que é colhido ou ajuntado?
• Em que sentido algumas das mudanças pelas quais as
pessoas passam quando entram no reino de Deus são
semelhantes às mudanças mencionadas na parábola?

• Mantenham a mão erguida se souberem o que dois deles
representam.

Peça a um membro do grupo que apresente para a classe um
resumo de sua parábola designada e diga como ela se
relaciona à coligação. Use a tabela como transparência ou
apostila para auxiliar no debate, se desejar. Pergunte aos
alunos:

• Mantenham a mão erguida se conhecerem três deles.

• Como a coligação se aplica a nós atualmente?

• Mantenham a mão erguida se souberem o significado de
todos os quatro.

• Para que estamos sendo coligados?

• Ergam a mão se souberem o que representa qualquer um
destes símbolos.

Peça a alguém que conheça o significado de todos os quatro
símbolos que explique o que cada um deles significa. Peça aos
alunos que leiam o primeiro parágrafo de "Parábola" no Guia
para Estlldo das Escritums, p.163 . De que modo as parábolas
são como símbolos? Leia Mateus 12:14 e procure por que
Jesus desejaria ocultar Seus ensinamentos de certas pessoas.
Escreva na sala de aula a palavra ajllntar em letras grandes
numa folha de papel. Corte a folha em vários pedaços e

• Há pessoas que são reunidas e que mais tarde se afastam?
Por quê?
.
• Como podemos evitar que nos afastemos?
• Na Segunda Vinda, o que acontecerá aos que não foram
reunidos?
Para mais informações a respeito do significados das
parábolas, ver Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp.
73- 78.
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Mateus 13: Parábolas a respeito da Coligação
Referência

Parábola

A Coligação

O Semeador:
As sementes crescem de
modo diferente
dependendo do solo em
que caem.

As pessoas reagem de modo diferente à mensagem do evangelho. Sua disposição
de aceitar a verdade determina se serão coligados ou não. Joseph Smith ensinou
que "essa parábola foi proposta para mostrar o efeito de se pregar a palavra; e
acreditamos que há uma alusão direta ao começo ou estabelecimento do reino".
(Ensinamentos do Profeta losepli SlI/itli, p. 94.)

versículos
24- 30

O Joio e o Trigo:
Um inimigo planta joio
em um campo de trigo.
O pai de fa mília diz aos
servos que deixem o joio
e o trigo crescerem
juntos até a época da
colheita.

Por algum tempo, os justos e os iníquos viverão juntos. Mas nos últimos dias, os
justos serão reunidos e os iníquos, destruídos. Joseph Smith ensinou que se os
servos separarem os justos e os iníquos antes do tempo, "destruirão o trigo, ou a
Igreja, junto com o joio; portanto é melhor deixá-los crescer juntos até a ceifa,
ou o fim do mundo", (El/sil/all/cl/tos, p , 98,)

versículos
31-32

O Grão de Mostarda:
A menor semente cresce
até se tornar a maior das
plantas.

O reino de Deus começa pequeno mas cresce. Joseph Smith ensinou:
"Consideremos o Livro de Mórmon, que um homem tomou e escondeu em
seu campo, plantando-o com fé, para que brotasse nos últimos dias. (... )
É verdadeiro, brotou e saiu da terra. A justiça começa a descer dos céus, e Deus
está enviando Seus poderes, dons e anjos, para que se aninhem em seus ramos."
(Ensinamentos, p , 96,)

versículos
3-9, 18-23

I
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versículo 33

O Fermento: Uma
pequena quantidade de
fermento em três
medidas de farinha
cresce até levedar toda a
massa .

A Igreja crescerá até que possa beneficiar o mundo inteiro. Joseph Smith ensinou:
"Entende-se (... ) que a Igreja (... ) surgiu de um pouco de fermento que foi
introduzido em três testemunhas. Vejam quão semelhante é esta idéia à parábola!
A Igreja está levedando rapidamente a massa, e logo tudo estará levedado",
(Ensinamentos, p, 97,)

versículo 44

O Tesouro Escondido:
Um homem vende tudo
o que tem para comprar
um campo com um
tesouro escondido.

Os justos encontram a verdade e fazem tudo o que for necessário para unirem-se
a ela. Joseph Sm ith aplicou esse concei to à coligação em Missouri: "Os santos
trabalham segundo esse padrão, Vejam a Igreja (... ) vendendo tudo o que têm e
reunindo-se num local que possam comprar como herança, a fim de que os
irmãos permaneçam juntos e ajudem-se uns aos outros a suportar as aflições
que virão no dia das calamidades". (Ensinall/entos, p. 99.)

versículos
45-46

A Pérola de Grande
Valor: Um mercador
vende tudo o que tem
para comprar a mais
valiosa das pérolas.

Os justos se reúnem após muita procura. "Os santos também seguem esse
exemplo. Vejam os homens que viajam em busca de lugares para Sião e suas
estacas ou remanescentes: assim que encontram o local desejado, ou a pérola de
grande valor, de imed iato vendem tudo o que têm e a compram." (El/si/la11/entos,
p.99 ,)

versículos
47-50

A Rede: Os pescadores
apanham todo tipo de
peixes em sua rede e
depois os separam.

A Igreja a princípio reúne todo tipo de pessoas. No fim do mundo, os justos
serão separados dos iníquos. "A obra do Senhor, conforme esse exemplo, está
sendo realizada pelos descendentes de José, que lançam a rede do evangelho por
toda a face da Terra, recolhendo pessoas de todos os tipos ou classes, a fim de
que os bons possam ser salvos em vasos especiais preparados para esse
propósito, enquanto os anjos se encarregarão dos iníquos. 'Assim será na
consumação dos séculos'," (Ensinamentos, p, 99.)

versículo 52

O Tesouro Novo e o
Velho: Um escriba justo
tira coisas novas e velhas
de seu tesouro.

O Senhor usa as escrituras antigas e as novas para reunir Seus filhos. "As obras
segundo esse exemplo são representadas pelo Livro de Mórmon, que sai do
tesouro do coração; também os convênios dados aos santos dos últimos dias e a
tradução da Bíblia [a Tradução de Joseph Smith]; e desse modo, se tiram do
coração coisas novas e velhas," (Ensinamentos, pp. 99-100.)

terrivelmente chocado com a perda de seu irmão, muitas
pessoas no trem estão gravemente feridas e precisando de
ajuda. Pergunta:
• O que acham que fariam se estivessem numa situação
dessas?
• Seria muito difícil continuar se esforçando e incentivando
outras pessoas?

A Vida de Jesus Cristo

Explique-lhes que algo semelhante aconteceu a alguém nas
escrituras. Leia Mateus 14:10-23 com os alunos e pergunte:
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Primeiro ano
do ministério

._~_~~enhor

Segundo
ano
........____ .___........

Nascimento Primeira
de Cristo
Páscoa

Terceira
Páscoa

Terceiro
ano

• Como foi que João Batista morreu?
Última Páscoa
e última semana

Introdução
o livro de Mateus agrupa muitos dos milagres do Salvador

•
"

.

• Que pessoa querida Jesus ficou sabendo que tinha sido
morta?

nos capítulos 8-9, as atividades relacionadas ao Dia do
Senhor no capítulo 12, as parábolas no capítulo 13 e depois
um segundo grupo de milagres nos capítulos 14-15. Ao ler os
capítulos 14-15 reflita nas diferentes maneiras pelas quais
Jesus mostrou Seu poder.
Em espírito de oração, estude Mateus 14- 15 e pondere os
segu intes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Aqueles que desprendida mente servem ao próximo e
pensam nas necessidades das outras pessoas antes das suas
próprias são mais semelhantes a C risto. (Ver Mateus
14:3-23.)
• Quando centralizamos nossa fé no Salvador, somos mais
bem-sucedidos no cumprimento de Sua vontade. (Ver
Mateus 14:24-33.)
• Os milagres de Deus se manifestam na vida daqueles que
têm fé Nele. (Ver Mateus 14-1 5.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 83, 91- 96,
99 - 103.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 14-15.

Mateus 14:3- 23. (Ver também Marcos 6:17-46; Lucas
3:19-20; 9:10- 17.) Aqueles que desprendidamente
pensam nas necessidades das outras pessoas antes das
suas próprias são mais semelhantes a Cristo e têm maior
felicidade na vida . (10-15 minutos)

Apresente a seguinte situação imaginária a seus alunos . Você
está viajando com sua família em um trem. De repente,
acontece um terrível acidente e o trem descarrilha e despenca
por um barranco bem íngreme. Seu irmão mais novo e muitas
outras pessoas no trem morrem. Em bora sinta-se

• Qual foi a reação de Jesus?
Relacione no quadro-negro as ações de Jesus que mostram
que Ele colocava as preocupações das outras pessoas ac ima
das Suas próprias. (Ver versículos 13-20.)
Leia a seguinte declaração do Élder William R Bradford,
membro dos Setenta, a respeito do desprendimento. Peça aos
alunos que procurem prestar atenção nas bênçãos que
recebemos por sermos altruístas.
"A abnegação é retidão, pois abrange o verdadeiro
espírito de companheirismo. É a verdadeira essência
da amizade . É o retrato do verdadeiro amor e unidade
da humanidade. Sua recompensa é a liberdad e da
alma, uma proximidade da divindade, o merecimento
de ter a companhia do Espírito. Todo o requisito do
plano de Deus para nossa salvação baseia-se no dar de
si." (A Liahona, janeiro de 1988, p. 75.)
Leia Marcos 8:35 e debata como esse versículo se relaciona à
abnegação . O que podemos fazer para desenvolvermos a
capacidad e de colocar as outras pessoas em primeiro lugar
em nossa vida? (Procurar p ensar em como o Senhor agiria,
tentar imaginar-nos na situação da outra pessoa, tentar pensar
como as outras pessoas se sentem quando estão sofrendo.)
Mateus 14:24- 33. (Ver também Marcos 6:47- 52;
João 6:15- 21 .) Quando centralizamos nossa fé no
Salvador, conseguimos cumprir Sua vontade. (15- 20
minutos)

Cole uma faixa de fita crepe de aproximadamente dois metros
e meio em linha reta no chão. Peça a um aluno que caminhe
sobre a fita de olhos vendados . Peça ao aluno que convide
outro em quem confie na classe para guiá-lo ao ca minhar
sobre a fita. Depois de o a luno ter conseguido caminhar por
toda a extensão da fita, peça-lhe que se vire e caminhe de
volta sem a ajuda do amigo . (O aluno provavelmente não
conseguirá manter-se o tempo todo em cima da fita.)
Peça à classe que leia Mateus 14:24-33 e respondam às
seguintes perguntas:
• Quem nesta escritura se assemelha ao aluno com uma
venda nos olhos?
• Quem se assemelha ao amigo que aj udou o aluno com os
olhos vendados?
• O que Pedro fez que se assemelhava a caminhar sobre a
fita prestando atenção ao guia?

• o que ele fez que se assemelhava a caminhar sobre a fita
sem dar ouvidos ao guia?
• O que determinou o fracasso ou o sucesso?
Leia a seguinte declaração do Presidente Howard W. Hunter,
que na época era Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos:
';'Enquanto [Pedro] manteve os olhos fitos no Senhor, o
vento pode ter-lhe soprado violentamente os cabelos e
as águas lhe ensopado as vestes, mas tudo estava bem'.
[Frederic W. Farrar, The Life ofChrist, 1964, p. 311.] Foi
somente quando, vacilando na fé, desviou os olhos do
Mestre para contemplar o abismo sombrio sob si, que
começou a afundar. (... )
É minha firme convicção que, se como pessoas, famílias,
comunidades e nações, pudéssemos, como Pedro, fixar
os olhos em Jesus, também nós poderíamos caminhar
triunfantemente sobre as ondas crescentes da descrença
e permanecer destemidos em meio aos ventos da
incerteza. Se, porém, desviarmos o olhar Daquele em
quem devemos crer - como é tão fácil fazer e como o
mundo está tentado fazer - se fixarmos o olhar no
poder e na fúria dos elementos terríveis e destruidores
que nos cercam, em vez de o fixarmos Naquele que nos
pode auxiliar e salvar, então inevitavelmente
afundaremos em um mar de conflitos, tristezas e
desespero." (A Liahona, janeiro de 1993, p. 20.)

• Quais são algumas das maneiras pelas quais pod emos
"fixar os olhos no Senhor" atualmente?
• Que bênçãos recebemos por fazê-lo?

são mostrados à alma daqueles que estão em sintonia com o
Infinito. Tão maravilhosas são essas verdades reveladas que
'não é lícito ao homem falar' delas, 'nem é o homem capaz de
torná-[las] conhecidas, porque são apenas para ser [vistas] e
[compreendidas] pelo poder do Santo Espírito'. Elas são
reservadas pelo Senhor para aqueles profetas e videntes que,
'enquanto na carne', são capazes de 'suportar sua presença no
mundo de glória'. (D&C 76:114- 1]8)". (Mortal Messiah, 3:54.)
Em espírito de oração, estud e Mateus 16-18 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• A fé não provém de sinais e milagres; os sinais seguem
aqueles que crêem . (Ver Mateus 16:1--4; ver também
Marcos 16:17; Mórmon 9:20; Éter 12:6; D&C 63:9-12.)
• A doutrina falsa corrompe aqueles que não se previnem
contra ela. (Ver Mateus 16:5-12.)
• O testemunho de Jesus Cristo vem somente pela revelação.
(Ver Mateus 16:13- 19; ver também Helamã 5:12; Morôni
10:4- 5; D&C 42:]7.)

• Pedro, Tiago e João receberam as chaves do sacerdócio
(direitos ou autoridades) de mensageiros celestiais para
que pudessem liderar a Igreja após a morte de Jesus. O
Senhor restaurou essas mesmas chaves por meio de
mensageiros celestes a profetas e apóstolos de nossos dias.
(Ver Mateus 16:19; 17:1- 13.)
• Experiências pessoais sagradas somente devem ser
compartilhadas com pessoas a quem o Espírito nos inspirar
a fazê-lo. (Ver Mateus 17:9; ver também Alma 12:9; D&C
63:64.)
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• Viver a lei do país faz parte do evangelho de Jesus Cristo.
(Ver Mateus 17:24-27; ver também D&C 134:1, 5; Regras de
Fé 1:12.)
• Jesus ensinou que para entrar no reino dos céus precisamos
tornar-nos humildes como as criancinhas.

A Vida de Jesus Cristo
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• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 105-]09.
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Nascimento
de Cristo

Primeira
Páscoa

Seflunda
Pascoa

Terceira
Páscoa

Última Páscoa
e última senlana

Introdução
Mateus 16:15-19 registra um vigoroso testemunho que Pedro
prestou de que Jesus era o Cristo, bem como a promessa de
Jesus de entregar-lhe as "chaves do reino" . Menos de uma
semana depois, o Senhor levou Pedro, Tiago e João a um
lugar isolado e concedeu-lhes essas chaves. O Élder Bruce R.
McConkie explicou que os quatro "passaram uma noite
sagrada envoltos pelas visões da eternidade. Essa noite
abençoada foi um daqueles períodos de visão em que os
mistérios do reino, que 'ultrapassam todo o en tendimento',

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 16-] 8.
Mateus 16:1-4. (Ver também Marcos 8:11 - 12.) A fé não
vem de sinais e milagres, mas os sinais seguem aqueles
que crêem. (15-20 minutos)

Coloque um pedaço de fruta dentro de um saco de papel.
Sem mostrar a fruta à classe, erga o saco d e papel e expl ique
aos alunos que ali dentro há algo que nunca foi visto por
nenhum ser humano. Pe rgunte quantos acreditam em você.
Peça a um dos alunos que acredite que olhe dentro do saco.

,~~

Quando o aluno olhar dentro do saco e vir a fruta, sussurre a
ele que ninguém viu as sementes que estão dentro da fruta .
Peça ao aluno que diga à classe se o que você disse é verdade
ou não. Pergunte à classe:
• Agora quantos acreditam se eu disse que há algo dentro do
saco de papel que não pode ser visto por olhos humanos.
• Quantos precisam de provas para acreditar?
Mostre a fruta para a classe e explique a respeito das
sementes. Pergunte: Por que é tão difícil acreditarmos em
coisas que não vemos ou não compreendemos? Peça aos
alunos que leiam Mateus 16:]--4 e pergunte:

• Como isso ajuda a explicar por que Jesus os chamou de
hipócritas?
O "sinal do profeta Jonas" refere-se à ressurreição de Cristo
no terceiro dia, tal como Jonas saiu da barriga do grande
peixe após três dias. Pergunte: Como isso seria um sinal da
divindade de Cristo?
Leia Mateus 16:5-12 com seus alunos, debatendo as seguintes
perguntas durante a leitura:
• O que os discípulos esqueceram de levar?
• O que Jesus disse que eles haviam deixado de
compreender?

• Como esses versículos se relacionam com a lição dada? (A
busca de sinais para adquirir conhecimento não é o mesmo
que exercer a fé para alcançar conhecimento.)

• Lembrando a ocasião em que alimentou cinco mil e em que
alimentou quatro mil, por que era estranho que pensassem
que Jesus se preocupava com pão?

• De que princípio básico do evangelho careciam os fariseus
e saduceus quando pediram um sinal? (Ver Regras de Fé
1:4.)

• Como a doutrina falsa e a hipocrisia dos fariseus e
saduceus se assemelham ao fermento? (É preciso só um
pouco para afetar toda a massa.)

Leia Éter 12:6 e Mórmon 9:20 e pergunte:

Peça aos alunos que relacionem algumas das falsas doutrinas
ensinadas no mundo atual. Leia para eles o seguinte conselho
dado pelo Élder M. Russell Ballard, membro do Quórum dos
Doze:

• Por que acham que escolhi aquele aluno para olhar dentro
do saco? (Porque ele tinha acreditado.)
• Qual é o propósito dos sinais e dos milagres?
• Os sinais podem ser interpretados diferentemente por duas
pessoas?
• Para que tipo de pessoa o Senhor mostrará sinais e
milagres?
• Por que os sinais não convencem nem convertem as
pessoas de modo permanente?
• Qual é a diferença entre procurar um sinal e ser digno de
testemunhar milagres em nossa vida?
• Que diferença fazem nossas motivações?
Preste testemunho aos alunos de que a fé precede os milagres
na Igreja do Senhor.

Mateus 16:1 - 12. (Ver também Marcos 8:14- 21 .) A
doutrina falsa corromperá aqueles que não se
prevenirem contra ela. (20- 25 minutos)

Leve um pedaço de pão para a sala de aula e mostre-o aos
alunos. Escreva as seguintes referências no quadro-negro:
Mateus 14:16-21; 15:34-38. Peça aos alunos que descubram o
que esses versículos têm a ver com pão.
Diga aos alunos que a falta de pão proporcionou a Jesus uma
oportunidade de ensino em Mateus 16. Peça aos alunos que
estudem Mateus 16:1-4 e descubram as respostas para as
seguintes perguntas:
• O que os fariseus e saduceus queriam que Jesus fizesse?
• Jesus já lhes tinha dado prova de quem era? (Lembre aos
alunos a ocasião em que cinco mil e em que quatro mil
pessoas foram alimentadas, que leram há pouco tempo em
Mateus 14-15.)
• Que diferença faria para eles outro milagre realizado por
Jesus?

"Devemos empenhar-nos em deter a torrente de
pecado e maldade em lugar de nos deixar levar
passivamente por ela. Cada um de nós precisa ajudar a
resolver o problema em lugar de evitá-lo ou ignorá-lo.
Aprecio este pequeno e simples poema:
Toda a água do mundo
Não importa o quanto tentasse
Jamais poderia afundar a menor embarcação
A menos que nela entrasse.
Todo o mal do mundo
E toda espécie de pecado
Jamais poderia arruinar um ser humano
A menos que os deixássemos entrar"

(A Liahona, julho de 1989, p . 88.)
\ Mateus 16:15-19 (Conhecimento de Escrituras; ver
. / também Marcos 8:29; Lucas 9:20.) O testemunho
vem por revelação por intermédio do Espírito Santo.
(20-25 minutos)

Nota: Esta sugestão didática é uma seqüência natural da
sugestão referente a Mateus 16:1--4.
Peça aos alunos que pensem em Néfi e seus irmãos, no Livro
de Mórmon. Pergunte:
• O que os irmãos mais velhos de Néfi fizeram com ele
depois de fracassarem pela segunda vez na tentativa de
conseguirem as placas de latão? (Eles bateram nele; ver 1
Néfi 3:28.)
• O que aconteceu em seguida? (Um anjo apareceu; ver
versículo 29.)
• Qual dos irmãos viu o anjo?

• Leia 1 Néfi 3:31. Acham que a visão de um anjo fez com
que Lamã e Lemuel adquirissem um testemunho? Por que
sim ou por que não?

• Isso significa que se tiverem uma carteira de motorista e
seus pais ou seu patrão tiver um carro, vocês podem dirigilo sempre que desejarem?

Compare Mateus 16:1--4 com Mateus 16:15-17 e responda às
seguintes perguntas:

Mostre agora um molho de chaves. Pergunte: Se tiverem a
carteira e seus pais ou seu patrão lhes entregar as chaves do
carro e lhe pedirem que façam algo por eles, então poderão
dirigir o carro?

• Por que acham que os fariseus e saduceus queriam ver um
sinal?
• Será que a visã o de um sinal lhes teria dado fé? Por que
sim ou por que não?
• Como Pedro demonstrou fé em que Jesus era o Cristo?

Peça aos alunos que leiam Mateus 16:]9 e procurem o que
Jesus prometeu dar a Pedro. Peça-lhes que leiam Mateus
17:] - 3. Leia a seguinte declaração feita pelo Profeta Joseph
Smith:

• Qual declarou Jesus ser a fonte do conhecimento de Pedro?
Peça aos alunos que leiam I Reis 19:9- 12 e peça-lhes que
apliquem o que aprenderam nesses versículos aos fariseus e a
Pedro. O Presidente Joseph Fielding Smith disse que o
conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da
humanidade é algo que vem "somente por meio do
testemunho do Santo Espírito. Os homens podem acreditar
que Jesus é o Cristo, mas para saberem é preciso que recebam
uma revelação do Espírito Santo". (The Wny ta Perfection, 1978,
p . 158.)

"O Salvador, Moisés e Elias entregaram as chaves [do
reino] a Pedro, Tiago e João no monte, quando da
transfiguração." (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith,
p.154.)
Pergunte: De acordo com Joseph Smith, o que aconteceu no
Monte da Transfiguração a respeito do sacerdócio? Leia a
seguinte declaração do Presidente Joseph F. Smith:

De acordo com o Presidente Smith, qual é a única maneira
pela qual podemos adquirir um testemunho? Leia Doutrina e
Convênios 8:2; 9:8 e pergunte: Como sentiremos o Espírito
Santo prestar-nos testemunho da veracidade do evangelho?

"O sacerdócio em termos gerais é a autoridade dada ao
homem para agir em nome de Deus. Essa autoridade
foi delegada a todo homem ordenado a qualquer grau
do sacerdócio.

Peça aos alunos que leiam Mateus 16:18-19 e procurem as
bênçãos que Pedro recebeu depois de compartilhar seu
testemunho. Leia os seguintes versículos para identificar
algumas bênçãos adicionais que recebemos por termos fé e
um testemunho:

Mas é necessário que todo ato realizado sob essa
autoridade seja feito no devido tempo e lugar, da
maneira adequada e segundo a d evida ordem. O poder
de dirigir este trabalho constitui as chaves do
sacerdócio. Somente uma pessoa por vez possui a
plenitude dessas chaves: O profeta e presidente da
Igreja. Ele pode delegar qualquer parte desse poder a
outra pessoa, sendo que essa pessoa passa a possuir as
chaves daquele aspecto particular do trabalho. Desse
modo, o presidente de um templo, o presidente de
uma estaca, o bispo de uma ala, o presidente de uma
missão, o presidente de um quórum, cada um deles
possui as chaves dos trabalhos realizados naquela
organização ou local em particular." (Cospe! Doctrine, 5"
ed., 1939, p. 136.)

• Romanos 5:1 (paz por intermédio de Jesus Cristo).
• Mórmon 9:21 ( a fé necessária para receber respostas a
nossas orações).
• Doutrina e Convênios 42:12-14 (a capacidade de ensinar
pelo poder do Espírito Santo).
• Doutrina e Convênios 52:9 (a capacidade de sermos
ensinados por esse mesmo Espírito).
• Doutrina e Convênios 121:45 (segurança de colocar-nos
diante de Deus).
Peça aos alunos que escrevam em uma folha de papel uma
lista de mudanças que poderiam fazer em sua própria vida e
que os ajudariam a adquirir ou fortalecer seu testemunho.

Mateus 16:19; 17:1 - 13. (Ver também Marcos 9:2-13;
Lucas 9:28-36.) O Senhor deu as chaves do reino a Seus
profetas e apóstolos. (20-25 minutos)

Mostre uma carteira de motorista, ou se tiver um aluno que
tenha carteira de motorista, peça-lhe que a mostre para a
classe. Pergunte:
• O que podemos supor a respeito de uma pessoa que
possua carteira de motorista? (Que a pessoa tem
"autoridade" para dirigir.)

Pergunte:
• Qual é a diferença entre a autoridade do sacerdócio e as
chaves do sacerdócio?

• Quem possui todas as chaves do sacerdócio atualmente?
(Ver D&C 81 :2.)
• Quais são alguns outros homens que possuem as chaves
do sacerdócio?

....
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•
."'''''

Leia o seguinte relato narrado pelo Élder Robert D. Hales,
membro do Quórum dos Doze:

Leia Mateus 17:5 e explique aos alunos que hoje irão estudar
outro acontecimento tão importante que o Pai Celestial
novamente prestou testemunho de Seu Filho.

"Na Conferência de Área de Copenhague, Dinamarca,
realizada de 3 a 5 de agosto de 1976, o [Presidente
Spencer W. Kimball] foi admirar a[s]linda[s]
escultura[s] (... ) de Thorvaldsen. (... ) Após alguns
momentos de reflexão espiritual, o Presidente Kimball
prestou testemunho ao encarregado de sua guarda.
Voltando-se para a estátua de Pedro, apontou para o
grande molho de chaves em sua mão direita e
proclamou: 'As chaves da autoridade do sacerdócio
que Pedro possuía como Presidente da Igreja agora
estão comigo como Presidente da Igreja nesta
dispensação'. A seguir, afirmou ao encarregado: 'O
senhor trabalha todos os dias com apóstolos de pedra,
mas hoje está na presença de apóstolos vivos'. A
seguir, apresentou o Presidente Tanner e os Élderes
Thomas S. Monson e Boyd K. Packer. Entregou ao
encarregado um Livro de Mórmon em dinamarquês e
testificou-lhe do Profeta Joseph Smith. O homem
chegou a chorar de emoção, sentindo o Espírito da
presença de um profeta e apóstolos . Ao deixarmos a
igreja, ele me confidenciou: 'Hoje estive na presença de
servos de Deus"'. (A Liahona, fevereiro de 1982, p. 36.)

Peça aos alunos que leiam cuidadosamente Mateus 17:1-13 e
respondam às seguintes perguntas:

• Sob que condições um portador do sacerdócio pode
realizar ordenanças sagradas e outras funções especiais do
sacerdócio?
• Como honramos ou apoiamos aqueles que possuem as
"chaves do reino"?

Mateus 17:1- 13. (Ver também Marcos 9:2-13;
Lucas 9:28- 36.) Outros acontecimentos
significativos ocorreram no Monte da Transfiguração.
(40- 45 minutos)

Mostre um livro com introdução ou prefácio escrito por
alguém mais famoso do que o autor do livro.
• Por que os autores freqüentemente pedem a uma pessoa
famosa que escreva a introdução de seu livro? (Para dar
maior credibilidade ao livro e promover sua venda .)
• Se vocês escreverem um livro, quem é a pessoa mais
famosa que conhecem para quem poderiam pedir que
escrevesse uma introdução?
• A quem gostariam de pedir, se pudessem?
Peça aos alunos que leiam Mateus 3:17 e respondam às
seguintes perguntas:
• "'"'í

• Quem apresentou (ou prestou testemunho de) Jesus às
pessoas?
• Em que ocasião foi feita essa apresentação? (No batismo de
Cristo.)
• Por que esse acontecimento é tão importante?
• Em que outras ocasiões o Pai prestou testemunho de Seu
Filho? (Ver Joseph Smith - História 1:17; 3 Néfi 11:7.)

• O que aconteceu a Jesus no monte? (Ver versículo 2.)
• De acordo com Moisés 1:11, por que os mortais são
transfigurados?
• Quais eram os três Apóstolos que freqüentemente estavam
com Jesus nas ocasiões importantes? (Ver Marcos 5:22-23;
37; 14:32-34; ver também o comentário referente a Mateus
17:1-9 em Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, p.
106.)
• Quais foram os Apóstolos que estavam com Jesus na
ocasião de Sua transfiguração?
• Quem mais apareceu no Monte da Transfiguração? (Ver
Guia para Estudo das Escrituras, "Elias", p. 65.)
• Que tipo de corpo tinham Moisés e Elias quando
apareceram?
Peça aos alunos que leiam Alma 45:19; II Reis 2:11; e Doutrina
e Convênios 110:13 para descobrir como Moisés e Elias
deixaram a mortalidade. (Eles foram transladados.)
Peça aos alunos que leiam as escrituras da tabela abaixo e
relacionem as características dos seres transladados.

Características dos Seres Transladados.
3 Néfi 28:7

Os seres transladados "nunca [provam]
a morte".

3 Néfi 28:8,
39-40

Na Segunda Vinda, os seres transladados
passarão imediatamente à condição de seres
ressuscitados.

3 Néfi 28:30

Eles podem aparecer e desaparecer como anjos.

3 Néfi 28:38

Eles não sofrem "dores nem penas" a não ser
pelos pecados do mundo.

3 Néfi 28:39

Satanás não pode tentá-los.

Peça aos alunos que relacionem em uma folha de papel tudo
que aconteceu no Monte da Transfiguração. Leia a seguinte
declaração do Élder Bruce R. McConkie. Reserve tempo
suficiente após cada ponto para que os alunos acrescentem à
sua lista tudo que tiverem esquecido de incluir.
"(1) Jesus tratou Pedro, Tiago e João de modo diferente
do restante dos Doze; Ele levou-os até um monte
não identificado, onde se transfigurou diante
deles, e Eles contemplaram Sua glória. (... )
(2) Pedro, Tiago e João ficaram eles próprios
'transfigurados perante Ele'. (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 154.) (... )
(3) Moisés e Elias (... ) apareceram no monte; e
juntamente com Jesus deram as chaves do reino a
Pedro, Tiago e João. (Teachings, p. 154.)

(4) João Batista, que havia sido decapitado por
Herodes, aparentemente também estava presente.
( ... )
(5) Pedro, Tiago e João tiveram uma visão da

transfiguração da Terra (... ) que acontecerá na
Segunda Vinda, quando tiver início a era milenar.
[D&C 63:20-21] ( .. .)
(6) Aparentemente Pedro, Tiago e João receberam sua
própria investidura quando estavam no monte.
([Joseph Fielding Smith], Doutrinas de Salvação,
voI. 2, p. 164.) ( ... )

(7) Aparentemente o próprio Jesus foi fortalecido e
encorajado por Moisés e Elias, de modo a ser
preparado para o infinito sofrimento e agonia [da]
expiação. ([James E. Talmage], Jesus, o Cristo, pp.
360- 361.) ( .. . )
(8) Certamente foi explicado claramente aos três
apóstolos escolhidos a respeito de Sua morte e
também Sua ressurreição. [JST, Luke 9:31] ( ... )
(9) Deve também ter ficado evidente para eles que as
velhas dispensações do passado [simbolizadas por
Moisés e Elias] tinham desaparecido. ( ... )
(10) Aparentemente Deus, o Pai, oculto e encoberto por
uma nuvem, estava presente no monte, embora
[Pedro, Tiago e João aparentemente] ouvissem
apenas Sua voz e não vissem Sua forma."

(Doctrinal New Testa11lent Commentary, 1:399-401.)

• Por que seria melhor esperar até que o bebê ficasse mais
velho? (Uma criança mais velha saberia dar mais valor à
fotografia e cuidaria melhor dela .)
Peça aos alunos que leiam Mateus 17:9 e procurem o que
Jesus ordenou aos três discípulos que estavam com Ele em
Sua transfiguração. Peça aos alunos que leiam Alma 12:9 e
Doutrina e Convênios 63:64, então pergunte:
• Por que Jesus ordenou aos discípulos que não
comentassem a respeito de Sua Transfiguração?
• Como o fato de contarem a experiência da Transfiguração
seria como entregarem uma fotografia valiosa a um bebê?
Leia a seguinte declaração do Élder Boyd K. Packer:
"Aprendi que as experiências espirituais fortes e
marcantes não são freqüentes. E quando acontecem,
são geralmente para nossa própria edificação,
instrução ou repreensão. A menos que tenhamos sido
chamados pela devida autoridade para assim fazê-lo,
elas não nos colocam em posição de aconselhar ou
corrigir os outros.
Creio também não ser sábio falar continuamente a
respeito de experiências espirituais incomuns. Elas
devem ser cuidadosamente resguardadas, sendo
compartilhadas apenas quando o próprio Espírito nos
induzir a falar delas em benefício de outros." ("The
Candle of the Lord", Ensign, janeiro de 1983, p . 53.)

Pergunte aos alunos:

Diga aos alunos que a Transfiguração está registrada em
todos os evangelhos, exceto no de João. (Ver Marcos 9:2-13;
Lucas 9:28-36.) Leia Mateus 17:1 com os alunos e pergunte:

• Qual dos eventos de Mateus 17:1- 13 é mais provável de
acontecer a vocês em breve?

• Qual dos quatro autores dos evangelhos estava realmente
presente na Transfiguração?

• Quantos de vocês têm a meta de entrar no templo? Por
quê?

• Por que será que João não registrou esse evento em seu
evangelho? (Ver Mateus 17:9.)

• Que ordenanças são realizadas no templo? (Ver D&C
124:33.)

• Que tipo de experiências as pessoas têm atualmente que
provavelmente só deveriam compartilhar quando fossem
inspiradas pelo Espírito? (Bênçãos patriarcais, bênçãos
paternas, experiências espirituais pessoais ou da família,
entrevistas com o bispo.)

• Leia Doutrina e Convênios 97:15- 16. Que preparativos são
necessários para se entrar no templo?
Peça aos alunos que façam uma lista em sua folha de papel
das coisas que iriam ajudá-los a prepararem-se para as
bênçãos e os convênios do templo.

• De acordo com Alma 12:9 e Doutrina e Convênios 63:64,
quando seria adequado compartilhar experiências pessoais
sagradas?

Mateus 17:9. (Ver também Marcos 9:9; Lucas 9:36.)
Experiências sagradas pessoais só devem ser
compartilhadas quando o Espírito nos inspirar a fazê-lo.
(10-15 minutos)

Mateus 17:24-27. Viver a lei do país faz parte do
evangelho de Jesus Cristo. (10-15 minutos)

• Por que seria problemático entregar a um bebê a única
fotografia existente de seu bisavô?

Pergunte aos alunos se eles sabem onde encontrar as Regras
de Fé. (No final de Pérola de Grande Valor.) Peça a um aluno
que leia ou recite a décima segunda regra de fé. Peça a outro
aluno que explique seu significado. Leia Doutrina e
Convênios 134:1, 5 e pergunte:

• O que a maioria dos bebês fazem com as fotografias?

• Para que propósito devem ser organizados os governos?

Pergunte aos alunos:

• Por que motivos os governos devem criar leis?

.....
",

tI' .

.....
"

'!

'I

. 1

• Que responsabilidades temos em relação a nossos
respectivos governos?
Peça aos alunos que leiam Mateus 17:24-27 e procurem o que
Jesus fez para mostrar que cumpria a lei da terra. Leia a
seguinte declaração do Élder James E. Talmage, que era
membro do Quórum dos Doze Apóstolos:

.. .. "

"Caracterizou toda a obra de nosso Salvador sobre a
Terra Seu reconhecimento das autoridades constituídas
do país, tanto judaicas como romanas. ( ... ) Quando o
cobrador de tributo veio receber as contribuições que a
hierarquia demandava, Cristo ( ... ) ordenou que fosse
pago o imposto e ainda provocou um milagre para
conseguir o dinheiro". (Regras de Fé, p. 368.)

Peça aos alunos que citem qualidades das crianças e escreva
as respostas na primeira coluna. Peça aos alunos que
descrevam como as criancinhas manifestam essas qualidades
e escreva as respostas na segunda coluna . (Ver exemplos na
tabela abaixo.) Por fim, pergunte o que podemos fazer para
desenvolver essas mesmas qualidades e escreva as respostas
na terceira coluna.

CaracterÍstica

O que as
Criancinhas Fazem

Inocência

As crianças nascem inocentes
e livres do pecado.

Humildade

As crianças não são orgulhosas
nem arrogantes

Capacidade
de serem
ensinadas

As crianças não precisam ver
para acreditar.

Pergunte aos alunos se as pessoas que fazem estas coisas
estão vivendo de modo condizente com os mandamentos:

Amor e perdão As crianças esquecem a raiva
e logo são amigas de novo.

• Ultrapassar o limite de velocidade.

Confiança
nos pais

As crianças confiam nos pais
e no Pai Celestial.

• Sonegar impostos .

Ausência de
preconceito

As crianças aceitam mais
facilmente as diferenças,
tais como a raça e deficiências
físicas.

• Apossar-se de objetos do local de trabalho.
• Trabalhar menos tempo do que lhe é exigid o, recebendo o
mesmo.
• Copiar programas de computador ilegalmente.
Pergunte:
• Quais são algumas outras maneiras pelas quais as pessoas
geralmente transgridem as leis do país?
• Leia Alma 39:3, 11. De acordo com esses versículos, qual é
uma das razões pelas quais devemos cumprir as leis do
país? (Nossas ações, sejam boas ou más, afetam as pessoas
ao nosso redor.)

O que
Posso Fazer

Peça aos alunos que leiam Mateus 18:6 e pergunte: Qual a
gravidade de ofendermos ou ferirmos os filhos de nosso Pai
Celestial? Você pode mostrar aos alunos a gravura de uma
ped ra de moinho ou desenhá-la no quadro-negro. Diga aos
alunos que maltratar física ou verbalmente uma criança é
uma das ofensas espirituais mais graves. Outra maneira de
prejudicar as crianças é ensinar-lhes princípios falsos ou
deixar de ensinar-lhes princípios corretos.

Mateus 18:1- 10. (Ver também Marcos 9:33-37, 42-48;
Lucas 9 :46-48.) O Salvador ensinou que para entrar em
Seu reino precisamos tornar-nos como criancinhas.
(15- 20 minutos)

As criancinhas podem às vezes dizer e fazer coisas estranhas.
Peça aos alunos que citem algumas das coisas engraçadas que
viram as crianças dizerem ou fazerem. Leia Mateus 18:1-4 e
pergunte:
• Quem é o maior no reino do céu?
• Por que o Salvador nos pediu que nos tornássemos como
criancinhas?
• O que acham que significa tornar-nos como criancinhas?
(Ver Mosias 3:19.)
• Qual é a diferença entre ter um comportamento infantil e
tornar-nos como uma criancinha?
Coloque a gravura "Cristo e as Crianças" (34730059 - 216) ou
uma gravura grande de uma criancinha na frente da classe.
Faça três colunas no quadro-negro com os seguintes títulos:

Característica, O que as Criancinhas Fazem, O que Posso Fazer.

• A quem mais pode se referir o termo "pequeninos" além
das crianças? (Ver Mosias 3:18- 19.)
• A quem mais não devemos ofender nem prejudicar?
Ajude seus alunos a compreenderem como esses princípios se
aplicam a eles. Se maltratarmos física ou verbalmente nossos
irmãos ou irmãs mais novos ou qualquer dos filhos de Deus,
seremos culpados de uma ofensa que foi severamente
condenada pelo Senhor.

• Quantas decisões vocês tomam geralmente a cada dia?
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• Qual consideram ter sido a decisão mais importante que
tomaram na vida?
Leia a seguinte declaração do Élder Spencer W. Kimball, que
na época era membro do Quórum dos Doze Apóstolos:
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• Quais são algumas das decisões importantes que tiveram
de tomar hoje? (Relacione as respostas no quadro-negro.)

Última Páscoa
e última semana

Introdução
Em Mateus 19-20, o Salvador inicia a jornada rumo a
Jerusalém para passar a Páscoa e oferecer a si mesmo como
cordeiro do sacrifício. Ao longo do caminho, Ele continua a
ministrar e ensinar, e multidões O seguem. (Ver Mateus 19:2)
Os ensinamentos e acontecimentos desses dois capítulos
conduzem-nos a uma ocasião que precedeu a entrada triunfal
de Jesus e o início da Sua última semana de vida.
Em espírito de oração, estude Mateus 19- 20 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o casamento é ordenado por Deus e designado por Ele
para perdurar para sempre. Embora o divórcio às vezes
seja necessário na mortalidade, "ao princípio não foi
assim". (Ver Mateus 19:8; ver também I Coríntios 11:11-]2;
D&C 131:]-3.)
• Não somos perfeitos, mas se pedirmos humildemente, o
Senhor pode conduzir-nos, passo a passo, até a perfeição.
(Ver Mateus 19:16-26; ver também Morôni 10:32-33.)
• Os líderes têm a grande responsabilidade e oportunidade
de servir. (Ver Mateus 20:25- 28; ver também Ezequiel
3:17-21; Jacó 1:19.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinlllllentos de Jesus (' Sells Apóstolos, pp. 137-141 .

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 19- 20.
Mateus 19:3-8. (Ver também Marcos 10:2-9.) O
casamento é ordenado por Deus e foi designado por Ele
para perdurar para sempre. Embora o divórcio seja às
vezes necessário na mortalidade, "ao princípio não foi
assim". (20- 25 minutos)

Peça a um aluno que fique diante da classe. Mostre-lhe dois
tipos de doce e peça-lhe que escolha um deles. Pergunte à
classe:

"O fator mais importante que determinará o que serão
amanhã, sua atividade, suas atitudes e seu destino
final (.. .) é a decisão que tomarem naquela noite
enluarada quando pedirem a alguém que seja sua
companheira ou companheiro para o resto da vida.
Essa é a decisão mais importante de toda a sua vida!"
(The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 301.)

• Como acham que algumas pessoas do mundo se sentem a
respeito da importância do casamento?
• Quais são algumas das maneiras pelas quais vocês viram
os casais resolverem seus problemas no casamento?
Peça aos alunos que leiam Mateus 19:5-6 e procurem o que o
Salvador ensinou a respeito do casamento. Mostre à classe
uma fotografia do templo e pergunte aos alunos onde eles
desejam casar-se. Depois, leia os versículos 7-9 e pergunte: O
que aprenderam a respeito do casamento ao compreenderem
os ensinamentos de Jesus a respeito do divórcio? (Nota: Tenha
tato ao dirigir-se a alunos cujos pais ou familiares sejam
divorciados. A ênfase não deve ser nos problemas alheios,
mas procurar ajudar os alunos a prepararem-se para o
casamento eterno.) Leia a seguinte declaração do Élder Bruce
R McConkie:

"O casamento celestial ou eterno é o portão da
exaltação. Para cumprir a plena medida de sua criação
e alcançar a vida eterna, o homem precisa entrar nessa
ordem do matrimônio e guardar todos os convênios e
obrigações que a acompanham. Se um casal for selado
dessa maneira, os dois se tornam marido e mulher
nesta vida e continuam esse mesmo relacionamento no
mundo vindouro. (D&C 131:1-4; 132) (... )
O divórcio não faz parte do plano do evangelho,
independentemente do tipo de casamento envolvido.
Mas como na prática os homens nem sempre vivem
em harmonia com os padrões do evangelho, o Senhor
permite o divórcio por determinados motivos,
dependendo da estabilidade espiritual das pessoas
envolvidas. (... ) Se vivêssemos sob condições mais
perfeitas, o divórcio não seria permitido a não ser em
caso de pecado sexual. Atualmente, o divórcio é
permitido de acordo com as leis civis, e as pessoas
divorciadas têm a permissão da Igreja para casarem-se
novamente sem a mácula da imoralidade que teriam se
vivêssemos em um sistema mais elevado". (Doctrinal
New Testament Com111cntary, 1:547.)

Saliente que a despeito de haver muitos divórcios no mundo,
mesmo entre membros de nossa própria família, em alguns
casos, é importante que não julguemos os que passaram por
esse tipo de problemas na vida . Em vez disso, devemos
colocar em prática os ensinamentos do Salvador em nossa
própria vida, de modo positivo. Pergunte: Como vocês
podem preparar-se para tomar a decisão certa a respeito do
casamento? (Estabelecer a meta de casar-se no templo, viver
da maneira como gostariam que seu futuro cônjuge vivesse,
conviver com jovens que sejam dignos de entrar no templo.)
Mateus 19:16-26. (Ver também Marcos 10:17-27; Lucas
18:18-27.) Não somos perfeitos, mas se pedirmos
humildemente, o Senhor pode conduzir-nos, passo a
passo, até a perfeição. (20-25 minutos)

Escreva a palavra Adorar no quadro-negro. Peça aos alunos
que definam essa palavra. (Existem muitas respostas
corretas.) Depois de algumas definições, leia a seguinte
definição dada pelo Élder Bruce R. McConkie:
"O modo perfeito de adorar é imitar o exemplo" .

Incentive os alunos a se esforçarem bastante para mudar sua
própria vida a fim de tornarem-se pessoas melhores.
Incentive-os a orar para saber o que mais podem fazer para
tornarem-se mais semelhantes ao Salvador.
Mateus 20:25-28. (Ver também Marcos 10:42- 45; Lucas
22:24-27.) Os líderes têm a maior responsabilidade de
servir. (10-15 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que acabaram de se tornar o
líder de seu país. Peça -lhes que imaginem que a imprensa irá
entrevistá-los, querendo saber qual será o enfoque de sua
administração. Pergu nte: O que diriam?
Peça-lhes que alistem as características de um bom líder. Peça
aos alunos que leiam Mateus 20:25-28 e relacionem o que o
Senhor diz nesses versículos a respeito dos líderes. Peça-lhes
que leiam Mosias 2:11- 19, 27 e contem o número de vezes que
o verbo servir ou a palavra serviço aparecem. Pergunte:
• Como o rei Benjamim se sentia em relação ao serviço?
• Como esses versículos se assemelham ao que o Salvador
ensinou em Mateus 25:34--40?

(The Promised Messiah: The First Coming of Christ, 1978,

Leia Jacó 1:19 e Ezequiel 3:17-21 e pergunte:

p.568.)

• O que aprenderam nesses versículos a respeito do papel do
líder?

Peça aos alunos que leiam 3 Néfi 27:27 e pergunte: Como esse
versículo se relaciona com a declaração do Élder McConkie?
Leia Mateus 19:16-26 e pergunte: O que aquele jovem
precisava fazer para tornar-se mais semelhante ao Salvador?

• De que maneiras acham que podem vir a ser chamados a
liderar? (Saliente que quase todos nós somos chamados,
em alguma época de nossa vida, para liderar na igreja, na
escola, no trabalho ou em nossa família.)

Para dar aos alunos algumas idéias a respeito das maneiras
pelas quais podemos tornar-nos mais semelhantes ao
Salvador, cante ou leia a letra do hino "Mais Vontade Dá -me"
(Hinos, n" 75). Peça aos alunos que escrevam em uma folha de
papel a mudança mais importante que precisam fazer em sua
vida para tornarem-se mais semelhantes a Jesus. Pergunte:
Acham que todos escreveram a mesma coisa? Por que não?

• Como vocês podem preparar-se desde já para serem
líderes?
• Como podemos apoiar nossos líderes de modo a ajudá-los
a cumprir suas responsabilidades?

--

Mateus 21-23

Leia a seguinte declaração do Presidente Harold B. Lee:
"O jovem rico não precisava ser ensinado a
arrepender-se de assassinato nem de pensamentos
assassinos. Ele não precisava ser ensinado a
arrepender-se de cometer adultério, roubo, mentira,
engano ou deixar de honrar a mãe. Todas essas coisas
ele fazia desde a juventude. ( ... )
O Mestre, com Seu apurado discernimento e a
capacidade de um Grande Professor, diagnosticou
perfeitamente o caso do jovem: Ele necessitava superar
sua falha, que era o amor pelas coisas do mundo. ( .. .)
Se quisermos alcançar a perfeição, todos teremos um
dia que fazer a nós mesmos esta pergunta: 'O que me
falta?' para podermos começar nossa escalada da
estrad a da perfeição. O líder eficaz é aquele que ajuda
o discípulo a descobrir o que lhe falta, diagnosticar
suas dificuldades básicas e depois prescrever seu
remédio espiritual". (Stand Ye in Holy Places, 1974, pp.
208-210.)

A Vida de Jesus Cristo
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Introdução
Mateus 21- 23 começa na última semana de vida mortal do
Salvador. (Para uma concordância detalhada desses eventos,
ver" A Última Semana da Vida do Salvador", no apêndice, p.
276.) Por três anos, o Senhor havia ensinado, curado,
encorajado e demonstrado tamanho amor, que multidões O
seguiram. Em Sua entrada triunfal e mais tarde no templo, o
povo reconheceu Jesus como o Messias prometido. (Ver
Mateus 20:9, 15.) Isso enfureceu os líderes dos judeus, que

procuraram com maior ímpeto tirar-Lhe a vida. Depois de
purificar o templo, Jesus passou grande parte do tempo
ensinando as pessoas ali.
Em espírito de oração, estude Mateus 21- 23 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Explique-lhes qu e eles hoje lerão a respeito da reação do povo
à visita de Jesus Cristo.
Peça aos alunos que leiam Mateus 21:1-11 e alistem o que as
pessoas fizeram para louvar Jesus, quando Ele entrou em
Jerusalém. Leia as seguintes escrituras e aliste motivos pelos
quais devemos louvar Jesus Cristo:
• Helamã 14:12
• I Coríntios 15:21 - 22

• Quando vemos Jesus Cristo em Sua verdadeira majestade e
grandeza, podemos compreender melhor a importância de
louvá-Lo como nosso Salvador e Redentor. (Ver Mateus
21 :1-11; ver também Mosias 3:17.)
• Jesus nos considera responsáveis pelas coisas erradas que
fazemos. (Ver Mateus 21:12- 16; ver também O&C
97:15-1 6.)

• O maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo
o nosso coração, alma e mente. (Ver Mateus 22:36-38.)
• O segundo grande mandamento é amar ao próximo como
a nós mesmos. (Ver Mateus 22:39 .)

• Mosias 3:17
Pergunte:
• Como pod emos louvar Jesus mesmo quando Ele não esteja
fisicamente presente? (Possíveis respostas: Cantando hinos
a Seu respeito, guardando nossos convênios de sempre
lembrar-nos Dele, agradecendo ao Pai Celestial por Ele,
expressando nossa gratidão pela Expiação ao orarmos.)
• Leia 2 Néfi 2:10. De acordo com esse versículo, o que todos
iremos passar um dia?

• Podemos influenciar as outras pessoas positiva ou
negativamente pelo modo como vivemos. (Ver Mateus
23:2- 28; ver também Alma 39:3, 11 .)

Peça aos alunos que ponderem silenciosamente as seguintes
perguntas:

Outras Fontes de Consulta

• O que você pensará, dirá e fará quando esse dia chegar?

• Vida c Ensinamentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 151-160.
• "A Última Semana da Vida do Salvador", p. 276.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 21-23.
~ A apresentação 7 da Fita de Vídeo do Novo Testal1lC'nto,

• Esse será um dia triste ou feliz para você?

Mateus 21:12- 16. (Ver também Marcos 11:15-19; Lucas
19:45- 48.) Jesus nos considera responsáveis pelas
coisas erradas que fazemos. (5-10 minutos)

Peça aos alunos que leiam Mateus 21:12-16 e respondam às
seguintes perguntas:
• O que estava acontecendo no templo?

, ~ "Justiça e Misericórdia" (6:00), pode ser usada para
ensinar Mateus 21. (Ver Guia de Vídeo do Novo Testal1lento, para
~ugestões didáticas.)

• O que fez Jesus para mudar a situação?

Mateus 21 :1-11. (Ver também Marcos 11 :1-11; Lucas
19:29-40; João 12:12- 19.) Quando vemos Jesus Cristo
em Sua verdadeira majestade e grandiosidade, podemos
compreender melhor a importância de louvá-Lo como
nosso Salvador e Redentor. (15-20 minutos)

• Como podemos aplicar esse acontecimento à nossa vida
atual?

Peça aos alunos que imaginem um líder admirado e
respeitado do país entrando na sala de aula.
• O que pensariam?
• Como se sentiriam?

• Por que não era fácil para uma pessoa fazer aquilo?
• Quem não ficou contente com o que Jesus fez?

Leia Doutrina e Convênios 97:15- 16 e pergunte:
• O que sentem que uma pessoa precisa fazer para ter um
coração puro?
• Por que é difícil manter-nos d esse modo o tempo todo?
• O que temos que pod e ajudar-nos a manter-nos dignos das
bênçãos que podem ser recebidas no templo?

• Como agiriam?
• O que diriam?
Peça-lhes que imaginem que o profeta entrou na sala de aula
e peça-lhes que respondam às mesmas perguntas. Então peçalhes que imaginem qu e Jesus Cristo entrou na sala de aula e
peça-lhes que respondam às mesmas perguntas.
• De que modo diferem suas respostas em relação a cada
uma dessas três pessoas?
• Por que elas diferem entre si?

Mateus 21:18-22:46. (Ver também Marcos 11 :12- 12:34;
Lucas 20:1-40.) Jesus ensinou muitas doutrinas
importantes antes de Sua morte. (45- 50 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que irão morrer em uma
semana. Faça as seguintes perguntas:
• O que fariam na sua última semana de vida?
• Com quem passariam seu tempo?

• o que diriam à sua família?
• Como gostariam que as pessoas se lembrassem de vocês?
• Como se preparariam para encontrarem-se com o Pai
Celestial?
Explique-lhes que essa era a situação em que se encontrava
Jesus em Mateus 21 - 22. Ele sabia que morreria dentro de
poucos dias e tinha pouco tempo de vida. Jesus ensinou
muitas doutrinas importantes nesse período, antes de Sua
morte.
Divida a classe em nove grupos e designe para cada grupo
um bloco de escrituras da tabela abaixo. (Se tiver menos que
nove grupos, designe mais de um bloco para cada grupo.) Dê
5 a 10 minutos para os alunos a fim de que estudem seus
blocos de escri turas e se preparem para fazer o seguinte:
• Jdentifiquem os princípios do eva ngelho que Jesus
salientou no bloco de escri turas. (Nota : A tabela inclui
apenas alguns dos princípios encontrados nessas
escrituras. Os alunos podem encontrar mais.)
• Leia ou resuma os versículos do bloco que possam ser úteis
na compreensão dos princípios.
• Explique como esses princípios se aplicam à nossa vida

Bloco de
Escrituras

Ensinamento de Jesus

1

Mateus 21:18-22

Todas as coisas são possíveis para aqueles
que pedem a Deus com fé.

2

Mateus 21:23- 27

Jesus e João Batista agiram com autoridade
de Deus.

3

Mateus 21:28-32

Por meio do arrependimento podemos
servir ao Pai Celestial.

4

Mateus 21:33-46

Aqueles que rejeitam os profetas e Jesus
Cristo serão destruídos.

5

Mateus 22:1-14

O Senhor aceitará aqueles que O seguirem
voluntária e corretamente.

6

Mateus 22:15-22

Devemos servir a Deus e obedecer à lei
do país.

7 Mateus 22:23-33

A Ressurreição é real. Aqueles que
não forem selados não estarão casados
na Ressurreição. (Ver também D&C
132:15-16.)

8

Mateus 22:34-40

O maior de todos os mandamentos é
amar a Deus. O segundo maior
mandamento é amar ao próximo.

9

Mateus 22:41-46

Jesus Cristo é o Filho de Deus.

para a classe. (Eles poderão ver somente a parte externa dos
copos.) Pergunte: Qual desses copos vocês não gostariam de
usar para beber água? Peça a um aluno que se adiante e olhe
dentro dos copos. Peça ao aluno que identifique qual dos
copos ele não usaria para beber água .
• Qual é o único copo seguro de se usar?
• De que modo as pessoas são semelhantes a esses copos?
Leia Mateus 23:2-4, 15,23- 28 e pergunte:
• Quais foram os dois grupos a respeito dos quais Jesus
admoestou as pessoas? (Ver versículo 2.)
• O que eles estavam fazendo que Jesus condenou?
(Relacione as respostas no quadro-negro, se quiser.)
• Do que Jesus chamou as pessoas que fazem esse tipo de
coisas? (Ver versículo 23.)
• Qual dos copos da lição mais se parece com essas pessoas?
(Ver versículo 25.)
• Essas escrituras ensinam a respeito de um tipo de
hipocrisia . Qual seria outro tipo de hipocrisia?
Leia a seguinte declaração do Presidente N. Eldon Tanner,
membro da Primeira Presidência:
"Harry Emerson Fosdick observou que existem dois
tipos de hipocrisia: Quando tentamos parecer melhores
do que somos, e quando nos fazemos passar por
pessoas piores do que somos. Estávamos falando desse
tipo de hipocrisia no qual as pessoas fingem ser mais
ou melhores do que são. No entanto com muita
freqüência vemos membros da Igreja que sabem e
acreditam em seu coração, mas que têm medo da
opinião pública e não ousam manifestar-se em defesa
da verdade. Esse tipo de hipocrisia é tão grave quanto
o outro." (Conference Report, outubro de 1970, pp .
52- 53.)
Leia Mateus 23:15 e Alma 39:3, 11 e procure os efeitos que a
hipocrisia pode ter sobre os outros. Leia Mateus 23:8-12 e
procure o conselho de Jesus que pode ajudar-nos a livrar-nos
da hipocrisia.

Mateus 24-25

A Vida de Jesus Cristo
Peça a cada grupo que apresente um relatório do que
encontrou . Incentive os alunos a aplicarem esses princípios à
sua própria vida .
Mateus 23:2- 28. (Ver também Marcos 12:38-40; Lucas
20:45-47.) Se não vivermos à altura dos padrões do
evangelho que professamos, podemos influenciar
negativamente as outras pessoas. (10-15 minutos)

Leve três copos transparentes para a sala de aula. Passe graxa
e sujeira no lado de fora do primeiro copo e na parte de
dentro do segundo, e deixe o terceiro limpo. Mostre os copos
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Introdução
Poucos dias antes da crucificação, os discípulos perguntaram

a Jesus a respeito de Sua Segunda Vinda. (Ver Mateus 24:3.)
Em Mateus 24 e 25 encontramos muitas explicações e
profecias a respeito dessa época. Os acontecimentos desses
ca pítulos são de particular interesse para nós atualmente
porque estamos preparando o mundo para a Segunda Vinda
e porque vivemos numa época em que muitas dessas
profecias estão sendo cumpridas.
O Profeta Joseph Smith fez várias mudanças e acréscimos a
Mateus 24 na Tradução de Joseph Smith. Esse capítulo foi
reimpresso na íntegra na Pérola de Grande Valor como Joseph
Smith - Mateus. A sugestão didática referente a Mateus 24
será baseada em Joseph Smith - Mnteus, na Péroln de
Grande Valor.
Em espírito de oração, estude Mateus 24-25 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Uma série de acontecimentos precederá a Segunda Vinda
de Jesus Cristo. O estudo desses acontecimentos pode
ajudar-nos a preparar-nos para a Segunda Vinda. (Ver
Joseph Smith - Mateus 1:22-37; ver também Mateus
24:1-35; D&C 29:14-21; 45:16- 53, 63-75.)
• Embora ninguém saiba a hora exata da Segunda Vinda, os
justos de modo geral saberão quando o tempo se
aproximar. (Ver Joseph Smith - Mateus 1:38-54; ver
também Mateus 24:32-51.)
• Devemos expressar nosso amor a Deus pelo modo como
tratamos Seus filhos. (Ver Mateus 25:40; ver também
Mosias 2:17.)

• Qual a idade de Joseph Smith - Mateus? (Foi traduzido
em 1831.)
• Qual deles é o mais correto?
• Qual bloco de escrituras vocês prefeririam estudar?
. \,,\\.

Joseph Smith - Mateus 1 :5- 20. (Ver também
Mateus 24:4- 22; Marcos 13:5- 20; Lucas 17:31;
21 :8- 24.) Quando os iníquos se recusam a se
arrepender, fazem cair sobre si a condenação do Senhor.
(10-15 minutos)
\ 'A '\
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Pergunte aos alunos quais seriam as conseqüências do
seguinte:
• Pôr a mão no fogo?
• Cair de uma montanha ou de um prédio bem alto?
• Comer quando se está com fome?
• Regar uma planta e cuidar dela?
Saliente que todas essas coisas têm conseqüências naturais.
Peça aos alunos que estudem Joseph Smith - Mateus 1:5-12.
• Quais são as conseqüências naturais de se viver
iniquamente?
• Como esses versículos se aplicam ao modo de vida de
muitas pessoas de hoje?

• A respeito de quem Jesus estava referindo-Se nesses
versículos?
Leia a seguinte declaração do Élder Marion G. Romney
encontrada em Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, p .
164, para ajudar os alunos a compreenderem que essa parte
das escrituras se refere aos judeus que viveram no período de
quarenta anos após a morte de Cristo.

• Vida c Ellsinal1lentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 149,
163- 169.
• "A Última Semana da Vida do Salvador", p . 276.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 24-25.
~ Joseph Smith - Mateus. (Ver também Mateus
~ 23:39-24:51; Marcos 13; Lucas 12:37-48; 17:20-37;
21 :5-36.) É melhor estudar Mateus 24 de Joseph Smith
- Mateus, na Pérola de Grande Valor. (5 minutos)

Peça aos alunos que imaginem estarem perdidos. Depois de
vagar sem rumo por muito tempo, eles encontram outra
pessoa. Essa pessoa possui dois mapas da região. Ambos os
mapas eram precisos na ocasião em que foram feitos e seriam
de grande auxílio para vocês agora. Um mapa tem 200 anos.
O outro é atual. Pergunte: Com que mapa vocês prefeririam
ficar? Por quê?

• Em que sentido Mateus 24 e Joseph Smith -- Mateus se

• Que bloco de escrituras é semelhante a que mapa?
• Qual a idad e do livro de Mateus? (Quase dois mil anos.)

• Leia os versículos 18-20. Que conseqüências de uma vida
iníqua são descritas nesses versículos?

Outras Fontes de Consulta

Peça aos alunos que leiam o cabeça lho de Joseph SmithMateus. (Se os alunos não souberem o que é Tradução de
Joseph Smith, peça-lhes que leiam "Tradução de Joseph
Smith", no Guia pam Estlldo das Escritllras, pp. 209-210.)
Pergunte:

assemelham aos dois mapas descritos acima?

• Leia Alma 41:10. Corno esse versículo se relaciona à
questão das conseqüências naturais da iniqüidade?
• Leia Joseph Smith - Mateus 1:13-17. O que Jesus
admoestou os justos que viviam em Jerusalém a fazerem
para evitar as conseqüências naturais da iniqüidade de sua
época?

\Y:I\\

Joseph Smith - Mateus 1:21-37. (Ver também
Mateus 24:6- 35; Marcos 13:7- 31; Lucas 17:21 - 37;
21 :9- 32.) Uma série de acontecimentos precederá a
Segunda Vinda de Jesus Cristo. O estudo desses
acontecimentos pode ajudar-nos a preparar-nos para a
Segunda Vinda. (20- 25 minutos)
\V)\,

Recorte de uma revista a fotografia de uma pessoa famosa
que a maioria de seus alunos reconheceriam . Corte a
fotografia cm seis ou sete pedaços. Cole um pedaço no
quadro-negro e pergunte se alguém saberia dizer quem é
aquela pessoa. Coloque outro pedaço, depois mais outro, até
que todas os pedaços estejam colados ou que alguém
ildivinhe quem é a pessoa.

Leia Joseph Smith - Mateus 1;1,4 e peça aos alunos que
.rocurem saber o que os discípulos perguntaram a Jesus.

. ..

Diga aos alunos que hoje verão outro quebra-cabeças. As
peças do quebra-cabeças são os acontecimentos profetizados
que precederiam a Segunda Vinda, conforme se encontram
em Joseph Smith - Mateus. Copie a tabela abaixo como
apostila para os alunos, deixando a coluna à esquerda, "Sinais
da Segunda Vinda", em branco. Peça aos alunos que usem as
escrituras para preencherem os dados a respeito dos sinais.

Escrituras
]S-M 1:22

'.

Falsos Cristos e profetas realizarão milagres
para enganar os eleitos.

]S-M
1:23,28

Haverá guerras e rumores de guerra.

]S-M 1:26

Cristo virá como o sol que surge no oriente.
Toda a Terra saberá que Ele veio.

]S-M 1:27

Os justos serão reunidos.

• Por que acham ser importante conhecer os eventos que
levarão à Segunda Vinda?
• Que mandamento nos é dado no versículo 46?
• Visto que não sabemos exatamente quando será a Segunda
Vinda, corno podemos nos preparar melhor para ela?
Mateus 25. Jesus ensinou muito a respeito de Sua
Segunda Vinda por meio de parábolas. (15-20 minutos)

Separe a classe em três grupos. Peça a cada grupo que estude
urna das seguintes parábolas: As dez virgens (vv. 1- 13), os
talentos (vv. 14-30) ou as ovelhas e os bodes (vv. 31-46). Dê
cinco minutos aos grupos para que estudem as parábolas,
procurando o seguinte:

Haverá guerras, fome, pestes e terremotos.

]S-M1:30

A iniqüidade e o ódio proliferarão.

]S- M 1:31

O evangelho será pregado em todo o mundo,
e então os iníquos serão destruídos.

]S-M 1:32

A "abominação da desolação" se cumprirá
pela segunda vez.

]S- M 1:33

O sol e a lua não brilharão, e as estrelas
cairão.

• Como a parábola se aplica à nossa vida atualmente?

Todas as profecias serão cumpridas.

• Como podemos nos preparar melhor para a Segunda
Vinda por conhecermos essa parábola?

Quando tiverem terminado, pergunte:
• Quais dessas profecias já aconteceram, pelo menos em
parte?
• Leia Doutrina e Convênios 97:21-22, 25. De acordo com
esses versículos, o que podemos fazer agora para prepararnos para as calamidades que precederão a Segunda Vinda
de Jesus Cristo?
~ Joseph Smith - Mateus 1 :38- 54. (Ver também
~ Mateus 24:32- 51; Marcos 13:28-37; Lucas
12:37-48; 17:26-37; 21 :29- 36.) Embora ninguém saiba a
hora exata da Segunda Vinda, os justos de modo geral
poderão saber quando o tempo se aproximar. (10- 15
minutos)

......

• Por que acham que o Senhor não quer que saibamos o
momento exato de Sua Segunda Vinda? (Ver versículos
47-54.)

]S-M 1:29

]S-M
1:34-35

......

Sinais da Segunda Vinda

• O que esses versículos explicam a respeito da hora exata da
Segunda Vinda? (Ver versículo 40.)

Leve um refrigerante incolor e gaseificado, algumas uvas
passas e um copo transparente para a sala de aula. Coloque
um pouco do refrigerante no copo. Segure urna passa e
explique aos alunos que quando derrubar a passa no copo, as
bolhas se acumularão em torno dela, até que acabem fazendo
com que flutue. Diga aos alunos que isso irá acontecer, mas
será difícil prever quanto tempo levará. Peça-lhes que tentem
adivinhar quanto tempo levará para que a passa flutue .
Derrube a passa no refrigerante e marque o tempo. (Nota:
Certifique-se de que o refrigerante não tenha perdido o gás,
caso contrário a passa não flutuará.)
Peça aos alunos que leiam Joseph Smith - Mateus 1:38- 54 e
pergunte:
• De que modo o aprendizado dos a'contecimentos que
precederão a Segunda Vinda se assemelha à passa que
jogamos dentro do copo de refrigerante? (Ver versículos
38-39.)

• O que acontece na parábola?
• Como a parábola se relaciona à Segunda Vinda de Jesus
Cristo?

À medida que estudam, leia com o primeiro e o segundo
grupos as explicações das parábolas contidas em Vida e
Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos. (Ver os comentários
referentes a Mateus 25:1-13 e Mateus 25:14-30, p. 166.)
Quando os grupos estiverem prontos, peça-lhes que
apresentem um relatório do que encontraram para o restante
da classe.

Mateus 25:40 (Conhecimento de Escrituras)
Expressamos nosso amor a Deus pelo modo como
tratamos Seus filhos. (5-10 minutos)

Pergunte aos alunos:
• Quais são o primeiro e o segundo maiores mandamentos?
(Amar a Deus e amar ao próximo; ver Mateus 22:36-39.)
• Quais são algumas maneiras pelas quais podemos
demonstrar às outras pessoas que as amamos?
• Quais são algumas maneiras pelas quais podemos mostrar
a Deus que O amamos?
Peça aos alunos que leiam Mateus 25:40 e procurem saber o
que poderiam fazer para cumprir tanto o primeiro quanto o
segundo mandamento ao mesmo tempo. Peça aos alunos que
leiam e marquem a referência remissiva de Mosias 2:17 e
debata como ela se relaciona com Mateus 25:40. Peça-lhes que
escrevam em uma folha de papel algumas maneiras pelas
quais poderiam demonstrar melhor seu amor pela família,
amigos, líderes e mesmo desconhecidos.

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 139- 140,
171- 175,184,193-196,205-210,214-215.
• "A Última Semana da Vida do Salvador", p. 276.

A Vida de Jesus Cristo
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Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Mateus 26-28.

-"'i A apresentação 9 da Fita de Vídeo do Novo Testa/llcnto,
~ "Eu para Isso Nasci" (27:00), pode ser usada para
ensinar Mateus 26-28 ou como parte de uma li ção sobre a
última semana da vida do Salvador. (Ver Guia de Vídco do
Novo Testamento, para sugestões didáticas.)
I"

Introdução
Os capítulos finais de Mateus descrevem os últimos dias da
vida mortal de Jesus Cristo. Neles estão registrados
acontecimentos sagrados como a instituição do sacramento, a
Expiação, a morte e a Ressurreição de Cristo. O Profeta
Joseph Smith ensinou a suprema importância dessas coisas,
ao dizer:
"Os princípios fundamentais da nossa religião se constituem
nos testemunhos dos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo
morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos
céus; e todas as outras coisas que pertencem à nossa religião
são meros complementos dessa verdade". (Ensinamentos do
Profeta Joseph Smith, p. 118.)
Esses capítulos contêm grandes escrituras doutrinárias a
respeito da Expiação e da Ressurreição.

Mateus 26:1-16. (Ver também Marcos 14:1 - 11; Lucas
22: 1-6.) Quando fi camos sabendo quem é o Salvador e o
que Ele fez por nós, não podemos continuar indiferentes
a Ele. (10-15 minutos)

Leve um pedaço de limão para a sala de aula . Mostre-o para a
classe e pergunte:
• O sabor do limão é fraco ou forte?
• Alguém na classe gosta do sabor de limão puro?
• Quem não gosta de chupar limão puro?
• Tem alguém que é indiferente?
• Vocês poderiam ter uma opinião a respeito do sabor do
limão sem nunca tê-lo provado? Por quê?

Em espírito de oração, estude Mateus 26-28 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições .

Explique aos alunos que há poucos que experimentaram um
limão puro e permaneceram indiferentes. O sabor é tão forte
que a maioria das pessoas ou gosta ou não gosta dele.
Pergunte: Que diferença haveria nas respostas se
estivéssemos falando de uvas passas em vez de limões?

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Saliente para os alunos que é difícil permanecermos
indiferentes em relação a pessoas com uma personalidade
forte ou vigorosa. Peça aos alunos que leiam Mateus 26:1-]6.

• Quando tomamos o sacramento, prometemos tomar sobre
nós o nome de Cristo, sempre nos lembrarmos Dele e de
Seu sacrifício expiatório e guardar Seus mandamentos. (Ver
Mateus 26:26-28; ver também I Coríntios 11:23-29.)

• Como as pessoas dos versículos 1-5 se sentiam a respeito
de Jesus?

• Jesus Cristo sofreu grande agonia para proporcionar uma
expiação para toda a humanidade. (Ver Mateus 26:36-46;
27:1- 2,11- 50; ver também Mosias 3:7; Alma 7:11-13; D&C
19:16- 19.)
• Com o exemplo e as bênçãos do Senhor, podemos suporta r
as difíceis provações que enfrentamos. (Ver Mateus
26:46-27:35; ver também Mosias 23:21-24.)
• Por meio da morte e Ressurreição de Jesus Cristo, toda a
humanidade também será ressuscitada. (Ver Mateus
27:52-53; 28:1-10; ver também I Coríntios 15:22; Helamã
14:15; 3 Néfi 23:11-12.)

• Como a mulher dos versículos 6-13 se sentia a respei to
Dele?
• Como o homem dos versículos 14-]6 se sentia a respeito
Dele?
Reveja a história de Isaac Behunnin na sugestão didática
referente a Mateus 12:30 (p . 37) e pergunte se pod emos
permanecer indiferentes em relação ao Salvador.
Mateus 26:26-29. (Ver também Marcos 14:22-25; Lucas
22: 19-20 .) O Sa lvador instituiu o sacramento para
lembrar-nos de que Ele sacrificou Sua vida para
proporcionar-nos a Expiação. (10- 15 minutos)

Pergunte a um aluno da classe que tenha saído em viagem de
férias recentemente:

• Muitas pessoas são testemunhas de que Jesus Cristo
ressuscitou e vive hoje. (Ver Mateus 28:1- 9,16-20; ver
também 3 Néfi 11:15; D&C 76:22-23.)

• Você trouxe uma lembrança do lugar que visitou? O que
foi?

•

• Por que você escolheu essa lembrança, em particular?

r " ..

• o que pensa quando olha para essa lembrança?
• De que modo ela o faz lembrar de sua viagem de férias?
Peça aos alunos que leiam Mateus 26:26-29.
• Por que Jesus d eu o sacramento a Seus discípulos?
• O que Jesus fez com o pão antes de dá-lo a Seus
discípulos?
• Como o pão partido nos faz lembrar do corpo do
Salvador?
• Como o vinho (ou a água) nos faz lembrar de Seu sangue?
Saliente para os alunos que quando comemos ou bebemos
algo, ele passa a tornar-se parte de nosso corpo.
Pergunte: Como o fato de partilharmos os símbolos da
Ex piação nos ajuda a aplicar a Expiação em nossa própria
vida?

Mateus 26:31-35. (Ver também Marcos 14:27-31; Lucas
22:31-34; João 13:36-38.) Jesus profetizou a negação de
Pedro.

Se quiser ensinar esses versículos, ver a sugestão didática
referente a Lucas 22:31-38, 56- 62 .

- \ Mateus 26:36-45. (Ver também Marcos 14:32-42;
~/ Lucas 22:40-46.) Jesus Cristo sofreu grande
agonia para proporcionar uma expiação para toda a
humanidade. (30-35 minutos)

Escreva EXPIAÇÃO no quadro-negro. Se estiver disponível,
mostre a gravura "Jesus Orando no Getsêmani" (Mateus
26:36-45),34730059 - 227. Peça aos alunos que ponderem o
significado da Expiação lendo os seguintes versículos e
respondendo às perguntas correspondentes.

Compreender a Expiação

Leia a seguinte declaração do Élder Spencer W. Kimball, que
na época era membro do Quórum dos Doze:

Pergunta

"Toda vez que tomamos o pão e a água, deve haver
uma reconsagração, uma rededicação. Se não
estivermos vivendo os mandamentos, se estivermos
em transgressão, se tivermos raiva, ódio ou amargura,
devemos refletir seriamente se devemos tomar o
sacramento". (The Teachings of Spencer W. Kimball, p.
225 .)
Incentive seus alunos a refletirem sobre o sacrifício do
Salvador e sua própria condição espiritual ao tomarem o
sacramento a cada semana.

Escritura com
a resposta

Qual foi uma das conseqüências da
Queda de Adão?

Moisés 5:4

Qual é o termo encontrado nas escrituras
para descrever essa condição?

Alma 42:9

Em que condição espiritual precisamos
estar para habitar com Deus?

Moisés 6:57

Quantos de nós somos impuros?

I João 1:8

Qual é a missão da Igreja?

Morôni 10:30, 32

Depois de debater essas perguntas, escreva embaixo da
palavra EXPIAÇÃO a seguinte pergunta: Se somos expulsos da

presença de Deus por callsa de nossos pecados, C0l110 podemos voltar
Sua presença? Leia a seguinte experiência de Stephen E.

ti

Mateus 26:30. (Ver também Marcos 14:26.) A música é
uma parte importante do evangelho. (5-10 minutos)

Pergunte à classe:
• Que papel tem a música em sua vida?
• Ergam a mão se tiverem ouvido algum tipo de música nas
últimas vinte e quatro horas.
• Já aprenderam alguma coisa usando a música? (As letras
do alfabeto, os livros do Novo Testamento.)
• Como a música pode ser proveitosa, mesmo que não tenha
letra?
• Que evidência existe de que a música faz parte do plano do
Senhor?
Peça aos alunos que usem seu Guia para Estudo das Escrituras
para encontrar escrituras que mostrem a importância da
música. (Existem muitas referências em "Música", pp.
148-149, e "Cantar", p. 33.) Peça aos alunos que leiam Mateus
26:30 e procurem o que Jesus fez com Seus discípulos pouco
antes de Se dirigir para o Jardim do Getsêmani a fim de
expiar pelos pecados de toda a humanidade. Se quiser, leia as
informações contidas no "Prefácio da Primeira Presidência",
no hinário. Pense na possibilidade de terminar a aula
cantando um dos hinos preferidos de um dos alu nos .

...

Robinson:
"Certo dia (... ), minha filha Sarah, que tinha sete anos
de idade na época, procurou-me e disse: 'Pai, posso
ganhar uma bicicleta? Sou a única menina do
quarteirão que não tem uma bicicleta'.
Bem, eu não tinha dinheiro suficiente para comprar-lhe
uma bicicleta, por isso disfarcei e disse para ela: 'Claro
que pode, Sarah'. ( . .. )
Eu disse: 'Economize todas as suas moedinhas, e logo
terá o suficiente para comprar uma bicicleta'. E com
isso ela se foi.
Algumas semanas depois, eu estava sentado na mesma
poltrona, quando"percebi que Sarah estava fazendo
algo para sua mãe e recebendo pagamento por isso. Ela
foi até a outra sala e ouvi: 'Clink, clink'. Perguntei:
'Sarah, o que está fazendo?'
Ela voltou e ( ... ) disse: 'Você prometeu que se eu
economizasse todas as minhas moedinhas, logo teria o
suficiente para comprar uma bicicleta. Pai, eu
economizei todas as que ganhei'.

Ela é minha filha, e eu a amo. Meu coração se derreteu.
Ela estava fazendo tudo a seu alcance para seguir
minhas instruções. Eu não tinha mentido para ela. Se
ela guardasse todas as suas moedinhas, chegaria um
dia em que teria o suficiente para comprar uma
bicicleta, mas então ela estaria interessada em um
carro. Por causa do amor que tenho por ela, eu disse:
'Vamos até à cidade procurar uma bicicleta'.
Fomos a todas as lojas de Williamsport, Pensilvânia.
Por fim, encontramos. ( ... ) Ela montou na bicicleta e
ficou muito entusiasmada. Então viu a etiqueta de
preço, pegou-a e virou-a. Quando viu quanto custava,
seu semblante caiu e ela começou a chorar. Ela disse:
'Oh, pai, eu nunca vou juntar o suficiente para
comprar uma bicicleta'.

parente, sofrido doenças graves, perdas financeiras, desfeito
amizades ou passado por dificuldades na famíl ia ou na
escola .) Peça a alguns que contem suas experiências:
Explique aos alunos que no período entre o Getsêmani e Sua
crucificação, o Salvéldor foi terrivelmente maltratado. Peça aos
alunos que se revezem na leitura de Mateus 26:46-27:33 e
pensem no sofrimento do Senhor. Esses versículos são muito
fortes e captarão o interesse dos alunos. Enquanto eles lêem a
respeito de Jesus, peça-lhes que pensem em como se teriam
sentido. Peça-lhes que reflitam na mansidão e autocontrole
que o Senhor demonstrou ao permitir que homens in íquos O
afligissem quando tinha poder para fazê-los parar. Você pode
pedir aos alunos que escrevam no quadro-negro cada uma
das provações, à medida que as lerem e as ressaltarem nas
escrituras. Utilize a tabela abaixo como referência .

Por isso eu disse: 'Sarah, quanto você tem?'

Algumas das Tribulações Sofridas por"
Jesus entre o Getsêmani e a Crucificação

Ela respondeu: "Sessenta e um centavos".
-

'Vou-lhe dizer o que farei. Você me dá tudo que tem
mais um abraço e um beijo, e a bicicleta é sua.' ( ... ) Ela
deu-me um abraço e um beijo e entregou-me os
sessenta e um centavos. Tive então que dirigir muito
vagarosamente para casa, porque ela não quis descer
da bicicleta. Ela pedalou pela calçada até chegarmos
em casa, e enquanto dirigia lentamente ao lado dela
pelas ruas, dei-me conta de que essa era uma parábola
da Expiação de Cristo". ("Believing Christ: A Practical
Approach to the Atonement", Brigha11l Young University
1989-1990 Devolional al/d Fireside Speeches, 1990, pp.
122- 123.)

Peça aos alunos que leiam 2 Néfi 25:23 e comparem esse
versículo a essa história . De ond e provém a "graça" na
escritura e na história? Aponte para a palavra EXPIAÇÃO no
quadro-negro. Explique aos alunos que podemos nos tornar
"um" com Deus por meio da Expiação. Jesus começou a
cumprir a Expiação no Jardim do Cetsêmani.
Leia Mateus 26:36-45 e procure as circunstâncias que
cercaram o sofrimento de Cristo no Cetsêmani . Marque as
referências remissivas: Doutrina e Convênios 19:16- 19 e
Mosias 3:7. Peça aos alunos que leiam essas escrituras para
saberem quão d ifícil e dolorosa foi a Expiação. Leia Alma
7:11- 13 e pergunte:
• O que mais Jesus sofreu e tomou sobre si além de nossos
pecados?
• Como se sentem ao saberem o que Jesus fez por todos nós?
Preste testemunho da Expiação e peça él alguns éllunos que
façam o mesmo.

Mateus 26:46-27:35. (Ver também Marcos 14:42-15:25;
Lucas 22:47-23:33; João 18:1-19:18.) Com o exemplo e
as bênçãos do Senhor, podemos suportar as difíceis
provações que enfrentamos. (35- 40 minutos)

Pergunte aos alunos quais foram algumas provações difíceis
que tiveram de enfrentar. (Alguns podem ter perdido éllgum

- - - ---

--

-

- -- -

..

Depois do Getsêmani, Jesus estava
fisicamente fraco e exausto.

Mateus 26:36--46;
Mosias 3:7;
D&C 19:16- 19

Ele foi traído por um discípulo e amigo
íntimo, Judas.

Mateus 26:45-50

Muitos O abandonaram, inclusive
discípulos Seus

Mateus 26:55-56

As pessoas contaram mentiras a Seu respeito.

Mateus 26:59-62

- --- --- -Ele foi acusado de blasfêmia por dizer a
verdade.

Mateus 26:63-65

-- _...

Mateus 26:66

Foi condenado à morte sem motivo justo.

-

-

Cuspiram Nele, açoitaram-No e zombaram
Dele mais de uma vez.

Mateus 26:67-68;
27:29-30

Um líder do governo condenou Jesus à
morte, embora soubesse que Ele era inocente.

Mateus 27:11-26

- - -

_ .

Jesus foi chicoteado de uma forma brutal que
freqüentemente chegava a matar as pessoas.

Mateus 27:26

Foram tiradas as Suas roupas.

Mateus 27:28, 35

Os soldados colocaram uma coroa de
espinhos em Sua cabeça.

Mateus 27:29

- ---

----------- -

Pergunte aos alunos:
• Como os sofrimentos e tribulações nos proporcionam uma
compreensão melhor do sofrimento do Salvador?
• Como podemos demonstrar nosso amor e gratidão pelo
que Ele fez por nós? (Ver João 14:15.)
Peça a um aluno que recite a décima terceira regra de fé.
• Que parte dessa regra de fé se aplica ao que acabamos de
estudar a respeito do Salvador? ("Suportamos muitas
coisas e esperamos ter a capacida de de tudo suportar".)
• Que tipo de tribulações talvez tenham que suportar no
futuro?
• Como o exemplo do Salvador pode ajudar-nos nas
tribu lações?

fi, t

\W\\ Mateus 27:35-54. (Ver também Marcos 15:24- 39;

\,;",1\\ Lucas 23:34-47; João 19:23-30.) Jesus Cristo
sofreu uma morte terrível e dolorosa. (20- 25 minutes)
Cante ou leia a letra de um destes hinos: "Em Uma Cruz
Jesus Morreu" (n° 1(9), "Vede Morreu o Redentor" (n° 110),
"No Monte do Calvário" (n° 113). Pergunte:

Peça-lhes que leiam Mateus 28:1-10 e 27:52-53 e respondam
às seguintes perguntas. (Se quiser, entregue a seguinte
apostila aos alunos ou escreva estas escrituras no quadronegro.)
• (Mateus 28:1) Em que dia da semana isso aconteceu?
• (Mateus 28:1) Quem foi ao sepulcro?

• Qual é seu hino favorito a respeito da Expiação?

• (Mateus 28:2) Quem apareceu?

• Por que gostam dele?

• (Mateus 28:2) Como a pedra foi afastada da entrada do
sepulcro?

Peça aos alunos que se revezem na leitura do relato de
Mateus a respeito da crucificação (Mateus 27:35-54). Peça-lhes
qu e façam perguntas e comentários à medida que lerem . Você
pode ler para eles a descrição feita pelo Élder James E.
Talmage da crucificação, encontrada em Vida e Ensinal1lentos
dr Jesus e Seus Apóstolos. (Ver os comentários referentes a
Mateus 27:35, p . 196.)
Se desejar, cante outro hino sobre a Expiação. Depois, convide
os alunos a escreverem em uma folha de papel uma carta ao
Salvador, descrevendo como se sentem a respeito do que Ele
sofreu por nós e como podem demonstrar sua gratidão.

Mateus 27:52- 53; 28:1 - 10. (Ver também Marcos
16:1-14; Lucas 24:1-12; João 20:1 - 18.) Por meio
da morte e Ressurreição de Jesus Cristo, toda a
humanidade será ressuscitada. (25- 30 minutes)
IV,III\
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Pergunte aos alunos:
• Como se sentem ao ver uma pessoa com uma deficiência,
tal como, por exemplo, alguém com retardo mental, que
não tenha um braço ou perna, ou que seja cego ou surdo?
• Qual seria o valor de uma cura para essas deficiências?
• Algum de vocês já perdeu algum amigo ou parente para a
morte?
• Por que a morte é uma experiência tão difícil?
Diga aos alunos que você conhece uma "cura" não só para
essas deficiências mas também para a própria morte. Peça aos
a lunos que leiam Alma 11 :43-44 e descubram qual o remédio.

• (Mateus 28:4) O que aconteceu aos soldados?
• (Mateus 28:5-7) O que disse o anjo?
• (Mateus 28:8) Para onde foram as mulheres?
• (Mateus 28:9-10) O que lhes aconteceu no caminho?
• (Mateus 27:52-53) O que aconteceu a algumas pessoas
falecidas em Jerusalém depois da Ressurreição de Cristo?
Use a seguinte lição com uso de objetos para ajudar os alunos
a compreenderem melhor a Ressurreição. Erga uma de suas
mãos. Mova os dedos e depois feche o punho. Diga aos
a lunos que sua mão representa nosso corpo espiritual.
Coloque uma luva na mão e pergunte aos alunos:
• De que modo a luva pode representar nosso corpo físico?
(Nosso espírito ganha ou "veste" um corpo quando
nascemos.)
• Como podemos representar a morte? (Tire a luva.)
• Como podemos representar a Ressurreição? (Coloque a
luva d e volta.)
• Qu e diferença faz saber que seremos ressuscitados e que
depois da ressurreição nunca mais ficaremos doentes nem
morreremos?
• Que diferença fa z saber que podemos voltar a viver com
nossos entes queridos que faleceram?
• Quem vocês acham que ficará mais entusiasmado por
causa da ressurreição? Por quê?

I
Autor: Diversos documentos antigos identificam Marcos
como o autor deste evangelho, embora ele não seja
identificado como tal no livro. O Profeta Joseph Smith deu a
esse livro o título de "Testemunho de São Marcos". Para mais
informações, ver o verbete "Marcos" no Guia para Estudo das
Escrituras, pp. 136-137.
Público Alvo: O evangelho de Marcos fornece explicações
culturais e geográficas que seriam de interesse para um
público gentio (não judeu). (Ver Guia para Estudo das
Escrituras, "Evangelhos", pp. 76-81.)
Fundamentos Históricos: O evangelho de Marcos é
geralmente considerado como o primeiro a ter sido escrito e
pode ter dado base a grande parte dos evangelhos de Mateus
e Lucas. A data exata em que foi escrito é desconhecida mas
"tanto as antigas tradições cristãs quanto as características
próprias do registro de Marcos indicam que a origem deste
evangelho tenha sido em Roma, após a morte de Pedro (64 a.
D.) e antes da queda final do Templo de Jerusalém (70 a. D.)" .
(S. Kent Brown, "The Testimony of Mark", Studies in Scripturc:
VolulIle Five, the Gospels, org. Kent P. Jackson e Robert L.
Millet, 1986, p. 67.)
Aspectos Característicos: O evangelho de Marcos é o mais
curto dos quatro. Trata -se de um relato rápido que ressalta
mais as ações do Salvador do que Suas palavras. Marcos
sal ienta em especial os milagres do Salvador. Mais de noventa
por cento do relato de Marcos também se encontra nos outros
evangelhos . Entre os acontecimentos e ensinamentos
encontrados cm Marcos mas não nos outros evangelhos estão:
A parábola da semente que cresce em segredo (ver Marcos
4:26-29), o fato de Jesus ser carpinteiro (ver Marcos 6:3), a
cura do homem cego em Betsaida (ver Marcos 8:22-26), e a
doutrina de que os sinais seguem aqueles que crêem (ver
Marcos 16:17-18).
Tema: O registro de Marcos testifica que Jesus Cristo é o filho
de Deus e um ser de poder milagroso. Marcos ilustra esse
conceito salientando as ações do Salvador.
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Introdução
Ao contrário de Mateus e Lucas, Marcos 1-3 não contém
nenhuma informação a respeito do nascimento ou da
juventude de Jesus. O relato de Marcos começa com o

ministério de Jesus Cristo, incluindo Seu batismo e o
chamado de Seus discípulos e Apóstolos. Observem quão
rapidamente Marcos começa a relatar os milagres de Jesus.
Em espírito de oração, estude Marcos 1-3 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os espíritos pré-mortais que seguiram Satanás foram
lançados à Terra e procuram tomar posse do corpo dos
mortais. (Ver Marcos 1:23-26, 34, 3:11; ver também Marcos
5:1-13; D&C 29:36-37.)
• Jesus Cristo tem poder para curar-nos fisicamente e
purificar-nos do pecado. (Ver Marcos 1:23-45; 2:1-12.)
• Devemos orar freqüentemente para estar em comunhão
com Deus. (Ver Marcos 1:35; ver também Marcos 6:46.)
• O Dia do Senhor é um dia para descansarmos e
glorificarmos a Deus. (Ver Marcos 2:23-28; 3:1-6; TJS,
Marcos 2:27.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 43-45

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Marcos 1-3.

Marcos 1:1 - 23. Introdução ao Evangelho de Marcos.
(15-20 minutos)

Para ajudar a preparar seus alunos para seu estudo de
Marcos, transmita-lhes toda informação contida na introdução
ao livro de Marcos que considere útil. Por exemplo, você pode
ilustrar a natureza resumida do evangelho de Marcos
escrevendo os seguintes acontecimentos no quadro-negro: O
nascil1lento de Jeslls, Seu batis1110 por João Batista e O chamado de
Simão Pedro e André. Peça a seus alunos que procurem esses
eventos nos quatro primeiros capítulos de Mateus. Depois,
peça que comecem a ler Marcos 1 e comparem quantos
versículos Marcos usa para contar os mesmos eventos . (Nota:
Marcos não inclui um relato do nascimento de Jesus.)
Para mostrar a ênfase dada por Marcos nos milagres de Jesus,
diga aos alunos que Mateus não começa a citar os milagres
realizados por Jesus até Mateus 8:2-3. Peça-lhes que
continuem lendo Marcos 1 até encontrarem o primeiro
milagre mencionado por Marcos. (Ver Marcos 1:23-25.)
Saliente para os alunos que Marcos dá ênfase às ações e
milagres do Senhor, enqua nto que Mateus enfoca mais Seus
ensinamentos. Explique aos alunos que embora grande parte
do conteúdo de Marcos também se encontre em outros
evangelhos, Marcos nos apresenta um ponto de vista singular
em seu testemunho de Jesus Cristo.
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Marcos 1:23- 2:12. (Ver também Mateus 8:2- 17; 9:2-8;
Lucas 4:33- 5:26.) Jesus Cristo tem poder para curar-nos
tanto física quando espiritualmente. (35- 45 minutos)

Quando os alunos entrarem na sala de aula, torne-os
"incapazes" com alguma deficiência física. Por exemplo:
Ponha-lhes uma venda nos olhos, coloque um de seus braços
em uma tipóia, amarre-lhes as pernas para que não possam
andar ou amordace-os para que não possam falar. (Tenha tato
ao lidar com alunos que tenham deficiências reais. Pergunte
com an tecedência aos alunos que possuam alguma deficiência
se isso os ofenderia ou os deixaria emba raçados. Observe, no
entanto, que as respostas às perguntas desta lição podem ser
especialmente significativas para eles.)
Depois de deixar os alunos experimentarem suas
"deficiências" por cinco a dez minutos, pergunte:
• Como é ser fisicamente "incapaz"?
• Que dificuldades tiveram em decorrência de sua
" deficiência"?
• Como se sentiriam se tivessem essa deficiência por toda a
vida?
Peça aos alunos que escrevam "Marcos 1:23-2:12" no alto de
uma folha de papel. Diga-lhes que esses versículos contêm
relatos de pessoas que tinham diversos tipos de deficiências.
Peça-lhes que leiam os versículos e escrevam as respostas das
seguintes perguntas em relação a cada pessoa a respeito da
qual tiverem lido:
• Qual era a deficiência que afligia essa pessoa?

• De que modo as fraquezas espirituais ou pecados nos
tornam "incapazes"?
• Se vocês tivessem uma deficiência física e outra espiritual,
qual gostariam mais que fosse curada? Por quê?
Leia Alma 7:rI-13 e ajude os alunos a saberem e sentirem que
o Salvador tem poder de curar nossas deficiências físicas e
esp irituais.
Marcos 1 :35. (Ver também Lucas 4:42; 6:12.) Devemos
reservar freqüentemente um tempo para orar e estar em
comunhão com Deus. (15- 20 minutos)

Ca nte com a classe um hino a respeito da oração, como "Ó
Doce, CrMa Oração" (n" 79) ou "Com Fervor Fizeste a Prece?"
(n" 83). Peça aos alunos que expliquem a mensagem do hino.
Peça aos alunos que pensem consigo mesmos se oraram pela
manhã. Pergunte:
• Por que as pessoas resolvem orar?
• Por que motivo algumas pessoas deixam de orar?
Convide um ou dois alunos a prestarem testemunho a
respeito da oração, se assim o desejarem.
Peça aos alunos que leiam Marcos 1:35 e utilize algumas das
seguintes perguntas:
• Como a mensagem do hino que cantamos se aplica a esse
versículo?
• Por que acham que Jesus orava?

• Que milagre realizou Jesus para ajudar essa pessoa?

• Que bênçãos receberíamos se nos levantássemos "de
manhã muito cedo" para orar?

• O que a pessoa fez para ajudar no milagre, caso tenha feito
algo?

• Por que seria útil se procurássemos um "lugar deserto"
para orar?

Pergunte:

• Que outras pessoas vocês conhecem nas escrituras que
procuraram um lugar deserto para orarem e estarem a sós
com Deus?

• Ocorrem curas atualmente? (Ajude os alunos a
compreenderem que Cristo é capaz de curar pessoas com
deficiências em nossos dias; ver Mórmon 9:15.)
• Que bênção seria maior do que receber a cura de uma
deficiência física?
Escreva a seguinte declaração do Presidente Harold B. Lee no
quadro-negro:
"O maior milagre que vejo atualmente não é
necessariamente a cura de corpos enfermos, mas o
maior milagre que vejo hoje é a cura de almas
enfermas." (Conference Report, abril de 1973, p. 178.)
Pergunte o que os alunos acham que o Presidente Lee quis
dizer com isso.
• Por que a cura de almas enfermas é algo mais grandioso do
que a cura de corpos enfermos?
• Acreditam que o Salvador tenha poder para curar-nos de
nossas deficiências espiritua is?
Leia novamente Marcos 2:5-12 e peça aos alunos que
procurem evidências do poder de Jesus para curar as pessoas
do pecado. Ajude os alunos a compararem as enfermidades
espirituais com as deficiências físicas, fazendo as seguintes
perguntas:
• O que significa ser espiritualmente cego, surdo ou aleijado?

Leia as seguintes declarações ou entregue-as como apostila
para os alunos.
O Presidente Spencer W. Kimball, que na época era Presidente
do Quórum dos Doze, escreveu:
"A solidão é rica e provei tosa. Quando oramos a sós
com Deus, deixamos de lado toda a falsidade e o
fingimento, toda a hipocrisia e arrogância. O Salvador
encontrou suas montanhas e retirou-se para orar.
Paulo, o grande apóstolo, não pareceu entrar no
espírito de seu novo chamado até encontrar a
purificadora solidão na Arábia . Ele procurou a solidão
como homem mundano e voltou de lá purificado,
preparado e regenera do. ( ... ) Enos encontrou seu lugar
solitário na floresta. Moriâncumer foi até o alto da
montanha para pedir ao Senhor que tocasse as pedras
para iluminar o caminho de seu povo. E Néfi
aprendeu a construir um navio por meio de
comunicação com o Senhor em uma montanha, longe
dos homens. Joseph Smith encontrou solidão no
bosque, onde apenas os pássaros, as árvores e Deus
ouviram sua prece. Na solidão, nós também podemos
orar com maior intensidade e fervor". (Faith Precedes
the Miracle, 1972, p. 209.)

o Bispo Burke H. Peterson, que na época era membro do
Bispado Presidente, disse:
"Quando sentirem necessidade de confidenciar algo ao
Senhor ou melhorar a qualidade de suas conversas
com Ele, de orar, se assim preferirem, gostaria de
sugerir um processo a ser seguido: Procurem um lugar
onde possam estar sozinhos, onde possam pensar,
onde possam ajoelhar-se, onde possam falar em voz
alta com Ele. Pode ser o quarto, o banheiro ou o
armário. Então imaginem o Senhor em sua mente.
Pensem na pessoa com quem estão falando, controlem
seus pensamentos. Não permitam que vaguem a esmo.
Conversem com Ele como seu Pai e seu amigo.
Contem-lhe as coisas que realmente sentem que devem
dizer-Lhe. Não usem frases feitas de pouco significado,
mas tenham uma conversa sincera e genuína com Ele.
Façam confidências, peçam-Lhe perdão, implorem a
Ele, desfrutem Sua companhia, agradeçam a Ele,
expressem seu amor por Ele e ouçam Suas respostas.
Ouvir é uma parte essencial da oração. As respostas do
Senhor chegam muito silenciosamente. De fato, poucos
ouvem Suas respostas de modo audível. Precisamos
prestar muita atenção ou jamais as reconheceremos. A
maioria das respostas do Senhor são sentidas no
coração como um cálido sentimento de conforto ou
podem vir como pensamento à nossa mente. Elas vêm
para os que estão preparados e que são pacientes".
(Conference Report, outubro de 1973, p. 13.)
Incentive os alunos a melhorarem a qualidade de suas
orações procurando todos os dias um momento e um lugar
em que possam estar sozinhas e em comunhão com o Senhor
por meio da oração.

Saliente para os alunos que a frase "o sábado foi feito por
causa do homem" não significa que possamos fazer tudo que
quisermos no Dia do Senhor. Estaríamos desse modo
desprezando outras diretrizes do Senhor dadas nas escrituras.
(Ver Êxodo 20:8-11; D&C 59:9-]4) e por meio de Seus profetas
e apóstolos atuais . Diga aos alunos que esses versículos
contêm dois outros propósitos do Dia do Senhor: Descansar e
glorificar a Deus. (Acrescente essas duas coisas à coluna
"Diretrizes do Dia do Senhor", no quadro-negro.) Expliquelhes que como Jesus criou o Dia do Senhor, Ele tem
autoridade sobre esse dia .
Peça a um aluno que leia para a classe a seção
"Comportamento no Domingo"** de Para o Vigor da juventude
(34285059, pp. ]6-17).
• Que outras diretrizes foram dadas nesse folheto a respeito
do Dia do Senhor?
• Como essas diretrizes podem ajudar-nos a adquirir força
espiritual, descansar de nossos labores e glorificar a Deus?
Acrescente algumas das diretrizes de Para o Vigor da fuventudr
à coluna "Diretrizes para o Dia do Senhor" no quadro-negro.
Volte a atenção dos alunos para a lista de atividades. Digalhes que embora todas essas atividades sejam adequadas para
seis dias da semana, algumas podem não ser adequadas para
o Dia do Senhor.
• Quais dessas atividades seriam adequadas ao Dia do
Senhor?
• O que mais podemos fazer no Dia do Senhor para ajudar a
glorificar a Deus?
Debata com os alunos algumas das bênçãos de santificarmos
o Dia do Senhor, lendo quaisquer das declarações a seguir
que considerar úteis.
O Presidente Gordon B. Hinckley disse:

~ Marcos 2:23-3: 6. (Ver também Mateus 12:1 - 14;

\V Lucas 6:1-11 .) O Dia do Senhor é um dia para

descansarmos de nossos labores terrenos e nos
aproximarmos do Senhor. (35- 45 minutos)

Diante da classe, escreva no quadro-negro algumas atividades
populares dos adolescentes que estejam dentro dos padrões
da Igreja, como jogar futebol, nadar, ler, jogar basquete,
dançar, trabalhar, estudar, cantar, fazer compras, comer e
dormir. Analise a lista com a classe e pergunte se o Senhor
aprova todas essas atividades.
Escreva o título Diretrizcs do Dia do Senhor em outra parte do
quadro-negro. Peça aos alunos que leiam Marcos 2:23-3:5 e
procurem o que os discípulos fizeram que levaram os fariseus
a acusá-los de estarem quebrando o Dia do Senhor. Pergunte:
O que o Salvador ensinou nesses versÍCulos a respeito do
propósito do Dia do Senhor? (Relacione as respostas no
quadro-negro na coluna Diretrizes do Dia do Senhor.)
Diga aos alunos que a tradição judaica havia acrescentado
tantas restrições referentes à santificação do Dia do Senhor
que em vez de um dia de descanso ele se tornou um grande
fardo. Jesus ensinou : "O sábado foi feito por causa do
homem, e não o homem por causa do sábado". (Marcos 2:27)
Em outras palavras, o Senhor estabeleceu o Dia do Senhor
para nossa bênção.

" Ao prosseguirmos para um futuro maravilhoso,
existem aqueles mandamentos que algumas pessoas
talvez consid erem menores, mas que também são de
tremenda importância.
Estou-me referindo ao Dia do Senhor. O Dia do Senhor
se está tornando o dia de lazer das pessoas. É o dia do
golfe ou do futebol na televisão, de comprar ou vender
em nossas lojas e mercados. Estaremos nos tornando
como as pessoas comuns ( .. .), como crêem certos
observadores? Temo que sim. ( ... )
Nossa força para o futuro, nossa decisão de fazer a
Igreja crescer em todo o mundo, será enfraquecida se
violarmos a vontade do Senhor com relação a esse
importante assunto. Ele assim o declarou de modo
bem claro no passado e novamente por meio da
revelação moderna. Não podemos desprezar
impunemente o que Ele nos disse." (A Liahona, janeiro
de 1998, p . 79.)
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o Élder James E. Faust, que na época era membro do Quórum
dos Doze, disse:

• Jesus Cristo criou a Terra, e todos os elementos Lhe
obedecem . (Ver Marcos 4:37-41; 6:35-44,47-52.)
• Jesus Cristo tem grande compaixão por todos nós, e Sua
graça é suficiente para nossas fraquezas. (Ver Marcos 5:19;
6:34,41-44; ver também Marcos 1:40-41 .)

"Nesta época de crescente acesso ao materialismo e de
preocupação com as coisas materiais, existe uma
proteção para nós e nossos filhos contra as pragas dos
dias atuais. A chave para esta proteção se encontra,
surpreendentemente, na observância do Dia do
Senhor." (A Liahona, janeiro de 1992, p. 39.)

• Aqueles que têm fé em Jesus Cristo podem ser curados. Se
não tivermos fé, limitaremos nossa capacidade de
testemunhar milagres em nossa vida. (Ver Marcos 5:34;
6:1-6; ver também Éter 12:12; Morôni 7:37.)

Outras Fontes de Consulta

o Élder John H . Groberg, membro dos Setenta disse:

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 77-78,89.
Há poder em santificar o Dia do Senhor - poder para
ajudar outros bem como a nós próprios. Se quisermos
ter as bênçãos e proteção de Deus como pessoa,
família, comunidade e povo, precisamos guardar e
santificar o Seu dia. (A Liahona, janeiro de 1985, p. 83.)

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Marcos 4-c6 .

Conclua prestando testemunho das bênçãos que recebeu por
seguir esse mandamento.
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A apresentação 5 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,
"A Tua Fé Te Salvou", (16:17), pode ser usada para
ensinar Marcos 5, se ainda não a tiver usado ao ensinar
Mateus 9. (Ver Guia de Vídeo do Novo Testamento, para
sugestões didáticas .)
Marcos 4:1 - 25. (Ver também Mateus 13:1-23; Lucas
8:4-18.) Aqueles que vivem de acordo com o
conhecimento do evangelho que adquiriram recebem
ainda mais. (20-25 minutos)

Peça a um aluno que faça algumas flexões de braço. Pergunte:
• O que esse tipo de exercício faz para os músculos?
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• Como a maneira pela qual o conhecimento do evangelho
cresce pode ser comparado ao modo como os músculos
aumentam de tamanho?
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• Quem ou o que representam os pássaros? (Satanás; ver
versículos 4, 15.)

Introdução

• Os pedregais? (Ver versículos 16- 17.)

Durante Seu ministério na Galiléia, Jesus realizou muitos de
Seus maiores milagres. Eles demonstraram Seu poder sobre
os elementos terrenos, as forças do mal, as enfermidades do
corpo e do espírito, e até a morte. Ao estudar Marcos 4-6,
procure o que o Salvador ensinou a respeito do poder da fé e
da compaixão. Procure também o que esses capítulos ensinam
a respeito de como lidarmos com a tristeza e a rejeição.
Pondere os seguintes princípios e estude Marcos 4- 6, em
espírito de oração, antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Aqueles que vivem de acordo com o conhecimento do
evangelho que adquiriram, recebem ainda mais. (Ver
Marcos 4:24- 25; ver também Lucas 8:18.)

.-

Leia com os alunos a parábola do semeador. (Marcos 4:2-9)
Pergunte: O que a semente representa nessa parábola? ("A
palavra", ver versículo 15.) Peça aos alunos que leiam Marcos
4:15-20 e procurem respostas para o seguinte:

• Os espinhos? (Ver versículos 18- 19.)
• A boa terra? (Ver versículo 20.)
• O fruto? (Pode representar nosso conhecimento do
evangelho e as bênçãos e boas obras resultantes da
aplicação prática desse conhecimento; ver versículo 20.)
Pergunte: O que acontece com o conhecimento e a
compreensão do evangelho das pessoas depois do batismo, se
sua terra for boa e elas permanecerem ativas na Igreja? Leia
Marcos 4:24-c25 com os alunos e pergunte o que esses
versículos ensinam a respeito daqueles que permitem que o
solo de seu coração se torne duro, pedregoso ou espinhoso.
Leia Alma 12:9-11 e pergunte:
• O que esses versículos ensinam a respeito da aquisição de
luz e conhecimento?
• O que eles ensinam a respeito da perda da luz e do
conhecimento?
• O que acontece com a compreensão do evangelho das
pessoas quando elas se tornam menos ativas? Por quê?
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• De que modo essa perda de compreensão se assemelha aos
d iversos tipos de solo da parábola?
Leia Doutrina e Convênios 76:5- 10 com os alunos e pergunte:

Mostre aos alunos a gravura" Acalmando a Tempestade"
(Mateus 8:23-27). (Ver o apêndice, p. 290.) Peça aos alunos
que examinem a expressão do rosto de cada pessoa da
gravura . Leia Marcos 4:35- 41 com a classe e pergunte:

• O que esses versículos nos dizem a respeito do que
podemos aprender se formos obedientes?

• Qual desses versículos fo i ilustrado pelo artista?

• O que esses versícu los ensinam a respeito de
podemos aprender essas coisas grandiosas?

• Se pudessem pedir ao artista que refizesse a gravura, o que
lhe pediriam que mudasse?

COl1l0

• Podem dar exemplos desse princíp io tirados de sua
própria vida ou da vida de outras pessoas?
Convi de os alunos que quiserem a compartilharem s uas
experiências. (Advirta-os a não mencionarcm o nome de
pessoas específicas.)

...

~

Peça aos alunos que pensem nas épocas "tempestuosas" de
sua vida em que passaram por provações . Explique-lhes que
pode ter parecido que Jesus estivesse dormindo quando as
coisas estavam realm ente ruins, mas tal como na história, Ele
jamais nos deixa sozinhos. Peça a um aluno que leia a
seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie:

Leia o seguinte comentário do Élder Bruce R. McConkie:
" A luz do evangelho não é derramada de uma vez
sobre os homens em todo o esplendor do sol do meiodia, mas ( .. .) surge gradualmente em seu coração,
linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco
aqui, um pouco ali. [Ver D&C 50:24.] No final, aos fiéis
que continuarem a crescer em luz e verdade serão
reveladas todas as coisas, e eles saberão todas as
coi sas. (D&C 76:5- 10; 93:26-28; 101:32-34; 121 :26- 29.)
( ... )

'Nenhuma parábola, ensinamento, mistério ou segredo
permanecerá oculto ao conhecimento dos fiéis; no
fin al, todas as coisas serão reveladas, e os justos as
conhecerão"'. (Doctrinal Ncw Tcsta/1lcnt COI1l/1lcntary,
1:291.)

Co nclua desafi and o os alunos a buscarem o conhecimento do
cvangelho durante toda a vida.

Marcos 4:35- 41. (Ver também Mateus 8:18-27; Lucas
8:22-25.) Jesus pode acalmar as tempestades da vida tal
como acalmou a tempestade no mar da Galiléia. (10- 15
minutos)

"[Este milagre] demonstra claramente que o Senhor
Jesus está sempre próximo de Seus amigos e que irá
protegê-los dos perigos, mesmo quando seu pedido de
socorro exija o controle das forças da natureza.
Além disso, o mar tempestuoso e bravio é um símbolo
d e um mundo pecaminoso e iníquo. ( ... ) Quando
Cristo acalma os mares da vida, a paz entra no coração
dos homens.

;
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Há também aqueles que comparam a própria Igreja a
um navio, dirigido e conduzido por apóstolos e
profetas pelas ondas do mundo, que são tempestuosas
e bravias, e embora ataquem com força e violência o
na vio castigado pela tempestade, jamais prevalecerão.
O navio divino nunca afunda; seus fiéis passageiros
jamais se afogarão nas profundezas iradas, porque
Cristo conduz Seu próprio navio. Talvez pareça estar
adormecido em um banco com um travesseiro sob a
cabeça, mas Ele está l,í. E nos momentos de extremo
perigo, quando for despertad o pelas súplicas de Seus
servos, novamente repreenderá os ventos e as águas;
salvando aqueles que tiverem fé em Seu nome. Ele
levará a paz às almas aflitas; Sua voz se ouvirá
novamente: 'Cala-te, aquieta-te"' . (Mortal Messiah,
2:278.)
Peça aos alunos que escrevam ou relatem uma ocasião em
que sentiram a tranqüilizadora influência do Salvador. Você
pode também contar uma experiência pessoal de quando foi
"salvo" pelo Salvador durante uma época "tempestuosa" de
sua vida .
Cante ou leia a letra d e "Mestre o Mar Se Revolta" (Hinos, n°
72). Peça aos alunos que releiam a última estrofe e digam
como ela os faz se sentirem .

Marcos 5:2 1-43; 6:1 - 6. (Ver também Mateus 9:18- 26;
13:54-58; Lucas 8:41-56.) A fé precede os milagres.
(2535 minutos)

Peça aos alunos que mencionem milagres realizados hoje que
são semelhantes aos que aconteceram na época de Cristo. Leia
Morôni 7:37 com os alunos e p eça-lhes que d escubram o que
possibilita os milagres. Diga-lhes que irão estudar hoje dois
exemp los de milagres que resultam da fé e um exemplo de
como a falta de fé limita os milagres.

.
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Peça aos alunos que se revezem lendo em voz alta Marcos
5:22-43. Debata as seguintes perguntas, durante a leitura:
• Por que Jairo procurou Jesus?
• O que Jairo disse que revelou que ele tinha fé em Jesus?
(Ver versículo 23.)

• O que a mulher disse que nos revela quão grande era sua
fé em Jesus? (Ver versículos 27-28.)
• Por que acham que Jesus sentiu no toque daquela mulher
algo diferente do que no de todas as outras pessoas da
multidão que O cercava?
• Por que a mulher foi curada embora todas as outras
pessoas não pudessem ajudá-la?

• O que Jesus disse que ajudou a curar a mulher? (Ver
versículo 34.)
• No caso da filha de Jairo, de quem foi a fé que contribuiu
para que ela fosse trazida de volta à vida?
Peça aos alunos que leiam Marcos 6:1-6 procurando saber
como esses versículos se relacionam com as duas histórias dos
versículos 22-43. Pergunte:
• Que relação existe entre o poder de cura de Jesus Cristo e a
fé que uma pessoa exerce Nele? (Ver também Mórmon
9:19-20.)
• Por que acham que existem tantas pessoas hoje que não
acreditam em milagres?
Peça aos alunos que ponderem quão forte é sua fé e o que
podem fazer para desenvolver mais fé. Entregue-lhes uma
cópia da seguinte declaração do Élder Merrill J. Bateman,
membro dos Setenta, como apostila ou escrita no quadronegro:
" A fé é um princípio e um processo. Ela define o
caminho por meio do qual edificamos um
relacionamento de confiança com o Salvador. Para que
a fé se desenvolva, precisamos começar com um
coração humilde e um espírito contrito, tendo forte
desejo de conhecer o Senhor, e depois ser obedientes
aos princípios do evangelho. Em troca, o Salvador
recompensa os obedientes com uma confirmação
espiritual de suas ações. (Ver Alma 32:16, 27- 32.) À
medida que a fé cresce, nossa visão da eternidade se
expande, aumentando nossa capacidade de lidar com
os problemas da vida." ("Faith That Preserves and
Strengthens", Brigham Young University .1996- 1997
Speeches, 1997, p. 141.)
Discuta as seguintes perguntas com os alunos ao estudarem
essa declaração.
• Como podemos adquirir fé?
• De que maneira a obediência influi em nossa fé?
• Como a fé influi em nossa capacidade de obedecer?
• O que, então, podemos fazer para aumentar nossa fé?
Você pode terminar com seu testemunho de que podemos
desenvolver mais fé e que Deus ainda realiza milagres
atualmente em resposta à nossa obediência e fé.

Marcos 6:14-29. (Ver também Mateus 14:6-12; Lucas
9:7- 9) Guardar os mandamentos freqüentemente exige
muita coragem e sacrifício. (20- 30 minutos)

Leia a seguinte história verídica para a classe:
"Joseph F. Smith tinha 19 anos quando voltou de sua
missão no Havaí. Enquanto viajava da Califórnia para
sua casa em Utah, encontrou-se com um 'grupo de
homens vulgares e bêbados ( ... ) que estavam atirando
para cima, gritando de maneira selvagem e
amaldiçoando os mórmons'. Um dos bêbados,
'brandindo uma pistola', aproximou-se dele. Apesar de
aterrorizado, Joseph 'sentiu que seria inútil e insensato
fugir ( ... ) e por isso continuou caminhando na direção
do pistoleiro como se nada visse de anormal em seu
comportamento. 'Você é um mórmon ____ ?'
perguntou o estranho. Reunindo toda a coragem que
conseguiu, Joseph respondeu sem vacilar, olhando
firmemente nos olhos do estranho: 'Sim, senhor. Sou
mórmon roxo, de quatro costados, até debaixo d'água'.
Aturdido pela resposta totalmente inesperada, o
pistoleiro parou, deixou cair os braços e, depois de
olhar espantado para Joseph por um instante, disse
numa voz mais calma: 'Sabe, você é 0 _ _ _ mais
divertido que já conheci. Toque aqui. Fico feliz em
conhecer um sujeito que não tenha medo de defender
suas convicções'. Dizendo isso, virou-se e foi embora".
(Francis M. Gibbons, Joseph F Smith: Patriarch and
Preacher, Profeta of Cod, 1984, pp. 43-44.) (M. Russell
Ballard, A Liahona, janeiro de 1988, p. 43.)
Pergunte: Que qual idades são necessárias para se tomar o
tipo de decisão que o jovem Joseph F. Smith tomou? Pergunte
aos alunos se eles têm parentes ou amigos que guardaram os
mandamentos em uma situação difícil e peça-lhes que contem
sua história.
Diga aos alunos que aprenderão hoje algo a respeito de
alguém que guardou os mandam entos numa ocasião em que
foram necesséÍrios grande coragem e sacrifício. Leia Marcos
6:14-16 e pergunte:
• A quem se referia o rei Herodes no versículo 14? (Jesus.)
• Por que Herodes pensava que Jesus era João Batista que
tinha voltado dos mortos?
• Do que Herodes estaria com medo? (Ver os comentéÍrios a
respeito de Mateus 14:1-2 em Vida c Ensinamentos de Jesus e
Seus Apóstolos, p . 83.)
Leia Marcos 6:17-29 com seus alunos, parando quando
necessário para permitir que eles debatam as seguintes
perguntas. Explique-lhes que Marcos 6:14-16 descreve o que
aconteceu depois da morte de João Batista e que nos versículos
17- 29 Marcos explica como e por que João Batista tinha
morrido.
• Por que Herodes colocou João Batista na prisão?
• Por que foi preciso coragem para que João chamasse
Herodes ao arrependimento?

• Qual o preço que João pagou?
• Que características mencionadas em Marcos 6:20 vocês
acham que ajuda ram João a ter a coragem necessária para
guardar os ma ndamen tos?
• Por q ue valeu a pena o sacrifício de João em guardar os
m anda mentos?
• Quais são algumas das maneiras pelas quais os jovens de
hoje demonstram coragem e sacrifício para guardarem os
mandamentos? (Ser batizados, servir em uma missão,
seguir os padrões morais, obedecer à Palavra de Sabedoria,
defender outros que estejam sendo maltratados .)
• Por que acham que a obediência aos mandamentos é algo
vital?
Conclua pedindo aos alunos que leiam o verbete a respeito de
João Batista no Guia para Estlldo das Escritllras (p . 117). Peçalhes que procurem o atri buto ou experiência de João Batista
que mais os im pressionou. Incentive-os a fazerem de João
Batista o seu exemplo ao tomarem decisões.

Marcos 6:34. (Ver também Mateus 14:14.) O Salvador tem
grande amor e compaixão por todos. (10- 15 minutos)
Inicie a au la cantando "O Amor do Salvador" (Músicas para
Criallças, p . 42) ou "Assombro Me Causa" (Hil1os, n" 112). Peça
aos al unos que digam como o hino os faz sentir em relação ao
Salvador.
Escreva as seguintes referências no quadro-negro: Mateus
20:34; Marcos 1:40- 41; 5:19; 6:34; Lucas 7:12-13. Peça à classe
que as leia e procure palavras que descrevam a motivação do
Salvador para abençoar em cada passagem. Pergunte: Como
isso se aplica a nós? Leia 3 Néfi 17:5-7 e ajude os alunos a
compreenderem que o Salvador tem compaixão e amor por
todos. Tudo que Ele faz é motivado pelo amor. Pergunte:
• Por que o Pai às vezes parece reter as bênçãos, embora nos
ame?
• Como essa retenção de bênçãos pode ser um ato de amor?
Leia a seguinte declaração do Élder Neal A. Maxwell, que na
época era membro dos Setentas:
"A compaixão do divino Jesus por nós não é a
compaixão abstrata de um homem sem pecado que
jamais os sofreria; mas, sim, a compaixão e a empatia
Daquele que sofreu extremamente, embora inocente,
por todos os nossos pecados." (Ali These Things SI/(/II
Give Thee Expcriellcc, 1979, p. 35.)
• Como o conhecimento da compaixão e amor do Salvador
por nós nos incentiva e abençoa nossa vida?
• Como esse conhecimento influi em como nos sentimos a
respeito Dele e a respeito do que Ele pede que façamos?
Peça a alguém que conte a respeito de uma ocasião em que
tenha sentido o amor do Salvador. Peça aos alunos que
procurem oportunidades durante a semana vindoura para
demonstrarem compaixão por alguém, tal como fez o
Salvador.
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Introdução
Marcos 7-16 cobre aproximadamente o último and1ftt'W4a do
Salvador, inclusive Seu ministério final na Galiléia', Peréi~" e
Judéia . A maior parte deste bloco, no entanto, refere-se aos
importantes acontecimentos da última semana de vida do
Salvador, inclusive Sua Expiação, morte e Ressu rreição.
Em espírito de oração, estude Marcos 7-16 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar as lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Tornamo-nos impuros por meio de nossos pensamentos e
ações. (Ver Marcos 7:14-24.)
• Jejuar e orar pode aumentar nossa espiritualidade e fé. (Ver
Marcos 9:14-29; ver também Mateus 17:14--21; Lucas
9:37-43.)
• Aqueles que são humildes, obedientes e dispostos a servir
o próximo são considerados os maiores à vista de Deu s.
(Ver Marcos 9:33- 37; ver também Ma teus 18:1-5; Lucas
9:46-48; Mosias 3:19.)
• Jesus sofreu fome, sede, cansaço, dor e tentação, por isso
sabe como consolar-nos e ajudar-nos. (Ver Marcos 11 :12;
ver também Mosias 3:7; Alma 7:11-13.)
• A casa do Senhor é um lugar sagrado e deve ser tratada
com reverência . (Ver Marcos 11 :15- 18; ver também D&C
110:8.)
• Quando oramos com fé, o Pai Celestial nos concede os
desejos justos de nosso coração. (Ver Marcos 11:22- 24; ve r
também Mateus 21:21 - 22; Tiago 1:5-7; 3 Néfi 18:20.)
• Precisamos aprender a sacrificar nossas posses terrenas e m
favor das bênçãos celestes para nos tornarmos semelhantes
a Cristo. (Ver Marcos 12:41-44; ver também Lucas 21:1-4;
Morôni 7:6- 8.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c EllsinaJ/lentos de /eslls c Seus Apóstolos, pp. 99-100,
149-150, 158, 172, 206-208.
• "A Última Semana da Vida do Salvador", p. 276.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias o u use as suas próprias
ao prep arar as lições referentes a Marcos 7-16.

@

Marcos 7:1-2~. (Ver também ~ateu s 15:1- 20.)
~ Tornamo-nos Impuros por meio de nossos maus
pensamentos e ações. (30-40 minutos)

Diante da classe, faça um pouco de lama em uma tigela,
mostre uma xícara suja e escreva a palavra contalllinar no
quadro-negro . Pergunte aos a lunos o que significa a palavra
con tal1linar (tornar impuro ou sujo). Peça a um rapaz que
possua o sacerdócio que se coloque diante da classe e ponha a
mão na lama . Depois disso, pergunte: Será que as mãos sujas
o tornam indigno de possuir o sacerdócio? Por que sim ou
por que não? En tregue a xícara suja para uma das moças e
pergunte: Será que beber dessa xícara a tornaria indigna de
ensinar na Primária ou na Escola Dominical?
Peça aos alunos que leiam Marcos 7:1-1 5 e pergunte:
• Do que os faris eus acusaram os d iscípulos de Jesus?
• O que respondeu Jesus?
Certifique-se de que os alunos compreendam que Jesus não
estava dizendo que lavar as mãos an tes de comer não fosse
importante. Ele estava dizendo que comer sem lavar as mãos
não torna uma pessoa iníqua ou impura. Ver também os
comentários referentes a Mateus 15:2 em Vida e Ensinamentos
di' JeslIs (' Seus Apóstolos, p. 100.
• O que significa a palavra corbã? (Ver o comentário referente
a Marcos 7:11 em Vida e Ellsinal1lentos de Jesus (' Seus
Apóstolos, p.IOO .)
• Como os fariseus a usavam para desvia rem-se da le i?
• O que Jesus ensinou a esse respeito? (Ver Marcos 7:10-13.)
Peça aos alunos que leiam Marcos 7:17-23 e procurem o que
realmente contamina uma pessoa. Depois debata as seguintes
perguntas:

"Não é a sujeira da terra nem a graxa nas mãos que
maculam o homem; tampouco são ( ... ) o suor em
excesso causado pela labuta ou o odor corporal
resultante do trabalho pesado. A pessoa pode banharse de hora em hora, perfumar-se com freqüência, lavar
os cabelos com xampu diversas vezes ao dia, fazer as
unhas diariamente, ser mestre em conversação e,
entretanto, ser depravado e sujo como as fossas do
inferno. O que macula é o pecado, especialmente o
pecado sexual". (O Milagre do Perdão, p. 62.)
Leia também a seguinte declaração de Dallin H. Oaks, que na
época era presidente da Universidade Brigham You ng:
"O corpo possui defesas para livrar-se de alimentos
insalubres. Com algumas poucas exceções que
causariam a morte, a comida estragada irá apenas
fazê-los passar m al; porém, não causam danos
permanentes. Por ou tro lado, uma pessoa que se
alimen ta de histórias sujas e filmes e literatura
pornográfica ou erótica grava-as neste maravilhoso
sistema de arquivos chamado cérebro. O cérebro não
vomitará a imundície. Uma vez registrada,
permanecerá para sempre sujeita à lembrança,
envian do à men te flashes de suas imagens pervertidas
e desviando-os das coisas saudáveis da vida." ("Não
Temas, Crê Somente", James E. Faust, A Liahona,
janeiro de 1998, p . 5J.)
Leia 1 N éfi 15:34. Compartilhe seus sentimentos com os
alunos a respeito de como nos tornarmos e p ermanecermos
espiritua lmente limpos.
(~ Marcos 8:1 - 30. (Ver também Mateus 15:32-1 6:20)

~ Jesus pode curar tanto a cegueira física quanto a
espiritual. (30-40 minutos)

• Que tipo de pensamentos e ações torna as p essoas
espiritualmente impuras? (Relacione as respostas no
quadro-negro.)

Diante da classe, escreva em letras miúdas em uma folha de
papel o provérbio: O pior cego é o que não quer ver. Cole o papel
no quadro-negro e peça a um aluno que esteja no fundo da
classe que tente ler o que está escrito. Se houver um al uno
míope, peça-lhe que leia tirando os óculos. Pergunte aos
alunos: Qual é a diferença entre alguém qu e não consegue ver
e alguém que não quer ver?

• É mais importante ser espiritualmente limpo ou
fisicamente limpo? Por quê?

Analise com os alunos a história dos quatro mil que fo ram
alimentados por Jesus (Marcos 8:1-9) e depois pergunte:

• Que tipo de limpeza vocês acham que é mais fácil de se
ma nter? Por quê?

• O que os far iseus fizeram logo depois d e Jesus ter
milagrosamente alimentado quatro mil pessoas? (Ver
versículos 11-12.)

Leia a seguinte declaração do Élder Spencer W. Kimball, que
na época era membro do Quórum dos Doze:

• De que tipo de cegueira padeciam os farise us?
• Que tipo de ceguei ra os discípulos mostraram no barco?
(Ver versículos 13-21.)
• Embora ambos tenham mostrado cegueira espiritual, quem
era mais cego, os discípulos ou os fariseus?
Peça aos alunos que analisem os versículos 22 - 26. (Ver
também a sugestão didática referente a Marcos 8:22-26,
abaixo.) Pergunte: Como as pessoas podem sofrer de
diferentes graus de cegueira espiritual? Ler os versículos
27- 30.
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• A respeito do que Pedro prestou testemunho?
• De que forma ele foi um bom exemplo de alguém que
podia ver espiritualmente?
Leia os versículos 31-33 e discuta em que sentido até Pedro
não enxergou todas as coisas com clareza. (Ver também a
sugestão didática referente a Mateus 16:15-19, pp. 42---43.)
• O que Pedro desejava impedir que acontecesse?
• O que ele não compreendia ou não "via"?
Leia os versículos 34-38 para os alunos . Compartilhe seu
testemunho de que o Salvador pode curar nossa cegueira
espiritual, da mesma forma que fez com a cegueira física, mas
apenas se tivermos o desejo de ver.

Marcos 8:22- 26. A maneira pela qual Jesus Cristo
realizou Seus milagres pode ensinar-nos valiosas lições.
(10- 15 minutos)

Peça aos alunos que revisem os milagres realizados pelo
Salvador e registrados em Marcos 6:54-56 e 7:31-37. Peça -lh es
que leiam Marcos 8:22- 26, e pergunte:
• De que forma essa cura diferiu das outras?
• Que lições podemos aprender do fato de que esse homem
não ficou completamente curado a princípio?
Peça aos alunos que ouçam a seguinte declaração do Élder
Bruce R. McConkie, procurando saber como ela se aplica em
sua própria vida:
"Esse milagre é singular. Trata-se da única ocasião
registrada em que Jesus curou uma pessoa por etapas.
Pode ser que o Senhor tenha agido assim para
fortalecer a fé fraca porém crescente do homem cego.
Ao que parece as sucessivas etapas de contato físico
com Jesus tiveram o efeito de aumentar a esperança, a
certeza e a fé daquele homem cego. ( ... )
Sem dúvida, a maneira pela qual a cura ocorreu nos
ensina que os homens devem procurar a graça da cura
do Senhor com toda a sua força e fé . Mesmo que isso
seja suficiente para apenas uma cura parcial, mas
depois de recebê-la eles podem adquirir maior
segurança e fé para serem totalmente curados em
todos os aspectos. Os homens também freqüentemente
são curados de seus males espirituais por etapas, passo
a passo, à medida que colocam sua vida em harmonia
com os planos e propósitos de Deus." (Doctrinal New

Testament Com11lentary, 1:379-380.)
Marcos 9:14- 29. (Ver também Mateus 17:14-21; Lucas
9:37-43.) O jejum associado à oração pode aumentar
nossa espiritualidade e fé. (20- 25 minutos)

Peça a seus alunos que abram no verbete "Fé" do GlIia para
Estudo das Escrituras, pp. 85- 86. Leia a definição com eles.
Peça que escolham quatro ou cinco idéias principais da
definição e escreva-as no quadro-negro.

Leia Marcos 9:14- 29 e discuta algumas das seguintes
perguntas:
• Que elementos vitais para o desenvolvimento da fé são
demonstrados nesta história?
• O que faltava aos discípulos nessa época, impedindo-os de
expulsar o "espírito mudo"? (Ver versículos 18, 28- 29.)
• Que influência o jejum e a oração têm sobre a fé?
• O que acham que o pai quis dizer com a declaração do
versículo 24?
O Élder Bruce R. McConkie disse:
"Pela fé todas as coisas são possíveis; nada é difícil
demais para o Senhor. Nenhuma doença é grave
demais, nenhuma enfermidade é por demais
incapacitante, nenhuma praga é destrutiva demais
para que seja curada pelo poder que existe na fé. Seja
na vida ou na morte, nada do que fizeram por merecer
será retido daqueles que viveram de acordo com a lei
da fé. Na prática, porém, mesmo entre os mais justos
mortais, existem vários níveis de fé ou poder, e há
enfermidades que exigem o exercício de maior poder
de cura do que outras." (Doctrinal New Testal1lent

C011lmentary, 1:409.)
O Élder James E. Talmage disse:
"O jejum, quando praticado com prudência, e a oração
genuína conduzem ao desenvolvimento da fé e do
decorrente poder para o bem. Esse princípio pode ser
aplicado individualmente, com proveito. Possui o
leitor alguma fraqueza habitual, alguma indulgência
pecaminosa que tentou em vão sobrepujar? Como o
demônio maligno que Cristo expulsou do rapaz, seu
pecado poderá ser da espécie que só se afasta através
de oração e jejum." Uesus, o Cristo, pp. 382-383.)

Preste testemunho de como o jejum e a oração aumentam a fé.
Se o tempo permitir, você poderá ler Alma 32:26- 37 com os
alunos e debater o que é ensinado ali a respeito de como
aumentar a fé.

Marcos 9:33-37. (Ver também Mateus 18:1-5; Lucas
9:46-48.) Os que são humildes, obedientes e dispostos a
servir o próximo são os maiores à vista de Deus. (25- 35
minutos)

Escreva as seguintes palavras no quadro-negro: AlItoridade
Geral, presidente de estaca, bispo, professor e biblioteclÍrio.
Pergunte aos alunos qual desses cargos a maioria das pessoas
considera o maior. Por quê? Peça-lhes que leiam Marcos
9:33-35.
• Como Jesus respondeu à pergunta a respeito de quem era
o maior?
• O que significa que o maior deve ser "o servo de todos"?

....
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• Qual dos cargos relacionados no quadro-negro incluiria o
trabalho de ser "servo de todos"? (Qualquer um deles
poderia e todos deveriam .)
• Como Jesus demonstrou esse princípio em Sua vida?

"/h

Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie:
" A verdadeira 'grandeza' no reino do Senhor na Terra
não é medida por meio dos cargos que ocupamos nem
pela preeminência alcançada nem pelas honras
concedidas pelos mortais, mas pelo mérito e bondade
intrínsecos. Aqueles que se tornam como criancinhas e
adquirem os atributos da divindade em si mesmos,
independentemente do cargo para o qual foram
chamados, são 'os maiores no reino do céu'." (Doctrinal
New Testamcnt COlll1'l1entnry, 1:415.)

Marcos 9:43- 50. (Ver também Mateus 18:8-9.) Será que
realmente se espera que cortemos a mão ou o pé por
causa do pecado? (20-25 minutos)

Peça aos alunos que olhem para a mão com que escrevem e
pensem em todas as coisas para as quais precisam dessa mão.
• Quão d ifícil seria viver sem ela?
• Existe alguma coisa pela qual valeria a pena perder a mão?
Leia Marcos 9:43-48 com seus alunos e debata as seguintes
perguntas:
Mostre uma gravura de Jesus com as crianças, como este aqui.
Peça aos alunos que leiam Marcos 9:36- 37 e debata algumas
das seguintes perguntas:
• O que acham que Jesus estava ensinando a Seus discípulos
ao tom ar uma criança nos braços?
• O que significa "receber" uma criança em nome de Cristo?
• Por que acham que algumas pessoas atualmente se
recusam a servir aqueles que consideram menos
importantes ou boas que elas próprias?
• Como Jesus Se sentia a respeito de servir ao próximo, em
especial as crianças? (Ver Marcos 10:13- 14.)
Leia a descrição de Mateus dessa mesma ocasião em Mateus
18:1--6.
• O que o relato de Mateus diz que precisamos fazer além de
estarmos dispostos a receber as criancinhas?
• De que forma o fato de sermos convertidos e de nos
tornarmos humildes como criancinhas nos torna mais
capazes de servir ao próximo? (Ver Mosias 3:19.)
• De que forma o fato de nos tornarmos como criancinhas
nos ajuda a tornar-nos grandes no reino dos céus?

• Se tivessem qu e perder a mão nesta vida para alcançarem a
vida eterna, será que valeria a pena?
• Será que valeria a pena perder um pé por causa disso? E
um olho?
• Será que valeria a pena se isso lhe custasse a vida mortal?
• Embora o reino de Deus valha qualquer sacrifício, acham
que Deus realmente deseja que cortemos a mão se
cometermos algum pecado com ela?
Peça aos alunos que leiam a Tradução de Joseph Smith de
Marcos 9:40-48 no Guia para Estudo das Escrituras .
• Que significado a Tradução de Joseph Smith acrescenta a
esses versículos de Marcos?
• Quem representa a mão ofensora?
• Quem representa o pé ofensor?
• No versículo 42, a quem poderia estar referindo-se a
expressão "aquele que é teu exemplo"? (As pessoas que
você considera um bom exemplo.)
• Quem representa o olho ofensor?
• Quem foi designado a "olhar por ti, a fim de mostrar-te a
luz"?
• O que acontece a certas pessoas quando familiares que
admiram ou líderes da Igreja que consideram seu guia
caem em pecado?
Leia a Tradução de Joseph Smith de Marcos 9:44-45 e
pergunte:
• O que acham que significa "se [suster] ou [cair]" por si
mesmo?
• Em quem devemos depositar nossa confiança?

Leia a seguinte declaração do Presidente Heber C. Kimball,
membro da Primeira Presidência, para ajudar a responder a
essas perguntas:
"A fim de enfrentar as dificuldades que estão por vir,
será necessário que tenhais um conhecimento pessoal
da veracidade desta obra. As dificuldades serão de tal
sorte, que o homem ou mulher que não tiver esse
conhecimento ou testemunho pessoal cairá .
Chegará o tempo em que nenhum homem ou mulher
será capaz de perseverar com luz alheia . Todos terão
de guiar-se pela luz que têm em si. ( ... )
Se não tiverdes testemunho, não perseverareis; por
isso, buscai o testemunho de Jesus e apegai-vos a ele,
para que, chegando os tempos de provação, não
tropeceis e caiais." (A Liahona, julho de ]982, pp.
101-102.)

Marcos 10. (Ver também Mateus 19:16-30; 20:20-34;
Lucas 18:15-43.) Os nossos desejos revelam o que existe
em nosso coração e influem naquilo que recebemos.
(25- 30 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que lhes tenha sido concedida
uma entrevista pessoal com o Salvador e que poderiam pedir
uma única bênção. Dê-lhes um minuto para que pensem a
respeito do que pediriam, mas diga-lhes que não contem a
ninguém.
No quadro-negro, escreva O qlle é mnis importante para __ ?
Diga aos alunos que de certa forma algumas pessoas tiveram
essa oportunidade. Analise com seus alunos algumas destas
histórias das escrituras contidas em Marcos 10 e escreva no
quadro-negro o que parece ter sido mais importante para as
pessoas relacionadas abaixo:
• Versículos] 7- 22: O jovem rico.
• Versículos 25-30: Pedro .
• Versículos 35-41 : Tiago e João.
• Versículos 46-52: Bartimeu .
• Versículos 32-34: Jesus.
Pergunte:
• O que aconteceu a cada uma dessas cinco pessoas?
• Que desejos são mais recompensadores na eternidade do
que os outros?
• O que essas histórias nos ensinam a respeito da influência
que nossos desejos têm sobre nossa vida? (Ver Alma
41:3-7.)
Escreva a palavra você no espaço em branco do quadro-negro
e peça aos alunos que respondam para si mesmos . Peça-lhes
que pensem no que aconteceria a eles se seu d esejo fosse bom
ou se fosse mau . Peça que ponderem no que aconteceria se
seu desejo não mudasse. Pergunte: O que podemos fazer para
tornar nossos desejos mais eternos e semelhantes a Cristo?
(Ver 2 Néfi 31 :20; Enos 1:1 - 6; Morôni 10:32-33.)

Marcos 11:12. (Ver também Mateus 21:18.) Jesus sofre
fome, sede, cansaço, dor e tentação, por isso sabe como
consolar-nos e ajudar-nos. (15-20 minutos)

Leve para a sala de aula algumas fotografias tiradas de
revistas e jornais mostrando o sofrimento humano (como
fome, perda de entes queridos, inundações, incêndios ou
guerra). Pergunte aos alunos se algum deles já passou por
uma experiência semelhante às mostradas naquelas
fotografias. (Por exemplo: Se já passaram muita fome ou
foram vítimas de inundação ou incêndio.) Se não for uma
experiência muito pessoal ou difícil, peça-lhes que contem o
que aconteceu. Pergunte:
• Como isso os faz sentir ao verem outras sofrerem tanto ou
mais do que vocês sofreram?
• Sentiriam o mesmo se jamais tivessem sofrido na vida?
• Por que temos a tendência de sentir compaixão pelos
outros se já passamos pelo mesmo sofrimento em nossa
própria vida?
Diga aos alunos que no capítulo 11 Marcos dá início a seU
registro da última semana da vida do Salvador. Peça-lhes que
leiam Marcos 11:]2; João 19:28; Mosias 3:7; Alma 7:11 -13 e
D&C 19:15-19 e relacionem os tipos de sofrimentos que Jesus
experimentou. Pergunte:
• O que esses versículos nos ensinam a respeito de Jesus?
• Por que Jesus teve de sofrer mais do que nós?
• Como esses sofrimentos O tornaram um melhor juiz de
nossa vida?
Peça aos alunos que escrevam em uma folha de papel como
se sentem ao saber que o Salvador sofreu voluntariamente
todas essas coisas por nós. Se considerar adequado, peça a
alguns alunos que leiam o que escreveram para o restante da
classe.
~ Marcos 11:12-14, 19-26. (Ver também Mateus

~ 21:18- 22.) Quando oramos com fé, o Pai Celestial
nos concede aquilo que é certo e melhor para nós. (35-45
minutos)
Peça aos alunos que mencionem todos os milagres de Jesus
que lembrarem e rapidamente faça uma lista deles no quadronegro. Depois, peça-lhes que leiam Marcos 11:12-14, 19-20
procurando como os milagres realizados por Jesus naquele
lugar diferem de todos os outros. Utilize as informações
contidas no comentário sobre Marcos 11:12-14 em Vida e
Ensinalllentos de Jesus c Seus Apóstolos, p. 150, para ajudar seus
alunos a compreenderem esse milagre destrutivo. Peça aos
alunos que leiam Marcos 11 :21-24 e pergunte: Que lição Jesus
tirou do milagre da figueira amaldiçoada?
Diga aos alunos: Suponham que tenham um amigo que
deseja que vocês o ajudem a desenvolver o mesmo tipo de fé
que Jesus descreveu nesses versículos. Que tipo de conselhos
dariam a ele? A fim de ajudar os alunos a responderem a essa
pergunta, conduza o seguinte debate em classe:
• Como alguém adquire fé em primeiro lugar? (Fé é um dom
de Deus; ver 1 Néfi 10:17; D&C 46:13- 14.)
• O que precisamos fazer para cultivar a fé? (Ser obedientes
e humildes, buscar diligentemente e pedir o dom da fé; ver
João 7:17; 1 Néfi 10:18-19; Alma 32:21-27.)

o Élder James E. Talmage disse:
"Apesar de estar ao alcance de todos os que
diligentemente se esforçam por obtê-la, a fé, é um dom
divino. Como é próprio com tão preciosa pérola, só é
dada àqueles que por sua sinceridade demonstram
merecê-la, e que prometem viver os seus ditames. ( ... )
Nenhuma compulsão se emprega para conduzir os
homens ao conhecimento de Deus; entretanto, ao
abrirmos nossos corações às influências da justiça, sernos-á dada pelo Pai a fé que conduz à vida eterna."
(Regras de Fé, pp. 91-92.)

.,

Pergunte: O que precisamos fazer d epois de a fé nos ter sido
concedida? (Continuar a nutrir nossa fé por meio do estudo,
da oração e da obediência. (Ver Marcos 9:23-24; Romanos
10:17; 2 Néfi 31:20; Alma 32:28--37; Helamã 10:4-5.)
O Profeta Joseph Smith disse:
"A fé é pelo ouvir a palavra de Deus, mediante o
testemunho de seus servos; esse testemunho sempre
vem acompanhado do espírito d e profecia e
revelação." (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p.
144.)

Peça aos alunos que escrevam cm uma fo lha de papel seus
sentimentos a respeito da fé. Peça a alguns alunos que leiam o
que escreveram.

Marcos 11 :15-18. (Ver também Mateus 21 :12-16; Lucas
19:45- 48.) A casa do Senhor é um lugar sagrado e deve
ser tratada com reverência. (30-45 minutos)

Mostre aos alunos uma fotografia do templo, de preferência
que esteja perto de onde vocês moram, e pergunte:

"No início de Seu ministério público, na época da
Páscoa, Jesus atraiu a atenção de todos expulsando do
templo as pessoas que faziam comércio na casa de Seu
Pai. Na última sem ana de Seu ministério mo rtal,
citando o que Ele próprio, como o Senhor Jeová, tinha
dito por intermédio de Isaías (Isaías 56:7), 'a minha
casa será chamada casa de oração', Ele novamente
exerceu Seu direito divino de purificar o que era Seu e
também de Seu Pai." (Doctrinal Ncw Tcstamcnl
Commnetary, 1:584-585; ver também "Pontos a
Ponderar" em Vida c Ensinamentos de jesus e Scus
Apóstolos, p. 151-152.)

Pergu nte: por que o respeito e a reverência são importantes
em todos os nossos ed ifícios sagrados? Leia a seguinte
declaração do Élder Boyd K. Packer:
"Quando nos reunimos para aprender as doutrinas do
evangelho, devemos fazê-lo com reverência. É a
respeito de reverência que desejo falar, e de como se
relaciona à rCl'c/ação .
A inspiração é recebida mais facilmente em lugares
tranqüilos. As escrituras estã o repletas de palavras
como mima, mansa, pacifica, COl/solador: 'Aquietai-vos e
sabei que sou Deus'. (Salmos 46:10; grifo do autor) .
( ... )

A conduta irreverente em nossas capelas é digna de
menção, até mesmo de censura. Os líderes devem
ensinar que a reverência convida a revelação ."
(A Lillhona, janeiro de 1992, pp. 23-24.)

Peça aos alunos que leiam Mateus 21 :12- 16 e p rocurem o que
aconteceu depois dI:' Jesus ter limpado o templo. Use a
segu inte declaração do Élder James E. Talmagc para é1judar:

• Quem de vocês já visitou um dos templos da Igreja?
• Como se sentiram ao caminharem pelos jardins do templo?

.....

• Como se sentiriam se no jardim do templo houvesse
barraquinhas vendendo roupas, comida e lembranças?
• O que esse tipo de comércio faria com o espírito e a
reverência que existem no templo?
Leia Marcos 11:15- 17. Saliente que essa foi a segunda vez que
Jesus limpou o templo. Peça-lhes que leiam a respeito da
primeira vez em João 2:3-17 e comparem aquela ocasião com
o relato de Marcos. Você pode ler para os alunos a seguinte
declaração do Élder Bruce R. McConkie:

.
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"O furor de Sua indignação foi seguido pela calma de
meigo ministério; ali, nos átrios purificados de Sua
casa, os cegos e os aleijados se reun irani coxeando e
tateando ao Seu redor e Ele os curou . O ódio dos
principais dos sacerdotes e dos escribas rugia contra
Ele, mas era impotente. Haviam decretado Sua morte e
fe ito repetidos esforços para O apanhar, e ali estava
Ele, assentado dentro da própria área sobre a qual
pretendiam ter suprema jurisdição, e eles tinham medo
de tocá-Lo por causa da gente comum ( ... ) 'porque
todo o povo pendia para ele, escutando-o'." UeslIs, o
Cristo, p. 510.)

era tudo o que possuía. Não havia sido a pequenez de
sua oferta que a tornara especialmente aceitável, mas o
espírito de sacrifício e intenção devota com que a
fizera . Nos livros da contabilidade celeste, a
contribuição da viúva dera entrada como uma doação
generosa, ultrapassando cm valor a dádiva dos reis.
'Porque se há prontidão de vontade, será aceita
segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não
tem'. [II Coríntios 8:12]" Uesus, o Cristo, p. 543.)

Mostre aos alunos a gravura anexa. (Uma gravura maior se
encontra no apêndice, p. 291.) Pergunte:
• O que essas gravuras têm em comum?
• De que modo a purificação do templo se assemelha à cura
do corpo de moléstias físicas ?
• De que modo se assemelha à cura de nossas enfermidades
espirituais! (Ver I Coríntios 3:16-17; 6:19.)
Leia Morôni 10:32- 33 com os alunos e incentive-os a
achegarem-se a Cristo e a pedirem que os purifiqu e, tal como
fez com o templo em Jerusalém.

Discuta com os alunos o modo pelo qual a mensagem da
história da moeda da viúva poderia ser aplicada às dádivas
que damos ao Senhor atualmente. Para ajudar seus alunos a
compreenderem a importância do sacrifício, debata as
seguintes perguntas:
• O Senhor certamente cumpriria Seus propósitos sem o
dinheiro de nossas ofertas. Por que Ele exige que nos
sacrifiquemos para ajudar a edificar o reino?
• Como o nosso sacrifício ajuda a edificar o reino?
• O que o sacrifício faz por nós?
• O que o sacrifício tem a ver com a fé no Senhor?

Marcos 12:41 -44. (Ver também Lucas 21:1-4.) Para
tornar-nos semelhantes a Cristo, precisamos aprender a
sacrificar. (20 25 minutos)

Peça aos a lunos que im aginem que seja o aniversário deles e
que dois de seus amigos lhes deem um presente. Um deles
lhes d,í 20 dólares e o outro lhes dá um presente de menos de
2 dólares.
• Qual presente seria mais marcante!
• Faria alguma diferença se a pessoa que lhes deu o presente
de 20 dólares fosse tão rica a ponto de esse valor não
significar sacrifício algum para ela?
• Fa ria alguma diferença se a pessoa que lhes deu o presente
de 2 dólares fosse tão pobre a ponto de ter de ficar sem
almoçar por algumas semanas para conseguir comprá-lo?
• Qual dessas pessoas realmente deu mais?
Leia Marcos 12:41-44. Saliente que as moedas de meio
centavo mencionadas neste versículo eram as menores
moedas usadas na época . Pergunte:
• De que modo esses versículos se assemelham à história dos
dois amigos?
• Quem Jesus disse que deu mais, os "muitos ricos" ou a
pobre viLlva?

Conclua com a seguinte declaração de Lectures on Faith,
compilada sob a direção do Profeta Joseph Smith:
"Uma religião que não exige o sacrifício de todas as
coisas não tem a força suficiente para produzir a fé
necessária à vida e à salvação; pois, desde a primeira
existência do homem, a fé necessária para o gozo da
vida e salvação nunca poderia ter sido obtida sem o
sacrifício de todas as coisas terrenas. Foi por meio
desse sacrifício, e por esse meio somente, que Deus
determinou que os homens deveriam desfrutar a vida
eterna." (Lectures on Faith, p . 69; ver a Liahona, julho de
1994, p . 38.)

Marcos 13. (Ver também Mateus 24; Lucas 12:37-48;
17:20-37; 21 :5-36.) Jesus ensinou Seus discípulos a
respeito dos últimos dias e Sua Segunda Vinda. (5-10
minutos)

Essa parte do relato de Marcos está registrada com mais
detalhes em Mateus 24 e, em especial, na Tradução de Joseph
Smith que se encontra na Pérola de Grande Valor. (Ver Joseph
Smith - Mateus.) Se tiver ensinado esse material em Mateus,
você poderá fazer uma breve revisão do que os alunos
aprenderam e passar para Marcos 14.

Leia a seguinte declaração do Élder James E. Talmage:
"Nas contas guardadas pelos anjos registradores,
anotadas de acordo com a aritmética dos céus, os
lançamentos são feitos em termos de qualidade e não
de quantidade, e os valores são determinados com
base na capacidade e intenção. O rico dera muito, mas
ainda lhe restara muito mais; a doação da viúva

Marcos 14. (Ver também Mateus 26; Lucas 22: João
18:1 -27.) Marcos acrescenta detalhes ao que sabemos a
respeito do Getsêmani, a prisão e os julgamentos. (25-35
minutos)

Marcos fornece alguns detalhes a respeito do sofrimento de
Cristo antes de Sua crucificação, que não são mencionados
nos outros relatos do evangelho. Comece fazendo uma breve
revisão de Marcos 14:10-31 . Peça aos alunos que leiam a
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Tradução de Joseph Smith de Marcos 14:36-38 e pergunte:

• O que os discípulos estavam sentindo e em que pensavam
quando foram ao Getsêmani?

• O que o Salvador fez em relação a suas reclamações e
dúvidas?

• O que mais aprendemos em Marcos a respeito do tipo de
homem que era Barrabás?
• Como imaginam que Jesus Se sentiu quando os judeus
preferiram que Ele fosse crucificado e um assassino fosse
libertado em Seu lugar?

• Por que acham que Ele separou Pedro, Tiago e João dos
outros e repreendeu apenas os três?

• Diga aos alunos que o nome Barrabás significa "filho de um
pai ". Qual a ironia de os judeus terem escolhido um
prisioneiro com esse nome? (Jesus Cristo era o Filho do Pai.)

• Que outra experiência apenas Pedro, Tiago e João tiveram
com o Salvador que deveria tê-los preparado para aquela
noite? (Ver Mateus 17:1-13; Marcos 9:2-13.)

• Quem desejava com maior ardor que o Filho de Deus fosse
morto: O romano que não acreditava em Deus ou os
sacerdotes judeus que diziam acreditar?

Marcos 14:46-52 contém outro detalhe exclusivo e uma
oportunidade para um certo trabalho de detetive. Leia esses
versículos com os alunos e diga-lhes que apenas Marcos
menciona o jovem que seguiu Jesus depois que Ele foi preso.
Marcos não nos conta quem era o jovem, mas a Tradução de
Joseph Smith relata que o jovem era um discípulo. (Ver TJS,
Marcos 14:51.) Pergunte: Como os outros discípulos
"deixando-o, todos fugiram" (versículo 50), mas Marcos sabia
que isso tinha acontecido, quem poderia ter sido esse jovem?
(É provável que fosse o próprio Marcos.)

• Por que acham que isso aconteceu?

Marcos 14 também contém um esclarecimento do que
aconteceu quando Jesus foi julgado perante Caifás. Peça aos
alunos que comparem Marcos 14:55·-64 com Mateus 26:59-66
e debata as seguintes perguntas:
• Com todas as falsas testemunhas que foram levadas para
testificar contra Jesus, por que os príncipes dos sacerdotes
não conseguiram encontrar ninguém que testemunhasse
contra Ele? (Ver Mateus 26:60-61; Marcos 14:57-59.)

Leia Marcos 15:15--33 com os alunos, ajudando-os a encontrar
as respostas para as seguintes perguntas:

• O que os soldados romanos fizeram a Jesus? (Ver
versículos 15- 20.)

• O que isso nos revela a respeito deles? (Eles apoiavam
Pilatos, podiam ser cruéis, não sabiam que Jesus era o Filho
de Deus.)

• O que os príncipes dos sacerdotes e os outros judeus
fizeram a Jesus enquanto Ele estava na cruz? (Ver
versículos 29-32.)

• O que isso nos revela a respeito deles? (Eles olhavam para
além do marco, deixaram que seu conhecimento da lei os
impedisse de reconhecer o Autor da lei.)
• Com o que vocês acham que Jesus ficou mais desapontado:
Com as ações dos romanos ou a dos judeus?

• Como isso nos ajuda a entender por que o sumo sacerdote
exigiu que Jesus testemunhasse contra Si mesmo?

• Leia Isaías 53:9. Conseguem identificar o cumprimento de
parte dessa profecia de Isaías em algo que aconteceu em
Marcos 15? (Ver versículos 27-28.)

Compare a resposta que o Salvador deu ao sumo sacerdote
em cada relato. (Ver Mateus 26:64; Marcos 14:62.) Como a
versão de Marcos nos ajuda a compreender melhor o que
Jesus testemunhou a respeito de Si mesmo? Por causa do
testemunho de Jesus, os judeus O acusaram de blasfêmia, que
é tomar sobre si poderes ou atributos divinos.

Desenhe no quadro-negro um gráfico semelhante ao "O
Último Dia da Vida de Cristo" encontrado no apêndice (p.
280) mas sem as legendas . Peça aos alunos que pesquisem
Marcos 15:25-37 e procurem os seguintes detalhes. Anote a
hora e os acontecimentos na tabela, à medida que forem
sendo encontrados .

• Por que acham que nem sequer levaram em consideração a
possibilidade de Jesus estar dizendo a verdade?

• Quando aproximadamente Jesus foi pregado na cruz? (Ver
versículo 25.)

• Por que Jesus era a única pessoa presente que não poderia
ser culpada de blasfêmia?

• Quando aproxima damente Ele permitiu que Seu corpo
morresse? (Ver versículos 34-37.)

Marcos 15. (Ver também Mateus 27:1-61; Lucas 23; João
18:28- 19:42.) O relato de Marcos fornece mais dados a
respeito do sofrimento de Cristo nas mãos de Pilatos e
na cruz. (50- 65 minutos)

Peça aos alunos que leiam Marcos 15:1-5 e pergunte:
• Para onde os príncipes dos sacerdotes levaram Jesus em
seguida?
• Por que levaram Jesus para Pilatos se já O tinham
considerado "culpado de morte"? (Marcos 14:64; ver João
18:31.)
Peça aos alunos que leiam também Isaías 53:3-7 e descubram
uma profecia de Isaías que se cumpriu em Marcos 15:1-5.
Peça que comparem Mateus 27:15-16 com Marcos 15:6-7 e
respondam às seguintes perguntas:

• Diga aos alunos que as doze horas do dia eram contadas
do nascer do sol ao pôr-do-sol, ou seja, aproximadamente
seis horas da manhã até seis horas da tarde em nosso
relógio. Por aproximadamente quanto tempo Jesus sofreu
na cruz?
• Se incluírem o sofrimento de Jesus no Jardim do
Getsêmani, que começou na noite anterior, e Seu
julgamento, que durou a noite inteira e o início da manhã,
quanto tempo Jesus sofreu antes de morrer?
Peça aos alunos que vejam a fotografia do Jardim do
Sepulcro, número 14, na seção de fotografias de sua
combinação tríplice. Leia Mateus 27:57-61 e Isaías 53:8-9 com
os alunos e debata como a morte e o sepultamento de Jesus
cumpriram essa profecia. Peça aos alunos que comparem
Mateus 27:57-61 com Marcos 15:42-47. Pergunte: O que mais
aprendemos em Marcos a respeito de José, Pilatos e o
sepultamento de Jesus?

Marcos 16. (Ver também Mateus 28; Lucas 24; João 2021.) Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e assim
completou o sacrifício expiatório por toda a humanidade.
(15-20 minutos)

Leia a seguinte declaração do Élder Gordon B. Hinckley, que
na época era membro do Quórum dos Doze:
"Não pretendo ofender nenhum dos meus irmãos que
usam a cruz no alto de suas catedrais ou no altar de
suas capelas, ( .. . ) mas, para nós, a cruz é o símbolo do
Cristo morto, enquanto nossa mensagem é a
proclamação do Cristo vivo." (Conference Report, abril
de 1975, p. 136.)

Leia Marcos 16:1-11 e pergunte:
• Por que acham que os discípulos tiveram muita
dificuldade em acreditar que Jesus tivesse ressuscitado dos
mortos?
• Como o fato de que Jesus foi a primeira pessoa a
ressuscitar torna essas dúvidas ainda mais compreensíveis?
• Que diferença faria se Jesus nunca tivesse ressuscitado?
• Vocês viveriam de modo diferente se acreditassem que esta
vida é a única existência que terão? Por que sim ou por que
não?
Mostre ou desenhe uma cruz e pergunte:
• Por que a maioria das igrejas considera este o símbolo da
cristandade?
• Por que não fazemos o mesmo?

Par ajudar a responder a essas perguntas, leia 2 Néfi 9:5-10
com seus alunos. Preste testemunho do consolo que temos em
saber que a morte não é o fim de tudo.

Autor: Lucas era médico (ver Colossenses 4:14) e foi chamado
para ser "mensageiro de Jesus Cristo". (TJS Lucas 1:1) Lucas
nasceu gentio (não judeu). Seus escritos mostram que ele era
bem versado na cultura e na língua gregas. Lucas não foi
testemunha pessoal dos acontecimentos da vida do Salvador,
mas conheceu muito da vida e ensinamentos do Salvador por
meio daqueles que foram. (Ver Lucas 1:2-3 .) Lucas foi
companheiro de Paulo em diversas ocasiões. Ele viajou com o
Apóstolo em sua segunda e terceira viagens missionárias .
Quando Paulo foi preso em Roma pela segunda vez, Lucas
permaneceu com ele até depois d e todos os outros o terem
desertado. (Ver II Timóteo 4:11.) Lucas também foi o autor do
livro de Atos, que é uma continuação de seu evangelho. (Ver
Guia para Estudo das Escrituras, "Lucas", p . 132.)
Público Alvo: Lucas queria que os gentios adquirissem o
mesmo conhecimento da verdade que ele alcançara. Seu
teste munho era endereçado a Teófilo (ver Lucas 1:3), que
pode ter sido um oficial romano de alta patente. Lucas
apresenta informações que ajudariam qualquer leitor a
compreender as boas novas a respeito do Redentor e acreditar
nelas.
Fundamentos Históricos: Lucas foi escrito antes de Atos (ver
Atos 1:1), provavelmente entre 59-79 a. D.
Aspectos Característicos: Além de ser o livro mais longo do
Novo Testamento, Lucas acrescenta aos evangelhos que
narram a vida de Jesus a visão particular de alguém que não
era judeu .
"Mateus apresenta Cristo como rei, Marcos apresenta-O como
servo, João apresenta-O como o Filho de Deus e Lucas
apresenta -O como o Filho do homem, o Ser humano-divino
[parcialm ente mortal]. ( .. .) Com esse propósito e m vista,
Lucas narra acontecimentos que demonstram a natureza
humana de Cristo. A genealogia divina é apresentada,
remontando até Adão. Lucas faz um relato detalhado da mãe
de Cristo e de Sua infância e juventude. As parábolas
descritas por Lucas têm um toque humano. Embora Lucas
mostre de maneira belíssima a natureza humana do Ser
divino, ele preserva cuidadosamente Sua divindade e realeza
(1 :32-35)." (Merrill F. Unger e caIs., Thc Nl'w Ungcr's Biblc
Dictionary, ed. rev., 1988, "Lucas, Cospel of", p. 788.)
O evangelho de Lucas inclui muitas coisas que não se
encontram nos outros evangelhos, geralmente enfocando as
mulheres, os pobres e as classes mais baixas. O testemunho de
Lucas, portanto, transmite uma mensagem de esperança a
todas as pessoas por meio da vida e do sacrifício expiatório
de Jesus Cristo. Essa ênfase também se evidencia no livro de
Atos, que aborda principalm ente a missão aos gentios .
Tema: Lucas 19:10 é um bom resumo do tema de Lucas: "O
Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido".
Lucas testifica que Jesus é o Messias prometido e o Salvador
de todos.

Lucas 1-3

A Vida de Jesus Cristo

Nascimento
de Cristo

Primeira
Páscoa

Se 9unda
Pascoa

Terceira
Páscoa

Última Páscoa
e última semana

Introdução
"Por muitas gerações, a humanidad e escla recida esperava
ansiosamente o cumprimento das profecias feitas por homens
justos que foram inspirados pelo Deus Todo-Pod eroso. ( . .. )
Veio, então, aquela noite das noites, em que o anjo do Senhor
apareceu aos pastores que guardavam suas ovelhas no
campo, proclamando: 'Pois, na cidade de Davi, vos nasceu
hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor' . (Lucas 2:8-11) ( ... )
Com o nascimento do bebê em Belém, foi -nos concedida uma
imensa dádiva: Um poder mais forte que o das armas, uma
riqueza mais duradoura do que as moedas de César. Esse
menino seria o Rei dos reis e Sen hor dos senhores, o Messias
Prometido, sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus .
Tendo nascido em um estábulo e sendo colocado em uma
manjedoura, Ele veio do céu para viver na Terra como
homem mortal e estabelecer o reino de Deus ." (Thomas S.
Monson, Conference Report, outubro de 1965, p. 141.) O
testemunho de Lucas se inicia com um relato detalhado dos
acontecimentos que acompanharam o nascimento de Cristo.
Em espírito de oração, estude Lucas 1-3 e pondere os
seguintes princípios antes d e preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo, João Batista, Maria e outros foram
preordenados na vida pré-mortal para cumprir uma
missão na Terra. (Ver Lucas 1:5-45, 67-79; ver também
Alma 7:9-10; 13:1-3; Abraão 3:22-23.)
• O nascimento do Salvador era parte essencial do plano de
salvação. (Ver Lucas 1:30-33,46-55,67-79; 2:10-11, 25- 38;
3:2- 6; TJS, Lucas 3:4-11; ver também Mosias 3:5-13; 5:8.)
• Por meio de revelação podemos adquirir um testemunho
de Jesus Cristo e receber orientação de Deus. (Ver Lucas
1:11-22,26-33; 2:8- 15, 25-38.)
• Não recebemos todas as bênçãos do evangelho
simplesmente por sermos membros da Igreja; precisamos
cumprir fielmente nossos convênios a fim de alcançarmos
essas bênçãos . (Ver Lucas 3.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 21-25.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 1-3.

Lucas 1 :1-2:20. (Ver também Mateus 1 :18-24; João
1 :1-5.) Jesus Cristo, João Batista, Maria e muitos outros
foram preordenados na vida pré-mortal para cumprir uma
missão na Terra. (25-35 minutos)

Mostre aos alunos alguns tipos diferentes de anúnc ios . (Por
exemplo : convites de casamento, anúncios de jornal, anúncio
de prem iações .) Pergunte: Se fossem receber um anúncio hoje,
qual gostariam de receber? Peça aos alunos que leiam Lucas
1:5- 17,26-31 e procurem qual foi o anúncio recebid o por
Maria e Zacarias. Pergunte: Que provas encontramos nesses
versículos de que essas eram as pessoas que deveriam receber
esse anúncio especial?
Leia as seguintes declarações do Élder Bruce R. McConkie
para a classe:
"A mãe do Senhor, Maria, tal como Cristo, foi escolhida
e preordenada na preexistência para o papel que estava
destinada a desempenhar no grande plano de salvação.
Ela fora incumbida de prover um corpo físico para o
Senhor Onipotente, nutri-Lo e cuidar Dele na infância e
na juventude, e ajudá-Lo a preparar-Se para a grande
missão que só Ele poderia cumprir. Certamente ela era
uma das mais nobres e dignas filhas espirituais do Pai."
(Mormon Doctrine, p. 471.)
"Embora no meridiano dos tempos muitos judeus
estivessem em uma lamentável e terrível condição de
apostasia, essa escuridão mental e espiritual não era
universa l. Ela não se estendia por toda a nação. Isabel e
Zacarias eram santos justos. Ambos eram descendentes
diretos de Aarão, e Zacarias tinha o ofício de sacerdote
no Sacerdócio Aarônico." (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:78.)
Pergunte: O que aprendemos a respeito de Maria, Zacarias e
Isabel nessas declarações?
Saliente aos alunos que a mulher de Zacarias, Isabel, era
estéril e Maria era virgem . Pergunte:
• Como essas condições aumentam o significado d esses
nascimentos?

pai ou mãe que visite a classe e expresse seus sentimentos
e pensamentos.)
Leia Lucas] :38- 55,67-79 com a classe. Peça aos alunos que
prestem atenção à descrição da paz, alegria e esperança que
Maria e Zacarias sentiram. Pergunte:
• Como imaginam que irão se sentir quando forem pais?
• Como esses sentimentos poderiam ser mais intensos
sabendo que esses dois meninos seriam Jesus e João
Batista?
• O que esses versículos ensinam a respeito da fé que Maria
e Zacarias possuíam?
• Que lições podemos aprender com eles que poderiam
ajudar nossa fé a crescer?
Peça aos alunos que relembrem o rela to de Mateus e o de
Marcos sobre esses acontecimentos, e pergunte: O que é
significativamente d iferente no testemunho d e Lucas? Leia a
informação contida na seção "público alvo" e "aspectos
característicos" e na in trodução ao evangelho de Lucas (p . 72).
Pergunte: Como essa informação nos ajuda a entender por
que Lucas é o único autor dos evangelhos que menciona a
experi ência de Maria e de Zacarias com o anjo?
Mostre a gravura ou algumas figuras de um presépio e peça
aos alunos que escutem você ler a respeito do nascimento d e
Cristo, em Lucas 2:1- 20. Preste testemunho do Salvador e
permita que os alunos que desejem façam o mesmo.

Lucas 1:13. As orações nem sempre são respondidas
imediatamente. Às vezes precisamos esperar muito
tempo para receber uma resposta. (10-15 minutos)

Depois da primeira oração, pergunte aos alunos:
• Deus escu ta todas as orações?
• Ele responde a todas as orações?
• O que devemos fazer se não recebermos uma resposta de
imediato?
Leia Lucas] :13. O que esse versículo nos ensina a respeito de
Deus? (Ele ouve e responde às orações.) Releia os versículos
5-12 e procure saber quanto tempo Zaca rias e Isabel oraram
antes de receberem uma resposta . O que isso lhes ensina a
respeito de como Deus responde a nossas orações?
Leia a segu inte declaração do Bispo H. Burke Peterson, que
na época era membro do Bispado Presidente:
"O Pai Celestial ouve cada oração de Seus filhos. ( ... )
Não importa o que tenhamos feito de errado, Ele
sempre nos escuta. ( .. .)

• Conhecem alguém que nasceu sob condições
aparentemente milagrosas?

Algumas orações são respondidas imediatamente, ao
passo que outras demoram mais, porém isso não nos
deve deixar desanimados. ( ... )

• Que pensamentos ou sentimentos seus pais
compartilharam com vocês a respeito de como é sagrado e
especial trazer um filho ao mundo? (Você pode pedir a um

Há ( ... ) ocasiões em que ficamos imaginando se nossas
orações algum dia serão respondidas . Nossa quarta
filha está atualmente com vinte e dois anos. No dia em

, ...
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que nasceu, o médico disse que minha mulher não
poderia ter mais filhos. Falei a respeito disso com ela e
minha mulher disse: 'Sinto que há uma outra criança à
nossa espera'. E assim decidimos, naturalmente, que
teríamos outro bebê.
Pois bem, passou-se um ano e o bebê não chegou, em
seguida passaram-se mais dois anos com o mesmo
resultado. Por fim, uma de minhas filhas disse-me:
'Tem certeza de que havemos de ter outro bebê?' Minha
mulher dissera que sabia que teríamos outro bebê, por
isso fomos todos perguntar a ela: 'Tem certeza de que
teremos outro bebê?' Ela disse: 'Sim, mas não oramos o
suficiente nem com o devido fervor'. Por isso oramos
mais um ano, mas o bebê não veio . Então fizemos
novamente a pergunta: 'Tem certeza de que sabe o que
está dizendo?' 'Sim', foi sua resposta . Por isso oramos e
oramos e oramos, por um, dois, três, quatro, cinco, seis,
sete e oito anos! Então, certo dia, à mesa de jantar, ela
disse: 'Adivinhe uma coisa. Vamos ter um bebê'. Como
podem ver, muitas vezes as orações são respondidas de
imediato, mas há ocasiões em que demora muito,
muito tempo para recebermos o que desejamos. ( ... )
Que o Senhor os abençoe a perseverarem nos objetivos
justos." ("Prayer - Try Again", Ensign, junho de 1981,
pp . 73-75.)

Convide os alunos a dizerem como se sentem por saber que
Deus responde a nossas orações.

Lucas 1:13- 17, 26-56; 3:1-22. (Ver também Mateus 3;
14:3-5; Marcos 1:4-11; 6:17-20; João 1:1-36.) Maria e
João Batista podem ser um exemplo para nós. (45- 50

minutos)
Leve um espelho para a sala de aula e segure-o na frente de
vários alunos.
• O que vocês gostam em um espelho? O que não gostam?
• Que importância dão à sua aparência? O que procuram
mudar nela?
• Quão importante é nossa aparência externa em
comparação com nossa personalidade e características
internas? (Ver também I Samuel 16:7.)

"Poucos profetas estão à altura de João Batista. Entre
outras coisas, seu ministério foi predito por Leí (1 Néfi
10:7-10), Néfi (1 Néfi 11 :27; 2 Néfi 31:4-18) e Isaías
(Isaías 40:3); Gabriel desceu das cortes de glória para
anunciar o nascimento de João (Lucas 1:5-44); ele foi o
último administrador legítimo que possuía as chaves e
autoridade na dispensação de Moisés (D&C 84:26-28);
sua missão era preparar o caminho para Cristo, batizáLo e proclamar que Ele era o Filho de Deus Ooão 1); e
nos tempos modernos, em 15 de maio de 1829, ele
retornou à Terra como ser ressuscitado e conferiu o
Sacerdócio Aarônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery."
([Joseph Smith - História 1:66-75]; D&C 13)" (Mormon
Doctrine, p. 393.)

Diga aos alunos que João é um bom exemplo para os
portadores do Sacerdócio Aarônico. Leia com eles a profecia
referente a João Batista em Lucas 1:13-17.
• Quais das qualidades de João vocês consideram
importantes para os atuais portadores do sacerdócio? [Ele
deu prazer e alegria a outras pessoas (v. 14), foi grande à
vista do Senhor (v. 15), ajudou a preparar as pessoas para
que recebessem o Senhor (v. 17) .]
• Por que é importante termos essas qualidades?
• Como a importância dessas qualidades se compara com a
de nossa aparência externa?
Pergunte às moças da classe: Como se sentiriam se os atuais
portadores do Sacerdócio Aarônico tivessem as mesmas
características de João Batista? Peça aos alunos que leiam em
silêncio Lucas 3:1-22 procurando outras qualidades ou
realizações de João Batista que os rapazes poderiam imitar e
debata-as em classe.
Pergunte:
• Que tipo de mulher vocês imaginam que foi Maria?
• Leia 1 Néfi 11 :14-15. Que importância vocês imaginam que
ela dava à sua aparência externa?
Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie a
respeito de Maria:
"Assim como o Pai escolheu o ma is nobre e justo de todos os
Seus filhos espirituais para vir à mortalidade como Seu
Unigênito na carne, também podemos seguramente concluir
que Ele escolheu a mais digna e espiritualmente dotada de
todas as Suas filhas espirituais para ser a mãe mortal de Seu
Filho Eterno." (Doctrin{/I New Tcsta/llcnt COI11/"11cJ/t{/ry, ] :85.)

Discuta brevemente como as pessoas famosas (como os astros
e estrelas da televisão, modelos, esportistas e músicos) podem
influir em nossos padrões. Pergunte: Que mal pode haver em
toma r como exemplo uma dessas pessoas? Testifique que
existem exemplos melhores nas escrituras e que se os
seguirmos poderemos fortalecer nosso espírito e não apenas
melhorar nossa aparência ou aptidões físicas . Dois dos
melhores exemplos que podemos seguir são João Batista e
Maria .

Pergunte às moças de sua classe: Por que seria
particularmente útil ter uma mulher como exemplo nas
escrituras? Peça que leiam Lucas 1:26-56 e pergunte:

Leia Lucas 7:28 e procure saber como o Salvador descreveu
João Batista. Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R.
McConkie e convide os alunos a procurarem motivos pelos
quais o Senhor descreveu João da maneira como o fez.

• Quais dos atributos de Maria vocês acham que valeria a
pena imitar? [Ela era casta (vv. 27, 35), o Senhor estava com
ela (v. 28), era uma serva humilde (v. 38), ela engrandeceu
ao Senhor (vv. 46-47).1

• Quais dessas qualidades vocês mais gostariam de adquirir?
• O que podem fazer para desenvolver essas qualidades?
Pergunte aos rapazes: Como se sentiriam se as jovens de hoje
tivessem os atributos de Maria? Peça às moças que digam o
Tema das Moças (Ver Manua! de Liderilnça das Moças, 1995, p.
4) . Pergunte: Que qualidades mencionadas nesse tema vocês
acham que Maria possuía?
Diga aos alunos que o modo como João Batista e Maria
viveram ajudou a levar adiante o plano de salvação. Eles
prepararam o caminho para o nascimento e ministério de
Jesus Cristo. Suas grandes ações visavam a exaltar a glória do
Salvador, não a deles próprios . Testifique-lhes que nosso
modo de vida é muito mais importante do que nossa
aparência externa. Mostre o espelho e incentive os rapazes a
tentarem "refletir" o que aprenderam a respeito de João
Batista cm sua vida pessoal, e incentive as moças a refletirem
os atributos de Maria.

c;:0í"\ Lucas 1- 3. (Ver tam_bém Mateus 3; 14:3- 5; Marcos
D-.-J

1:4- 11; 6:17- 20; Joao 1:1 - 36.) Todos aqueles que
adquirem um testemunho de Jesus Cristo devem prestar
testemunho Dele a outras pessoas por ações e palavras.
(35- 40 minutos)
Peça aos alunos que relembrem e contem experiências em que
sentiram o Espírito ao ouvirem alguém prestar testemunho.

• O que não é conveniente dizer quando nos erguemos para
expressar nossos sentimentos nas reuniões de testemunho?
Leia a seguinte declaração do Élder Henry B. Eyring, membro
do Quórum dos Doze, a respeito do que não devemos dizer
ao prestar testemunho:
"Todos os que se prepararem cuidadosamente para a
reunião de jejum e testemunho ( ...) não proferirão
sermões nem exortações, não farão relatos de viagens
nem contarão casos. Por terem expressado sua gratidão
às pessoas em particular, sentirão menos necessidade
de fazê-lo publicamente. Tampouco falarão com
eloqüência ou por muito tempo." ("Testemunhas de
Deus", A Liahona, janeiro de 1997, p . 34.)
Se o tempo permitir, peça aos alunos que leiam novamente as
escrituras alistadas na tabela procurando saber o que essas
pessoas fizeram para adquirir um testemunho. (Por exemplo:
Os pastores receberam seu testemunho enquanto realizavam
suas tarefas diárias. Simeão seguiu o Espírito e foi ao templo.
Ana jejuou e orou.) Incentive os alunos a esforçarem-se por
viver de modo a poderem adquirir ou fortalecer seu
testemunho.

Lucas 2:40-52. Mesmo quando os pais de Jesus não
sabiam onde Ele estava, Ele sempre estava fazendo a
vontade de Seu Pai Celestial. (35- 40 minutos)

• Sobre o que a pessoa testificou?
• De que maneira esse testemunho influenciou sua vida?
Peça aos alunos que ponderem o que consideram ser a coisa
mais importante que devem testemunhar. Peça-lhes que
escrevam seu testemunho em uma folha de papel e convideos a lerem para a classe o que escreveram.
Os três primeiros capítulos contêm o testemunho de várias
pessoas.

Pergunte a seus alunos se já ficaram perdidos alguma vez.
Caso já tenham , peça-lhes que descrevam o que sentiram
quando perceberam que estavam perdidos. Se ninguém tiver
tido essa experiência, peça-lhes que imaginem o que
sentiriam se estivessem perdidos. Peça-lhes que imaginem ser
o pai ou a mãe de uma criança que se perdeu.
• Como imaginam que um pai ou mãe se sentiria?
• Acham que ficariam mais ou menos preocupados se seu
filho se perdesse nas vizin hanças de sua casa ou se
estivessem viajando em um lugar distante?

Maria

Lucas 1:46- 55

Zacarias

Lucas 1:67-79

o anjo no campo

Lucas 2:10- 12

as hostes celestes

Lucas 2:13-14

os pastores

Lucas 2:20

Simeão

Lucas 2:29- 35

Ana

Lucas 2:38

João Batista

Lucas 3:4- 6; TJS, Lucas 3:4-11

• O que o lugar em que geralmente vocês podem ser
encontrados revela a respeito do tipo de pessoa que são?

Pai Celestial

Lucas 3:22

• Leia Lucas 2:46. Onde José e Maria encontraram Jesus?

_.

- --

Peça aos alunos que leiam Lucas 2:40-45 e procurem saber
quem se perdeu.
• Como imaginam que Maria e José se sentiram quando
descobriram que Jesus Se perdera?
• Onde seus pais provavelmente iriam procurá-los se vocês
se perdessem?

-

Peça aos alunos que leiam esses testemunhos e observem o
que têm em comum . Pergunte:
• Por que é significativo que todos esses testemunhos
enfoquem o Salvador?
• De que modo o fato de termos Jesus Cristo como
fundamento de nosso testemunho abençoa nossa vida?

• Leia Doutrina e Convênios 109:12-13. De acordo com esses
versículos, por que o templo ainda é um bom lugar para
"procurar Jesus"?
• O que o fato de ser encontrado no templo revela a respeito
do tipo de pessoa que Jesus Cristo era, mesmo quando
tinha apenas doze anos de idade?
• Leia Doutrina e Convênios 101:22. Que relação esse
versículo tem com essa história?

Peça aos alunos que leiam Lucas 2:43-51 e procurem
evidências da grandeza do Salvador quando era menino. Peça
aos alunos que ponderem as seguintes perguntas:
• De acordo com esses versículos, que tipo de filho era Jesus?
• Quais as evidências de que Seus pais confiavam Nele?
• Leia a Tradução de Joseph Smith de Lucas 2:46. O que
esses versículos acrescentam à nossa compreensão do
Salvador?
• Quais são as evidências de que Jesus já sabia quem Ele era?
Leia a seguinte declaração a respeito de Jesus feita pelo
Profeta Joseph Smith:
"Quando ainda um menino, já possuía toda a
inteligência necessária que lhe permitia reinar e
governar o reino dos judeus, e discutir com os mais
sábios e eruditos doutores da lei e da teologia; e
comparadas com a Sua sabedoria, as teorias e práticas
daqueles homens instruídos pareciam tolices. Todavia
era uma criança, e faltava-Lhe a força física para
defender Sua própria pessoa; e estava sujeito ao frio, à
fome e à morte". (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith,
p.384.)

Incentive os alunos a seguirem o exemplo de Jesus,
obedecendo à vontade do Pai Celestial, em especia l em Sua
juventude. Debata com os al unos algumas das maneiras pelas
quais podemos "tratar dos negócios de [nosso] Pai" em
nossos dias.

Ajude os alunos a compreenderem que embora seja essencial
sermos membros da Igreja, o fato de sermos "escolhidos" não
nos ajudará se não formos fiéis e dignos. Ajude-os a
compreender que não é suficiente sermos ativos na Igreja.
Precisamos ser também "ativos no evangelho".
Mostre aos alunos que Jesus nasceu da linhagem de Abraão,
estudando brevemente Sua genealogia, em Lucas 3:23-38.
• Leja Gênesis 22:15- 18. Por que era vital que Jesus fosse
descendente de Abraão?
• Leja Abraão 2:9-11. Que bênçãos podem receber os que são
da linhagem do convênio?
Ensine aos alunos que o povo da época de Jesus tinha um
entendimento errado do convênio de Abraão. Achavam que
por serem da casa de Israel automaticamente receberiam as
bênçãos de Abraão.
• Leia Lucas 3:7-8. O que esses versículos ensinam a respeito
do entendimento errado que os judeus tinham? (Ver
também o comentário a respeito de Mateus 3:9 em Vida c
Ensinamcntos de jeslIs e Sells Apóstolos, p. 28.)
• Como o versículo 8 pod e ser aplicado aos membros atuais
da Igreja?
• O que o versículo 9 acrescenta à nossa compreensão desses
versículos? (Se não produzirmos bons frutos por meio do
cumprimento de nossos convênios, não receberemos as
bênçãos do evangelho mas seremos expulsos, não
importando qual seja a nossa linhagem.)

Peça aos alunos que leiam Lucas 3:10-22 e procurem saber o
que pod emos fazer para sermos dignos das responsabilidades
de fazer parte de uma "geração escolhida".

Lucas 3. (Ver também Mateus 1:1 - 16; 3; 14:3- 5; Marcos
1:4- 11; 6:17-20; João 1:1 - 36.) O simples fato de sermos
membros da Igreja não nos traz as bênçãos plenas do
evangelho; precisamos cumprir fielmente nossos
convênios para recebermos essas bênçãos. (10-15
minutos)

Lucas 4-6

Pergunte aos alunos:

--

A Vida de Jesus Cristo

• Quantos de vocês já ouviram dizer que são uma geração
especial e que foram escolhidos para nascerem nos últimos
dias?
• O que acham que essa declaração significa?
• Que responsabilidades vocês têm por fazerem parte dessa
geração?
Leia a seguinte declaração do Presidente Joseph Fielding
Smith:
"Quero agora dizer a todos os que deram as costas ao
mundo e se filiaram à Igreja, bem como a todos os
membros da Igreja, que o simples fato de serem
membros da Igreja não lhes assegura a plenitude das
bênçãos do evangelho nem garante sua entrada no
reino celestial. Depois do batismo precisamos cumprir
os mandamentos e perseverar até o fim ." (Conference
Report, outubro de 1970, p. 7.)

Nascimento Primeira
de Cristo
Páscoa

Segunda
Páscoa

Terceira
Páscoa

Última Páscoa
e última semana

Introdução
O início do min istério de Jesus Cristo está registrado em
Lucas 4- 6. Durante esse período, o Salvador chamou Seus
Apóstolos, ensinou e curou por toda a região da Galiléia e
denunciou os pecados e as tradições falsas do povo. Sua
ousadia em comer com pecadores, perdoar pecados e recusarse a ensinar e curar de acordo com as tradições falsas chocou
muitos dos líderes religiosos de Sua época . A despeito disso,
muitas pessoas reconheceram Sua divindade e poder e
tornaram-se Seus discípulos.

Em espírito de oração, estude Lucas 4- 6 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Convide os alunos a contarem exemplos de ocasiões em que
seus pensamentos ou comportamento justos os ajudaram a
limitar o poder de Satanás.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Podemos evitar a tentação seguindo o exemplo de Jesus e
confiando nas escrituras. (Ver Lucas 4:1-]3; ver também
Alma 11:23; Helamã 15:7-8.)

Se tiver usado a sugestão didática referente a Mateus 4:1-11
(p. 25), relembre aos alunos a analogia da laranja e pergunte o
que lembram da lição a respeito de como lidar com a
tentação. Leia Lucas 4:1 - 13 e pergunte: O que Jesus fez nesses
versículos para resistir à tentação? Peça aos alunos que
ponderem as seguintes perguntas:

• Devemos apoiar nossos líderes da Igreja e seguir seus
conselhos inspirados. (Ver Lucas 4:J4-30; ver também
Hebreus 13:17; D&C 1:14,38.)

• Estamos resistindo melhor às tentações do que há um mês?
Há um ano?

• Os discípulos de Cristo O amam e estão dispostos a deixar
para trás as coisas do mundo para segui-Lo. (Ver Lucas
5:1-11; 6:27-45.)
• Os que exercem fé, são humildes e se achegam a Cristo
podem ser aliviados de suas dores e sofrimentos (ver
Lucas 5:]2- 13); ser perdoados de seus pecados (ver Lucas
5:]8-26); e abençoados se forem pobres, famintos ou
perseguidos (ver Lucas 6:20-23).

• O que nos dá força para resistir às tentações?
• O que podemos fazer para resistirmos melhor às tentações
no futuro?

Lucas 4:14- 32. (Ver também Mateus 4:12; Marcos 1:14,
21 - 22; João 4:3.) Devemos apoiar nossos líderes da
Igreja e obedecer a seus conselhos . (25-30 minutos)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensina/l/entos de jesus c Seus Apóstolos, pp. 43, 45,
52-54.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 4-6 .
Lucas 4:1- 13. (Ver também Mateus 4:1 - 11; Marcos
1:12-13.) Podemos evitar a tentação seguindo o exemplo
de Jesus Cristo e confiando nas escrituras. (15- 20
minutos)

Pergunte aos alunos: Se pudessem fazer um único pedido em
benefício de toda a Terra, o que pediriam? Aliste as respostas
no quadro-negro. Se ninguém mencionar, erga um papel com
os dizeres "Impedir que Satanás nos Tente" e pergunte: Quão
grande ajuda isso seria para a humanidade? Leia Abraão
3:24-25 e procure uma razão por que o Senhor permite que
Satanás nos tente.
• Leia Lucas 4:13. O que esse versículo nos ensina a respeito
da tentação?
• Leia 1 Néfi 22:26. O que limita o poder de Satanás?
Leia a seguinte declaração do Élder James E. Faust:

Mostre a gravura em anexo de Jesus Cristo pregando na
sinagoga de Nazaré. (Ver apêndice, p. 292.) Sem dizer o que a
gravura representa, peça aos alunos que procurem na gravura
pistas a respeito de onde o Salvador se encontra e do que Ele
está fazendo .
• Vendo essa gravura, quais acham ser os sentimentos das
pessoas que estão com Ele?
• O que mais lhes agrada nessa gravura?
Peça aos alunos que leiam Lucas 4:J6-21 e procurem o
versículo mostrado na gravura .
• Em que cidade isso aconteceu? (Ver versículo 16.)

"Não nos precisamos deixar paralisar pelo medo do
poder de Satanás. Ele não tem poder sobre nós, a
menos que o permitamos. Na verdade, é um covarde e
se ficarmos firmes, ele recuará. O Apóstolo Tiago
recomenda : 'Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós' . (Tiago 4:7) Ele não consegue captar
nossos pensamentos, a menos que os externemos com
palavras. E Néfi diz que '[ele] não tem poder sobre o
coração do povo' que é justo." ("O Grande Imitador", A
Lia/lOna, janeiro de 1988, p. 34.)

• Qual o relacionamento entre o Salvador e essas pessoas?
• O que é o "livro do profeta Isaías"?
Leiam Isaías 61:J-2 para saber qual a passagem que Cristo
está lendo. Distribua as seguintes passagens das escrituras
aos alunos e peça-lhes que procurem quem cumpriu a
profecia de Isaías: Mateus 9:27- 31; 11:5; Lucas 5:18-24; Atos
10:38.

Explique aos alunos que as palavras de Isaías eram
consideradas messiânicas pelos judeus, profetizando a vinda
de um Salvador. Leia Lucas 4:22- 24 e pergunte:
• Como as pessoas reagiram à declaração do Salvador de que
Ele era o Messias prometido?
• Por que acham que eles rejeitaram Seu testemunho?
• Por que seria difícil aceitar uma pessoa com quem vocês
cresceram como um líder escolhido?
• Como isso se aplica à nossa época?
Mostre a gravura do profeta atual. Peça aos alunos que
sugiram características do profeta que são comuns a todos os
outros homens e relacione-as no quadro-negro. Escreva
também uma lista de características que são próprias dele e
de seu chamado. Diga aos alunos que o profeta é em muitos
aspectos igual a todos os outros homens. Pergunte:
• Por que isso faz com que seja difícil que as pessoas aceitem
suas palavras?

"Quão adequadas foram as ilustrações escolhidas por
Jesus! Esses dois antigos profetas foram desonrados
pelos seus, conferindo grandes bênçãos a estrangeiros.
O mesmo aconteceu com os nazarenos. Outras pessoas,
e não eles, viram Suas grandes obras." (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:162.)
• De que modo nos arriscamos a perder as bênçãos do
Senhor se não aceitarmos o Salvador ou Seus servos?
• Por que o fato de sermos membros da Igreja em nada nos
ajudará se não cumprirmos Seus mandamentos?
Lembre os alunos do tema e dos aspectos característicos do
evangelho de Lucas. (Ver página 72.) Saliente como esse
relato, que se encontra apenas em Lucas, é uma parte
importante do testemunho de Lucas de que Jesus Cristo é o
Salvador de toda a humanidade.

• Faz alguma diferença em nossa aceitação das palavras do
profeta o fato de ele pedir-nos coisas fáceis ou difíceis? Por
quê?

Lucas 5:1-6:49. (Ver também Mateus 4:18- 22; 5-7;
10:2-4; Marcos 1:16-20; 3:13-19.) Os discípulos de Jesus
Cristo O amam e O seguem e estão dispostos a
abandonar as coisas do mundo. (10- 15 minutos)

Leia Doutrina e Convênios 1:38 e peça aos alunos que
ponderem como esse versículo se aplica a seus líderes locais
(por exemplo: pais, bispo, presidente de estaca). Leia a
seguinte declaração do Élder James E. Faust:

Peça aos alunos que pensem em alguém que conheçam que
tenha servido numa missão ou que esteja servindo em uma
missão. Pergunte:

"Os membros da Igreja (... ), os perseverantes na fé,
(... ) aceitam de bom grado a supremacia de Deus e
confiam nas escrituras e conselhos de seus servos, os
líderes da Igreja. Estes são homens com fraquezas
humanas e imperfeitos em sua sabedoria e juízo. Na
terra não existe perfeição no homem. Mas, quase que
sem exceção, esses líderes prestam sincera, humilde e
piedosamente um grande e dedicado serviço cristão na
medida de sua capacidade. E o mais importante, são
portadores de uma divina autoridade e comissão pela
qual grandes e eternas bênçãos fluem aos que os
apóiam e seguem. Eles são servos de Deus." ("AVida
Abundante", A Liahona, janeiro de 1986, pp. 6- 7.)
• Leia Lucas 4:25-32. Que bênçãos as pessoas perderam por
causa de sua reação aos ensinamentos do Salvador? (O
Salvador saiu do meio delas.)
• Por que o povo de Nazaré ficou irado quando o Salvador
os comparou à Israel da época da viúva de Sarepta e de
Naamã, o leproso?
Leia a história da viúva de Sarepta em I Reis 17 e a história de
Naamã, o leproso, em II Reis 5:1-14. Use a seguinte
explicação do Élder Bruce R McConkie para ajudar os alunos
a compreenderem por que o Salvador citou essas histórias:

• Por que esses missionários tiveram que fazer sacrifício para
servir ao Senhor?
• Vocês acham que esse sacrifício foi muito difícil?
Peça aos alunos que comparem Lucas 5:1-11 com Lucas
5:27-28.
• O que as pessoas dessas duas passagens têm em comum?
• O que elas têm em comum com os missionários que vocês
conhecem?
• De que modo ser um discípulo de Jesus Cristo às vezes
significa fazer sacrifícios?
• O que vocês abandonaram para serem seguidores de Jesus
Cristo?
• Em que sentido "abandonar" as coisas do mundo para
seguir ao Senhor é uma bênção?
Mostre uma gravura de Jesus Cristo e debata como teria sido
ser um de Seus alunos. Leia Lucas 6:17- 19 e pergunte:
• Por que as pessoas queriam tocá-Lo?
• De que modo isso se assemelha a 3 Néfi 11:12-16?
Peça aos alunos que meditem sobre a intensidade de seu
desejo de estarem na presença do Salvador. Dê-lhes alguns
minutos para lerem em silêncio Lucas 6:20-49 e ponderarem
qual de Seus ensinamentos contidos nesses versículos seria o
mais importante para eles ao se esforçarem para ser
discípulos Seus. Permita que os alunos prestem testemunho.

• Os justos que Deus escolher podem receber muitas
manifestações celestiais, (Ver Lucas 9:28-36; ver também 1
Néfi 11:1-11; Moisés 1:1 - 6; Joseph Smith - História
1:14-17,)

Lucas 7-9

Outras Fontes de Consulta
A Vida de Jesus Cristo

• Vida c Ensillal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp, 77-78,
206- 207,
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Introdução
Lucas 7-9 testifica a respeito do amor e compaixão do
Salvador, Ele carinhosa e misericordiosamente curou os
enfermos, levantou crianças dos mortos, perdoou pecadores
arrependidos, acalmou tempestades, expulsou demônios,
alimentou milhares de almas famintas com alimento e com
palavras de salvação e ensinou e preparou Seus apóstolos,
Esses acontecimentos fizeram com que Lucas escrevesse que
as pessoas "pasmavam da majestade de Deus" , (Lucas 9:43)
As palavras do hino" Assombro Me Causa" parecem
adequadas quando refletimos nesses milagres:

Assolll/Jro IIIC ca1lsa o alllor que 1111' dá Jesus;
COllfuso estou pela graça de s1la 11Iz (. , ,)
Surpreso estou que quisesse Jesus baixar
Do trollO di"illo c lIlillh'alllla resgatar,
Quc desse IIICU Mestre perdão a tal pecador,
Pra jllstificar lIIinha "ida COI1l sell a1110 r, (., ,)
Qlle assolllbroso é! Assolllbroso, sil1l!
(Hillos, n° 112)
Ao ler esses capítulos procure saber como esses milagres o
ajudam a compreender e apreciar melhor o amor do Salvador,
Em espírito de oração, leia Lucas 7- 9 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições,

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo tem poder de curar os enfermos, levantar os
mortos, controlar as forças da natureza e perdoar
pecadores, (Ver Lucas 7:]-18, 36- 50; 8:22-36, 41- 56;
9:37-42,) Ele pode conferir Seu poder do sacerdócio a
outras pessoas, (Ver Lucas 9:1-2)
• Quando nos arrependemos, desenvolvemos mais profundo
amor e gratidão pelo Salvador, (Ver Lucas 7:36-50; ver
também Alma 36:20-21.)
• Nosso testemunho cresce à medida que o nutrimos por
meio da fé, do sacrifício, da paciência, da obediência e de
resistência à tentação, (Ver Lucas 8:4-18 ,)
• Aqueles que "se esquecem de si mesmos" sacrificando seus
desejos pessoais e seguindo a Deus receberão a vida eterna,
(Ver Lucas 9:1-6,23- 27,57-62; TJS, Lucas 9:24-25; ver
também Lucas 17:31-33,)

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 7-9,

Lucas 7:1-17 (Ver também Mateus 8:5-13.) Por meio da
fé, compaixão e serviço podemos ajudar outras pessoas
a achegarem-se a Cristo. (25-30 minutes)

Exam ine brevemente com os alunos a história do Livro de
Mórmon a respeito dos ânti-néfi-leítas, (Ver Alma 23-25,)
Diga aos alunos que essas pessoas de grande fé foram
conduzidas a Jesus Cristo por um grupo de missionários que
as amaram e serviram, Peça aos alunos que leiam Alma 27:4 e
pergunte: De acordo com esse versículo, que frase descreve
como os ânti-néfi-Ieítas trataram Amon e seus companheiros
missionários? Peça aos alunos que leiam Alma 26:11-14, 26-29
procurando saber o que esses missionários fizeram para
merecer serem descritos como "anjos enviados por Deus",
Escreva as palavras fé, cOl1lpaixão e serviço no quadro-negro,
Pergunte: Vocês acham que esses missionários possuíam esses
três atributos? Por quê? Peça aos alunos que contem a
respeito de alguém que teve uma vigorosa influência em sua
vida e que poderiam considerar um "anjo" ,
• Como essa pessoa mudou sua vida ou a de outra pessoa?
• Como essa pessoa mostrou fé, compaixão ou serviço?
• De que forma isso teve algo a ver com a influência que a
pessoa exerceu sobre vocês?
Peça aos alunos que leiam Lucas 7:1 -17 e procurem outras
pessoas que foram conduzidas a Cristo, Pergunte:
• Que milagres ocorreram na vida do servo do centurião e
na do filho da viúva?
• Que evidências de fé, compaixão e serviço vocês
encontram nesses relatos?
• Que sentimentos tiveram em relação ao Salvador ao lerem
essas histórias?
Preste testemunho do amor do Salvador e de que somente
por meio de Seu poder e da fé daquelas pessoas esses
milagres poderiam ter acontecido,
• Que milagres ocorreram na vida do centurião e da viúva?
• Em que esses milagres diferiram dos que ocorreram para ()
servo e o filho?
• Se vocês fossem o centurião ou a viúva, como esses
milagres teriam influído em sua vida?

-

Você pode ler com a classe as seguintes declarações a respeito
da compaixão, do serviço, da fé ou entregar-lhes como
apostila .
Compaixão e Serviço
Compaixão é uma "consciência empática do
sofrimento alheio acompanhado dei desejo de amenizálo". (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, lo a
edição, 1993, "compassion", p . 234.) A compaixão
motiva-nos a prestar serviço aos pobres e necessitados.
Quando seguimos o exemplo de Jesus e servimos os
que sofrem, eles recebem alívio e bênçãos. Mas aqueles
que servem também recebem bênçãos de alegria,
fel icidade, satisfação e até perdão. (Ver Mosias 4:26.) Se
quisermos ser semelhantes a Jesus, o serviço que
prestamos aos outros deve ser motivado pelo puro
amor de Cristo. O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum
dos Doze, ensinou:

,,4

"Até o mais extremo ato de serviço - tal como
entregar todos os nossos bens para alimentar os pobres
- de nada nos valeria a menos que seja motivado pelo
puro amor de Cristo." (Conference Report, outubro de
1984, p. 16.)
O Élder Thomas S. Monson ensinou:
"No Novo Testamento de nosso Senhor, talvez não
haja um relato mais tocante de uma 'mãe abençoada'
do que a carinhosa atenção concedida pelo Mestre à
sofrida viúva de Naim. ( ... )

..\

't

Que poder, que carinho, que compaixão nosso Mestre
e exemplo demonstrou. Nós também podemos
abençoar o próximo se simplesmente seguirmos Seu
nobre exemplo. As oportunidades estão em toda parte.
Precisamos ter olhos para ver as necessidades
prementes, ouvidos para ouvir as súplicas silenciosas
de um coração quebrantado. Sim, e uma alma cheia de
compaixão para que possamos comunicar não apenas
de olho para olho ou de voz para ouvido, mas no
majestoso estilo do Salvador, ou seja, de um coração
para outro ." (Conference Report, outubro de 1973, p.
29.)
Fé
A fé é um princípio de poder. Jesus Cristo pode fazer
todas as coisas em favor daqueles que exercem fé Nele.
O Élder John K. Carmack, membro dos Setenta,
explicou:
"Embora a fé freqüentemente inclua algum
pensamento positivo, é muito mais do que isso. Ela
tem fon tes d ivinas e é uma manifestação de unidade e
parceria com o Senhor. Mesmo as idéias e palavras
formuladas pela fé nos vêm por inspiração do Espíri to
Santo, e o poder para agir de acordo com essas
palavras vem de Deus. ( .. . )
A fé não é um recurso exclusivo do sacerdócio. O
centurião romano não portava o sacerdócio, mas, pela
fé, pediu a Jesus que curasse seu servo. Acrescentou
que não era digno de que o Senhor entrasse em sua
casa, embora fosse um homem cuja autoridade era
respeitada. Ele afirmou: 'Mas d ize somente uma

palavra, e o meu criado sarará'. (Mateus 8:8) Jesus
maravilhou-Se e disse: 'Nem mesmo em Israel
encontrei tanta fé'. (Mateus 8:10)
( ...) Podemos aprender muito sobre fé ( .. . ) com
amigos de outras crenças, como o centurião romano, e,
especialmente, com as crianças. Não importa como
aprendamos a usar o poder da fé, precisamos tê-la
para cumprir as magníficas tarefas que nos são
designadas." (A Liahona, julho de 1993, pp . 44-45 .)
Convide os alunos a darem exemplos de pessoas que
conheçam atualmente e que, como o servo do centurião e o
filho da viúva, precisavam de milagres em sua vida .
Pergunte:
• Que bênçãos essas pessoas cujo espírito necessitava ser
curado receberam por meio da fé e do poder do
sacerdócio?
• Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos
ajudar a amenizar o sofrimento das outras pessoas?
Incentive os alunos a tornarem -se "um anjo" na vida de
outras pessoas ajudando-as a achegarem-se a Cristo. Peça-lhes
que procurem cuidadosamente pessoas que estejam passando
por necessidades e depois prestem serviço a elas, estendamlhes sua compaixão e exerçam fé em favor delas. Incentive os
alunos a escreverem sua "experiência angelical" no diário e
convide-os a com p artilhá-las com a classe, se assim o
desejarem, à medida que forem acontecendo durante o ano .

Lu cas 7: 1- 10; 8:26-56 (Ver também Mateus 8:5- 13, 28-34;
9:18-26; Marcos 5.) Devemos achegar-nos a Cristo e
ajudar outros a fazerem o mesmo. (40- 45 minutes)

Escreva o seguinte provérbio no quadro-negro: Dfixar de
p/al1ejar é p/anejar o fracasso. Pergunte aos alu nos:
• Consideram essa declaração verdadeira? Por que sim ou
por que não?
• De que modo o fato de escrevermos nossos planos ou
metas nos ajuda a realizar coisas na vida?
Peça aos alunos que escrevam uma frase que descreva sua
missão ou meta na vida e peça-lhes que leiam para a classe o
que escreveram. Leia a seguinte declaração da missão da
Igreja e peça aos alunos que ponderem como a sua p rópria
missão condiz com a missão da Igreja :
"Sim, irmãos e irmãs, a missão da Igreja é gloriosa:
Convidar todos a achegarem-se a Cristo por meio da
proclamação do evangelho, do aperfeiçoamento de
nossa vida e da redenção de nossos mortos. Ao
achegar-nos a Cristo, abençoamos nossa própria vida,
a vida de nossa família e dos filhos de nosso Pai
Celestial, tanto vivos quanto mortos." (Ezra Taft
Bensol1, Conference Report, abril de 1988, p . 98; grifo
do autor.)

• Quais são as bênçãos concedidas aos que se achegam a
Cristo? (Ver Morôni 10:30-34.)
• Como podemos ajudar nossa família a achegar-se ao
Salvador?
• Como vocês poderiam ajudar seus amigos a achegarem-se
a Cristo?
Peça aos alunos que leiam os três seguintes relatos: Lucas
7:1 - 10; 8:43-48; e 8:41-42, 49-56, procurando as respostas das
seguintes perguntas:
• O que ajudou cada pessoa desses versículos a achegar-se
ao Salvador?
• Que evidências existem de que as pessoas desses
versículos tinham grande fé no Salvador?
• Que bênçãos recebem aqueles que se achegam a Cristo?
• O que mais os impressionou em cada história?
Quando tiverem terminado, debata as perguntas e os
sentimentos dos alunos a respeito desses milagres do
Salvador. Lembre os alunos que embora as tribulações
freqü en temente nos façam afastar-nos do Senhor, é a grande
fé que faz com que os milagres de Cristo aconteçam .
Testifiq u e que o poder de Cristo de curar e de abençoar está a
nosso alcance atualmente.
Conclua contrastando essas histórias com a narrativa da
legião de demônios. Explique-lhes que apesar de Jesus querer
que nos acheguemos a Ele, Satanás procura destruir-nos ou
levar-nos para longe de Jesus. Peça aos alunos qu e leiam
Lucas 8:26-40.
• Como a vida desse homem mudou dep ois que o Salvador
expulsou dele os demônios?
• Como podemos aplicar essa história à nossa vida?
Leia a seguinte citação do Presidente Ezra Taft Benson:
"Devemos colocar Deus à frente de tudo mais em
nossa vida . Ele precisa vir em p rimeiro lugar. ( . .. )
Qu and o damos p rioridade a Deus, todas as outras
coisas p assam a ocupar seu devid o lugar ou
desap arecem de nossa vida. Nosso amor ao Senhor
governará os reclamos de nossa afeição, as exigências
de nosso tempo, os interesses que perseguimos e a
ordem de nossas prioridades." (A Líahona, julho de
1988, p . 3.)
Pergunte: Como seremos abençoados se seguirmos o conselho
do Presidente Benson?
Lucas 7:17- 35 (Ver também Mateus 11 :2-19.) João
Batista foi um grande profeta e precursor de Jesus
Cristo. Ele deixou claro que o povo devia adorar o
Salvador e não ele próprio. (20- 25 min utes)

Diga aos alunos que é importante lembra r-nos de que Jesus é
o líder de Sua Igreja . Aqueles que foram chamados para
servir na Igreja jamais devem tomar sobre si a glória ou a
honra em lugar de Jesus Cristo. O Salvador deu -nos o
exemplo mostrando como glorificar e honrar adequadamente
uma pessoa . Peça aos alunos que leiam Moisés 4:1-2 e
procurem saber como o desejo de glória demonstrado por
Satanás d iferia dos anseios do Filho de Deus .
Peç<J aos alunos que leiam Lucas 7:17-23. Diga-lhes que esse
relato se refere à ocasião em que João Batista foi aprisionado .
(Ver Mateus 11:2.) Faça algumas das seguintes perguntas:
• A quem João enviou seus discípulos?
• A partir desses versículos, qual parece ter sido o motivo
pelo qual João queria que fossem até Jesus?
• Que influência os milagres de Jesus exerceram sobre os
discípulos de João?
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Leia o comentário a respeito de Mateus 11 :2,3 em Vida c
Ensillamento de Jesus c Sl'lIS Apóstolos, p . 67, e pergunte:
• Como isso os ajuda a compreender o motivo pelo qual João
enviou seus discípulos a Jesus?
• Como vocês se sentem a respeito de João, sabendo que ele
desejava que seus seguidores se tornassem discípulos de
Jesus Cristo?
• O que podemos aprender com o exemplo de João?
Diga aos alunos que o Salvador elogiou João e testificou a
respeito de sua missão em Lucas 7:24-30. Peça aos a1unos que
leiam esses versículos e procurem o que mais os
impressionou a respeito de João Batista . Leia a declaração do
Profeta Joseph Smith a respeito do motivo pelo qua l João
Batista foi um profeta tão importante. (Ver a sugestão didática
referente a Mateus 11 :1-19, p. 35.)
Saliente que a despeito da grandeza de João e Jesus, muitas
pessoas ainda assim os rejeitaram. Peça aos alunos que leiam
Lucas 7:31-35. O Élder Bruce R. McConkie parafraseou a
mensagem do Salvador às pessoas desses versículos da
seguinte forma :
"Vocês são como crianças volúveis a brincar; qU<Jndo
fingem celebrar um casamento, seus companheiros se
recusam a danç<Jr; quando mudam o jogo para uma
procissão fúnebre, seus companheiros se recusam a
chorar. De modo semelhante, vocês estão apenas
brincando em relação à religião. Como crianças
irascíveis e caprichosas, rejeitaram João por ele port<Jrse com a austeridade dos nazireus; mas me rejeitaram
porque me comporto de modo calorosamente
condizen te com o agradável convívio social."
(Doctrinal New Testament COl1Imentary, 1:263.)

~ Lucas 7 :36- 50 . Quando reconhecemos que
dependemos do Salvador, arrependemo-nos de
Diga aos alunos: Imagi nem que estejam no funeral de um
nossos
pecados e recebemos o perd ão, sentimo-nos
profeta e Presidente da Igreja recentemente fa lecido. Duran te
plenos
de
paz e amor. (45-50 minutes)
.
o serviço, um conhecido seu que não é membro da Igreja
sussurra para vocês: "Não é uma tragédia que o líder de sua
Discuta com os alunos o s ignificado de dívida e depois faça
Igreja tenha fa lecido?" Pergunte aos alunos como eles
<Jlgumas das seguintes perguntas:
responderiam . Depo is de debater algumas de suas respostas,
pergunte-lhes por que esta seri<J uma resposta adequada:
• Por que mu itas pessoas contraem dívid<Js? (As respost<Js
"Sim, foi uma tragéd ia, mas não é maravilhoso que Ele tenha
podem incluir uma casa, estudos, um carro.)
ressuscitado no terceiro dia?"
..
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• Como se sentiriam se a pessoa para quem vocês mais
estejam devendo lhes perdoasse suas dívidas?
• Que diferença faria se a pessoa lhes perdoasse uma dívida
grande em vez de pequena?
Peça aos alunos que leiam Romanos 3:23 e pergunte:
• O que esse versículo ensina a respeito das dívidas?
• Por que precisamos que Jesus Cristo seja nosso "credor" ou
Salvador?
• Qual o tamanho da dívida que vocês imaginam que Cristo
tenha poder de perdoar?

"O início e o fim do arrependimento que leva ao
perdão é fé em Jesus Cristo, que é o 'autor e
aperfeiçoador de [nossa] fé'. [Morôni 6:4] Nossa fé em
que Ele é o Salvador e Redentor produz em nós um
pesar divino por nossas transgressões, um coração
quebrantado e um espírito contrito, além de uma
sensação de responsabilidade pessoal. Segue-se uma
mudança de atitude e um redirecionamento de nossa
vida para Deus." (A Lia/uma, janeiro de 1994, p. 91.)
O Élder Bruce R. McConkie, comentando a respeito da
mulher citada em Lucas 7:36-50, escreveu :

Leia e debata a seguinte declaração do Élder Boyd K. Packer:
"Quando o desejo é forte e se está disposto a pagar "o
último ceitil", [ver Mateus 5:25-26] a lei da restituição
é suspensa. Sua obrigação transfere-se para o Senhor.
Ele saldará suas dívidas.
Repito: Exceto para poucos que decidem seguir o
caminho da perdição, não há hábito, vício, rebelião,
transgressão, apostasia nem crime que não se inclua na
promessa de total perdão. É essa a promessa do
sacrifício expiatório de Cristo." (A Liahona, janeiro de
1996, p. 21.)
Leia Lucas 7:36- 50 com seus alunos e debata as seguintes
perguntas à medida que lerem:
• Que dívidas tinham as pessoas da parábola? (Ver
versículos 41-42.)
• De que modo os sentimentos da mulher para com o
Salvador diferiam dos de Simão?
• O que vocês acham que fez com que essas duas pessoas
tratassem Jesus d e modo tão diferente?
• De que modo ambos dependiam do Salvador?
• Que bênção a mulher recebeu por reconhecer sua
dependência em relação ao Salvador? (Ver versículo 47.)
• O que esse incidente ensina a respeito do poder de Jesus
Cristo de limpar as pessoas de seus pecados?
Peça aos alunos que pensem a respeito de como sua própria
vida se assemelha à das pessoas dessa história e como as
palavras do Salvador para a mulher podem ser uma fonte de
esperança para todos nós. Leia as seguintes declarações ou
entregue-as aos alunos como apostila. Debata-as em classe:
O Élder Ronald E. Poelman, membro dos Setenta, ensinou:

"Tudo aquilo era o trabalho e a adoração de uma
mulher devota e fiel que tinha sido pecadora, mas que
fora purificada; que se libertara do esmagador fardo
de muitas ofensas; que andava em novidade de vida
por causa Daquele cujos pés ela beijava e para quem
expressava todo o reverente e maravilhado amor que
tinha no fundo de sua alma.
Há algo que precisamos saber se quisermos entender o
que realmente aconteceu naquela inspiradora ocasião,
na casa de Simão, o fariseu. Lá estava uma mulher que
tinha sido pecadora mas que fora purificada. Jesus não
ia perdoar-lhe os pecados, Ele já o fizera. Isso
aconteceu quando ela creu e foi batizada em Seu
nome; aconteceu quando ela se arrependeu com real
intenção no coração e dedicou sua vida e todo sopro
de fôlego daí por diante para a causa da retidão.
Estamos falando a respeito de uma pessoa convertida
que se aproximara, com grande gratidão e alegria,
para expressar toda a gratidão de sua alma Àquele que
a havia libertado de seu passado e das ca deias da
prisão e do inferno.
Simão não sabia de nada disso. Ele estava em seus
pecados, sem ter sido batizado. E como Nicodemos, o
mestre em Israel que não sabia como o homem podia
nascer de novo, Simão era, no nível em que se
encontrava, espiritualmente incapaz de conceber que
uma mulher cuja alma tinha sido como a escarlata
estivesse branca como a neve." (Morta] Messiah,
2:200-201 .)
Ensine os alunos que podemos receber o perdão dos peca dos,
não importa quão graves eles sejam, se seguirmos o exemplo
dessa mulher e nos arrependermos sinceramente. Testifique
que o processo de arrependimento faz-nos sentir gratidão e
amor por Jesus.
• O que aquela mulher fez para demonstrar sua gratidão
pela Expiação de Jesus Cristo?
• O que podemos fazer para demonstrar nosso amor por
Ele?
Termine cantando" Assombro Me Causa", (Hinos, n" 112).
Peça aos alunos que expressem seus sentimentos a respeito da
Expiação do Salvador e descrevam como se sentiram ao
cantar o hino.

Nota: Certifique-se de que os alunos não concluam que é
van tajoso pecar para que possam amar mais o Salvador. (Ver
Romanos 6:1-2.) Os alunos devem compreender a
importância de desenvolvermos amor a Jesus Cristo por meio
do cumprimento dos mandamentos e do abandono do
pecado. Incentive os alunos a fugirem do pecado mas terem
confiança de que podem ser completamente perdoados de
seus pecados desde que se arrependam .

Leia Lucas 9:2-5 e pergunte:
• Que designação Jesus deu aos Apóstolos?
• Qual era a importância dessa designação?
• Acham que Jesus se importou com o modo pelo qual eles
cumpriram sua designação? Por quê?
Peça aos alunos que leiam Lucas 9:10 e procurem o que os
Apóstolos fizeram quando terminaram sua designação.

Lucas 8-9 (Ver também Mateus 8-10, 12-14, 16-18;
Marcos 4-6, 8-9.) Um jogo de revisão pode ser divertido
e informativo. (45- 50 minutes)

Ensine aos alunos que temos uma importante obrigação de
fazer um relatório de como cumprimos nossa designação para
a pessoa que nos designou a tarefa . Pergunte:

Lucas 8-9 contém histórias que podem ter sid o ensinadas em
Mateus e Marcos. Use esta atividade para revisar esse
material, dand o continuidade ao testemunho de Lucas.

• Como o Senhor nos dá designações ou mordomias? (Por
meio dos líderes da Igreja, de convênios sagrados, das
escrituras, de revelação pessoaL)

Arrume as cadeiras em um grande círculo. Em ca da cadeira,
cole uma pergunta com uma referência das escrituras de
Lucas 8-9 que ajude a responder a ela . Numere as perguntas
e entregue a cada aluno uma folha de papel com os números
correspondentes e suficiente espaço para escrever a resposta
de cada pergunta. Crie perguntas que sejam suficientemente
difíceis para que os alunos sejam obrigados a raciocinar, mas
identifique claramente a referência onde a resposta possa ser
encontrada para que os alunos não passem muito tempo
procurando. Use pergun tas como estas:

• Como prestamos relatório dessas designações ao Senhor?
• Para quem mais devemos apresentar um relatório do
cumprimento de nossos chamados na Igreja?
• Como apresentamos um relatório de nossas designações
em nossa família?
Leia Apocalipse 20:12 e pergunte:
• Diante de quem estaremos quando apresentarmos o
relatório final de nossa vida nesta Terra?

1. Leia Lucas 8:1 - 3. O que acha que significa a frase "que
o serviam com seus bens"?

• O que vocês gostariam de poder relatar quando isso
acontecer?

2. O que representa a semen te na parábola do semeador?
(Ver Lucas 8:11.) Quais são algumas das maneiras pelas
quais você poderia plantar essa semente em sua vida ?

Lucas 9:46-56. Jesus nos pede que sejamos tolerantes
uns com os outros. (15-20 minutes)

3. Leia Lucas 8:22-25. De acordo com esses versículos, que
emoções os discípulos sentiram que provavelmente
deixaram o Salvador d esapontado?
Dê um minuto para que os alunos respondam à pergunta
colada em sua cadeira. Em seguida, dê um sinal para todos os
alunos passarem para a cadeira seguinte e despendam um
minuto com a pergunta seguinte. Continue, até que todos os
alunos tenham a oportunidade de responder a todas as
perguntas. Depois, corrija as respostas em classe, reservando
tempo para explicar as perguntas e respostas mais
importantes para seus alunos ou as que eles acharam mais
difíceis.

Leve várias músicas diferentes para a sala de aula. Toque-as
para os alunos e peça-lhes que escolham sua preferida.
Debata como as pessoas, tal como as músicas, são todas
diferentes umas das outras. Leia 4 Néfi 1:17 e pergunte: O que
esse versículo ensina a respeito de como devemos nos sentir
em relação às diferentes nacionalidades, religiões ou culturas?
Escreva a palavra tolerante no quadro-negro e debata seu
significado. Peça aos alunos que contem à classe a respeito de
alguém que é especialmente tolerante e bondoso para com os
que são diferentes. Pergunte:
• O que mais os impressionou a respeito dessa pessoa?
• Como podemos evitar a intolerância?

Lucas 9:1-6, 10 (Ver também Mateus 10:1,5-42; Marcos
6:7-13,30.) Quando recebemos designações, temos a
responsabilidade de relatar o que foi feito. (10- 15 minutes)

Peça aos alunos que leiam Lucas 9:49-56.
• O que as pessoas tolerantes deveriam sentir a respeito do
homem que estava expulsando demônios em nome de
Cristo ou a respeito dos samaritanos?

Peça aos alunos que p ensem na designação ou cargo mais
importante que já tiveram e depois faça algumas das
perguntas abaixo:

• Como os Apóstolos viam o homem que estava expulsando
demônios?

• Quem lhes deu a designação?

• De que modo os samaritanos eram vistos pelos Apóstolos?

• Por que acham que fo ram escolhidos para receber essa
designação?

Peça aos alunos que leiam novamente os versículos e
procurem saber qual foi a atitude do Salvador em relação ao
homem que expulsava demônios e os samaritanos. Pergunte:
Acham que o Salvador estava satisfeito com a atitude dos
Seus discípulos? Por que sim ou por que não?

• Como se saíram no cumprimento de sua obrigação?
• Como podemos saber se aquela pessoa se importou com a
maneira pela qual você cumpriu sua obrigação?
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Peça aos alunos que pensem a respeito de sua própria atitude
em relação às pessoas de outras religiões ou daqueles que são
aparentemente pecadores. Peça aos alunos que escrevam o
q ue acham que o Salvador diria se conversasse com os alunos
a respeito da atitude deles. Leia as seguintes declarações ou
entregue-as aos alunos como apostila.

o Presidente Gordon B. Hinckley ensinou:
"Imploro a nosso povo em todas as partes que
respeitem e tenham apreço pelas pessoas que não
compartilham nossa fé. Há uma enorme necessidade
de cortesia e respeito mútuo entre as pessoas de
diferentes crenças e filosofias. Não devemos partilhar
de teoria alguma que pregue a superioridade de
qualquer raça. Vivemos em um mundo de diversidade.
Podemos e devemos respeitar aqueles de cujos
ensinamentos discordamos. Devemos es tar prontos a
defender os direitos de outros que sejam vítimas de
intolerância.
Chamo sua aten ção para as contundentes palavras de
Joseph Smith em 1843:

r· \
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'Se foi demonstrado que estou disposto a morrer por
um "mórmon", tenho a coragem de declarar diante
dos céus que estou também disposto a morrer pelos
direitos de um presbiteriano, batista ou outro bom
homem de qualquer outra religião; pois qualquer
princípio que viole os direitos de um santo dos últimos
dias viola também os princípios de um católico ou de
alguém pertencente a qualquer outra religião. ( ... )'
(History of the Church, 5:498)." (A Liahona, julho de 1995,
p . 76.)

"

o Élder Bruce R. McConkie escreveu:
"Embora não fosse condizente com o verdadeiro
Espírito de Cristo, essa proposta de Tiago e João não é
tão severa, vingativa nem tão distante da verdade
contida nas escrituras como pode parecer. Eles sabiam
que o Deus de Israel -- o mesmo Jesus em cuja
presença se encontravam -- enviara fogo dos céus a
comando de Elias para consumir os inimigos daquele
antigo profeta. (II Reis 1) Também sabiam que o
mesmo Deus misericordioso destruirá os iníquos em
Sua Segunda Vinda . (Malaquias 4:1) O que eles ainda
tinham que aprender era que em sua dispensação, nas
condições existentes na época (que são comparáveis às
atuais), a mensagem do evangelho devia ser levada ao
mundo com caridade, paciência, tolerância e
longanimidade. No entanto, sua proposta de retaliar a
afronta sofrida por seu Mestre foi uma manifestação de
grande fé. Quem mais além daqueles que se
converteram inteiramente à retidão e ao triunfo final
de sua causa esperariam que Deus enviasse fogo dos
céus para defendê-los e vingá-los?
Mesmo os homens bons e devotos às vezes são
desviados do caminho pela influência e pelo espírito
de Satanás, em vez do Espírito do Senhor. Embora

não estivessem cientes de sua fonte, Tiago e João foram
influenciados nessa sua proposta por um espírito
inferior e não pelo Espírito superior." (Doctrinal New
Tcstament Commentary, 1:440.)

Incentive seus alunos a desenvolverem maior tolerância para
com as ou tras pessoas.

Lucas 9:57- 62. O sacrifício é um importante princípio do
evangelho. Precisamos estar dispostos a fazer qualquer
sacrifício necessário para seguir Cristo de todo o
coração. (15- 20 minutes)

Leia a seguinte história verídica contada pelo Presidente
Gordon B. Hinckley, que na época era membro da Primeira
Presidência :
"Em 1856 mais de mil do nosso povo, alguns deles
quem sabe antepassados de vocês, encontravam-se em
sérias dificuldades durante a jornada pelas planícies.
Devido a uma série de circunstâncias infortunadas, sua
partida fora retardada. Nos planaltos do Wyoming,
encontraram muita neve e um frio intenso . A situação
deles era desesperadora, havendo diariamente mortes.
O Presidente Young teve notícias da condição em que
se encontravam, quando estava para começar a
conferência geral de outubro. Imediatamente pediu
parelhas de mulas, cauoções, condutores e
suprimentos para mandar em socorro dos infelizes
santos. Quando o primeiro grupo de socorro alcançou
a Companhia Martin, os carroções não davam para
levar todas as pessoas. Os condutores eram obrigados
a insistir que os carroções se mantivessem em
movimento.
Quando chegaram ao rio Sweetwater, no dia 3 de
novembro, pedaços de gelo coalhavam a superfície das
águas. Depois de tudo o que tinham sofrido e
debilitadas como estavam, as pessoas achavam
impossível atravessar o rio. Entrar naquela água
gelada seria a própria morte. Homens antes vigorosos
e fortes agora estavam sentados no chão congelados e
choravam, assim como as mulheres e crianças. Muitos
simplesmente não conseguiam suportar o pensamento
de tal provação.
Passo a citar do registro: 'Três rapazes de dezoito anos,
integrantes do grupo de socorro, para assombro de
todos, carregaram praticamente todos os componentes
da malfadada companhia de carrinhos de mão através
do rio gelado. O esforço foi tamanho naquelas
condições extremas, que anos mais tarde todos os três
faleceram em conseqüência dele. Quando o Presidente
Brigham Young soube desse ato de heroísmo, chorou
qual criança e posteriormente declarou em público que
'aquele ato sozinho assegurará a C. Allen Huntington,
George W. Grant e David P. Kimball a salvação eterna
no reino celestial de Deus, mundos sem fim" . (A
Liahona, fevereiro de 1982, pp. 76-77.)

Pergunte:
• O que acham do sacrifício daqueles três adolescentes?
• O que os motivou a salvarem aqueles santos?

Diga aos alunos que às vezes nossas desculpas podem
impedir-nos de fazer aquilo que nos ajudaria a salvar-nos
espiritualmente. Pergunte:

• O que imaginam que os santos sentiram antes da chegada
daqueles que os resgataram?

• Quais são algumas de suas desculpas favoritas quando
deixam de cumprir seus deveres (por exemplo: "Acordei
tarde" ou "Perdi minha lição de casa")?

• E depois de terem sido salvos? Como acham que sentiram
a respeito daqueles que os salvaram?

• Que desculpas os três homens deram a Jesus em Lucas
9:57-61?

• Se serem salvos fisicamente é importante, quão mais
importante será ser salvo espiritualmente e voltar para
nosso Pai Celestial no reino celestial?

• Leia o versículo 62. Qual foi a resposta de Jesus a essas
desculpas?

Peça aos alunos que leiam Lucas 9:23- 25 e a Tradução de
Joseph Smith d e Lucas 9:24- 25 no apêndice. Qual é a
importância que esses versículos dão ao fato de "sermos
salvos"?
Escreva a frase Algul1las Exigêncills pllra que Sejlll1los Salvos no
quadro-negro . Peça aos alunos que leiam Lucas 9:26, 57-62 e
procurem o que esses versículos ensinam a respeito do que
Jesus espera de Seus seguidores. Relacione o que os alunos
descobrirem no quadro-negro e debata-os. Pergunte: De que
maneira o cumprimento dessas exigências nos ajuda a
alcançar a salvação.
Se assim desejar, leia o seguinte comentário a respeito de
Lucas 9:57- 62, feito pelo Presidente Marion G. Romney, que
foi membro da Primeira Presidência:
"Jesus não estava procurando ou chamando homens
para fazerem o serviço da boca para fora apenas. Ele
queria que compreendessem que segui-Lo significava
esforço e sacrifício. Lucas relata-nos de uma ocasião
em que: '( .. .) Ia com ele uma grande multidão; e
voltando-se, disse-lhe:
'Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e
mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda
também a sua própria vida, não pode ser meu
discípulo.

• O que acham que Ele estava tentando ensinar a cada um
daqueles homens?
O Élder Howard W. Hunter, que na época era membro do
Quórum dos Doze, explicou:
"Para abrir um sulco reto, o arador precisa manter os
olhos num ponto fixo à frente dele. É isto que o
mantém no rumo certo. Se, entretanto, ele olhar para
trás para ver de onde veio, aumenta a probabilidade
de se desviar, resultando em sulcos tortos e irregulares.
Convidamos aqueles que são membros recentes a
fixarem sua atenção à nova meta e nunca mais olharem
para seus problemas ou transgressões passados, a não
ser como medida de seu crescimento, valor e bênçãos
de Deus. Se concentrarmos nossas energias não atrás
mas adiante de nós, na vida eterna e alegria da
salvação, seguramente as conquistaremos". (A Liahona,
julho de 1987, p. 16.)
• Quais são algumas desculpas freqüentes em nossos dias
para não seguirmos a Jesus?
• Como essas desculpas nos impedem de sermos discípulos?
Leia a letra do hino "Vinde a Mim" (Hinos, n" 68), e peça aos
alunos que pensem como podem tornar-se melhores
discípulos de Cristo a partir de hoje.

E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após
mim, não pode ser meu discípulo. (...)
Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo
quanto tem, não pode ser meu discípulo' . (Lucas
14:25- 27,33.)
Nessas declarações aparentemente ásperas, Jesus não
estava especificando '( ... ) o ódio literal pela própria
família ( .. .) como condição essencial do discípulo (...)'.
Ele estava ressaltando '( ... ) a preeminência do dever
para com Deus sobre as exigências pessoais (...)' ou do
mundo, por parte daqueles que seriam Seus
discípulos." (James E. Talmage, Jesus o Cristo, p. 438; A
Liahona, abril de 1979, p. 56.)
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Introdução
O Élder Hans B. Ringger, dos Setenta, testificou: "O alicerce
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de Cristo devem estar arraigados em nosso desejo de escolher
o certo e de encontrar a felicidade. Sua vida justa deve ser
refletida em nossas próprias ações." (A Liahona, julho de 1990,
p.27.)
Em Lucas 10-13 o Senhor ensinou às pessoas que sua vida
deve manifestar a retidão. Ele ajudou-as a ver como era
importante que seu coração fosse limpo, que sua motivação
fosse pura e que seu serviço fosse sincero. O Senhor resumiu
essa doutrina na famosa frase: "Amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas
forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como
a ti mesmo". (Lucas 10:27)
Em espírito de oração, leia Lucas 10-13 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Se rejeitarmos a mensagem do evangelho ou os servos do
Senhor, ficaremos sujeitos ao juízo de Deus. (Ver Lucas
10:8- 16; ver também D&C 84:74.)
• À medida que aumentam nossas bênçãos, nossa retidão
também deve aumentar. Nossa condenação será maior se
nos afastarmos de Deus depois de termos recebido Suas
bênçãos. (Ver Lucas 12:15-21,42-48; ver também D&C
82:3-10.)
• Recebemos o mandamento de amar e servir as pessoas
necessitadas, independentemente de raça, tribo ou classe
social. (Ver Lucas 10:25-37.)
• Devemos aproveitar as importantes oportunidades
espirituais e não nos distrairmos com coisas de menor
valor. (Ver Lucas 10:38-42; ver também D&C 66:10.)
• Jesus Cristo conhece os atos e pensamentos secretos de
todas as pessoas e condena a hipocrisia. (Ver Lucas
11:37- 54; 12:54-57; 13:14-16; ver também 2 Néfi 26:29-31.)
• A retidão é medida pelos nossos motivos e ações, não por
nosso cargo ou posição na Igreja . (Ver Lucas 10:25- 37;
11:28,42-48.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 117-119,
123.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 10-13.
Lucas 10:1- 37 (Ver também Mateus 11 :20-26.) Devemos
servir e amar aos necessitados. (40- 45 minutes)

Use uma das seguintes sugestões para iniciar um debate
sobre as oportunidades diárias que temos de servir ao
próximo:
• Peça aos alunos que contem como foi a última vez que
perceberam alguém que necessitava de ajuda e o que
fizeram para ajudar essa pessoa.

• Peça aos alunos que contem à classe como serviram ao
próximo recentemente.
• Crie uma situação para dar aos alunos a oportunidade de
servir alguém. Observe o que acontece e comente os
resultados em classe. (Por exemplo: Faça um aluno
derrubar seus livros e cadernos no chão e tentar apanhálos.)
Pergunte:
• Com que freqüência vocês encontram pessoas precisando
de ajuda?
• Como se sentem quando encontram alguém precisando de
ajuda?
• Como decidem quando irão ajudar alguém?
Peça aos alunos que contem um exemplo de quando viram
alguém largar o que estava fazendo para ajudá-los . Pergunte:
Como vocês se sentiram com isso?
Peça aos alunos que leiam Lucas 10:1-9 procurando qual foi o
serviço prestado pelos setenta. Pergunte:
• Por que o trabalho missionário é um serviço importante?
• Leia os versículos] 7- 20. De acordo com esses versículos,
que bênçãos os setenta receberam como resultado de seu
ato de serviço?
• Leia os versículos 25-27. Quais dos dois grandes
mandamentos se relacionam com o serviço?
• Leia o versículo 28. O que sentem aqueles que servem?
• Por que acham que o serviço é um princípio tão importante
do evangelho?
O Salvador identificou a quem devemos servir quando
contou a parábola do bom samaritano. Leia Lucas] 0:30-33 e
o seguinte comentário do Presidente N. Eldon Tanner, que foi
membro da Primeira Presidência:
"Examinemos o que realmente aconteceu naquela
ocasião:
Primeiro o samaritano" compadeceu-se". Apressou-se
em ajudar, pois compreendeu o problema do homem
ferido. Tal sentimento de empatia só nasce no íntimo
de quem foi tocado pelo Espírito do Senhor. Na
verdade, o Salvador disse que a Israel do convênio
seria conhecida pelo amor que demonstrariam ter uns
para com os outros. (Ver João 13:35)"

Leia Lucas 10:34, depois continue a ler o comentário do
Presidente Tanner, fazendo pausas para comentar os pontos
de vista e sentimentos dos alunos:
"Segundo, o samaritano "foi até ele". Não esperou que
o necessitado viesse procurá-lo, descobriu-o e tomou a
iniciativa, sem que lhe pedissem. Naquele grande hino
"um Pobre e Aflito Viajor" (Hinos, n" 15), que o Profeta
Joseph Smith tanto admirava, podemos sentir que o
que faz o bem recebe a suprema promessa do Salvador,
não pelos atos de misericórdia que praticou, mas
porque os fez espontânea e altruisticamente.

Terceiro, o samaritano "atou-lhe as feridas, deitandolhe azeite e vinho" . Proveu-lhe os cuidados médicos de
que necessitava e mitigou-lhe a sede. Talvez esse
auxílio imediato tenha salvo a vida daquele homem.
Quarto, "colocou-o sobre sua cavalgadura" - isto é,
forneceu-lhe transporte e "levou-o para uma
estalagem", onde ele poderia descansar e ser tratado.
Ao encontrar-lhe uma acomodação apropriada,
assegurou que houvesse condições adequadas para
que a cura se processasse.
Em quinto lugar, "cuidou dele". Observem bem que
durante os estágios da cura, o samaritano não confiou
o homem a outras pessoas, pelo contrário, despendeu
de seu tempo e energia para ele mesmo executar esse
trabalho de cura. Em nossa época, em que é tão fácil
deixar os outros fazerem as coisas, é importante que
tenhamos um exemplo tão impressionante."

Leia Lucas 10:35, depois prossiga com o comentário do
Presidente Tanner:
Em sexto, "no outro dia ( ... ) tirou dois dinheiros e
deu-os ao hospedeiro". Usou de seus próprios
recursos, não dos alheios, e pagou o serviço que ele
mesmo não podia prestar. Desse modo, consagrou de
seus meios para auxiliar o necessitado.
Sétimo, o samaritano, precisando trabalhar, disse ao
hospedeiro que "cuidasse do doente". Assim, fez com
que outras pessoas ( ... ) ajudassem a continuar o que
iniciara.
Oitavo. O samaritano prometeu, então, que "tudo o
que de mais gastares eu to pagarei quando voltar". Eis
o exemplo máximo de comiseração' Ele não
estabeleceu limites para o auxílio que prestaria, como
também não deixou o homem ferido na estalagem e o
esqueceu; comprometeu-se a voltar e assegurou-se de
que ele recebesse tudo de que precisasse." (A Liahona,
fevereiro de 1978, pp. 123-124.)

Termine lendo Lucas 10:36-37. Peça aos alunos que leiam o
verbete "samaritanos" no Guia pam Estudo das Escrituras, p.
192. Pergunte:
• Como os judeus se sentiam em relação aos samaritanos?

"Ser um 'bom samaritano' é algo contagiante. Prover à
maneira do Senhor torna o rico humilde, exalta o
pobre e santifica tanto um quanto o outro. (Ver D&C
104:15-18.) O doador auxilia os necessitados,
partilhando o que possui . ( .. . ) Quando a pessoa que
foi ajudada atinge seu pleno potencial, torna-se apta a
ajudar outros.
Para ensinar os filhos a serem bons samaritanos, os
pais precisam começar a ensiná-los em casa por
preceito e por exemplo. ( ... ) Que sejamos generosos
com nosso tempo e liberais em nossas contribuições
para o cuidado daqueles que sofrem. Que nos
comprometamos a seguir os princípios do 'bom
samaritano' e estejamos sempre atentos à necessidade
de '[ir] e [fazer] da mesma maneira' ." (A Liahona, julho
de 1997, pp. 87, 89.)
Conclua cantando "Um Pobre e Aflito Viajor" (Hinos , n° 15).
Incentive os alunos a sempre procurarem oportunidades de
servir ao próximo .

Lucas 10:38-42. Devemos aproveitar as importantes
oportunidades espirituais e não permitir que coisas de
menor valor nos distraiam a atenção. (10-15 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que o Salvador irá fazer-lhes
uma breve visita em sua casa.
• Como se preparariam para recebê-Lo?
• O que vocês gostariam de fazer ou dizer durante Sua
v isita?
• O que gostariam de mudar antes de Sua chegada?
Peça aos alunos que leiam Lucas 10:38-42 e comparem o que
Marta e Maria fizeram.
• Qual foi a "boa parte" que Maria escolheu?
• O que podemos aprender com o que Jesus disse à Marta?
Leia a seguinte declaração do Élder Dallin H . Oaks e
testifique a respeito de sua veracidade:
"Essa escritura lembra a cada Marta, seja homem ou
mulher, que não devemos estar tão ocupados com o
rotineiro e temporal, a ponto de deixarmos de
aproveitar as oportunidades que são únicas e
espirituais." (A Liahona, janeiro de 1986, p . 55.)

• Como essa informação aumenta o impacto dessa parábola?
Discuta com os alunos o que eles podem fazer para serem
"bons samaritanos" . Leia a seguinte declaração do Bispo H.
David Burton, Bispo Presidente da Igreja:
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Élder L. Edward Brown, membro dos Setenta:

Leia a seguinte declaração do Élder James E. Talmage:
"Cristo não reprovou o desejo de Marta de cuidar bem
da casa, como não aprovou uma possível negligência
por parte de Maria. Devemos supor que Maria fora
uma boa ajudante antes da chegada do Mestre; mas
agora que Ele viera, preferia ficar. com Ele. Tivesse ela
sido culpada de negligência no seu dever, Jesus não
teria elogiado o seu procedimento. Ele não deseja
apenas refeições bem servidas ou conforto material,
mas sim a companhia das irmãs e, acima de tudo, uma
atenção receptiva ao que tinha a dizer; pois que tinha
mais para dar do que elas jamais poderiam
proporcionar-lhe. Jesus amava as duas irmãs, assim
como seu irmão. Ambas as mulheres eram devotadas a
Jesus, e cada uma expressava-se a seu próprio modo.
Marta era prática, preocupada com a assistência
material; e, por natureza, hospitaleira e abnegada .
Maria, contemplativa e mais inclinada espiritualmente,
demonstrava devotamento através de sua companhia e
apreciação". Uesus, o Cristo, pp. 418-419.)

"Amados irmãos, irmãs e amigos, presto testemunho
solene e veemente de que o Senhor Se comunica
conosco individualmente. Nunca, nunca se tornem
vítimas da idéia hedionda de que Ele não Se importa
com vocês nem os conhece. Isso é uma mentira
diabólica, inventada para destruí-los ." (A Liahona, julho
de 1997, p. 90.)
Lucas 11 :37-54 (Ver também Mateus 23 :1- 36 ; Marcos
12:38-40.) Devemos saber o que significa e abster-nos da
hipocrisia. (20-25 minutos)

Leve duas caixas embrulhadas com esmero para a sala de
aula. Coloque algo bonito e limpo em uma delas (como uma
flor recém-colhida) e algo sujo na outra (como comida
estragada). Peça a um aluno que escolha um dos presentes e
entregue o outro a outro aluno. Depois que eles abrirem os
presentes, pergunte:
• O que é mais importante, o aspecto exterior ou o conteúdo
interior?

fncentive os alunos a viverem de modo que o Espírito do
Salvador esteja com eles todos os dias e a encontrarem tempo
a cada dia para orar, estudar as escrituras e ponderar com
tranqüilidade.

• O que era enganador no presente estragado?
• De que modo algumas pessoas são assim?
• Leia Lucas 12:1. Que palavra nesse versículo descreve
melhor o presente estragado? (Hipocrisia.)
• Qual é a definição de "hipócrita"?

Lucas 11:1 - 13 (Ver também Mateus 6 :5- 15; 7 :7- 12.)
Cristo nos ensina a orar. (15-20 minutos)

• De que modo o hipócrita é diferente de uma pessoa que
procura fazer o certo mas comete erros por causa de suas
fraquezas?

Imediatamente após a primeira oração, pergunte:
• Por que fazemos uma oração para começar a aula?

Entregue a cada aluno uma folha de papel com uma das três
escrituras abaixo (não inclua a interpretação):

• Por que precisamos das coisas que pedimos na oração?
• Pelo que devemos orar? Pelo que não devemos orar?

• Lucas 11:37-39, 46. O hipócrita aponta a falha dos outros e
não se arrepende.

• Leia Lucas 11:1. Por que a frase "ensina-nos a orar" é
importante?

• Lucas 11:42-44. O hipócrita procura ser louvado pelo
mundo em vez de servir a Deus.

• Leia os versículos 2-4. O que o Salvador disse que era
importante incluir na oração?

• Lucas 11:53- 54; 12:54- 57; 13:14-16. O hipócrita deturpa os
mandamentos para apontar falhas naqueles que estão
fazendo o bem.

Faça algumas das seguintes perguntas:
• O que pedimos que é semelhante a orar pelo "pão
cotidiano"?
• Com que freqüência devemos orar pedindo perdão?
• Por que orar para que sejamos libertos das tentações é vital
na sociedade em que vivemos?
• Existem outros elementos da oração que nos foram
ensinados e que não estão incluídos nesses versículos?

Peça aos alunos que leiam seus versículos designados,
ponderem seu significado e debatam o que eles ensinam a
respeito da hipocrisia. Escreva as três interpretações no
quadro-negro e peça aos alunos que encontrem a
interpretação correta para cada passagem.
Faça algumas das seguintes perguntas aos alunos:

Peça aos alunos que leiam em silêncio as parábolas de Lucas
11:5-13. Quando terminarem, peça que escrevam a coisa mais
importante que aprenderam bem como uma dúvida que
tenham com respeito à oração. Peça que eles lhe entreguem o
que escreveram. Leia algumas das respostas e responda a
todas as dúvidas que considere importantes. Incentive os
alunos a procurarem o Senhor para conseguirem respostas a
respeito de como orar de modo adequado e de como tornar
sua oração mais significativa. Leia a seguinte declaração do

• Como o Salvador se sente a respeito da hipocrisia?
• Leia a Tradução de Joseph Smith de Lucas 11:53. Que
importante ponto de vista esse versículo acrescenta a nosso
entendimento da hipocrisia?
• O que podemos fazer para não sermos hipócritas em nosso
modo de vida?
Peça aos alunos que leiam em silêncio Alma 5:15-21 e
pergunte:
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• De que maneira lembrar-nos dessas perguntas pode
ajudar-nos a não sermos hipócritas?
• Que bênçãos recebem aqueles que não são hipócritas?
Lucas 12-13 (Ver também Mateus 5:25-26; 6:19-34;
16:1-12; 23:37-39; 24:40-51; Marcos 8:10-21; 13:32-37.)
Para sermos verdadeiros discípulos precisamos estar
dispostos a controlar nossos sentimentos de modo que
nossos desejos pessoais correspondam ao que o
Salvador deseja para nós. (15-20 minutos)

Leia as seguintes declarações ou entregue-as aos alunos como
apostila . Debata em classe o motivo pelo qual esses quatro
padrões são exigidos dos discípulos.

Peça aos grupos que procurem as respostas das seguintes
perguntas em suas referências. Quando tiverem terminado,
peça que cada grupo apresente suas respostas para a classe.
• O que esses versículos ensinam a respeito de ser um
discípulo de Jesus?
• Por que pode nos ser difícil seguir esses ensinamentos?
• Quem vocês conhecem que dá um bom exemplo de como
seguir esses ensinamentos?
• Que bênçãos vocês acreditam que os discípulos que
praticam essas coisas recebem?

Algumas Características do Verdadeiro Discípulo
Os ensinamentos do Salvador contidos em Lucas 12
podem ser divididos em coisas que precisamos fazer e
coisas que precisamos evitar para tornar-nos
verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Seguem-se
algumas das características do verdadeiro discípulo:
1. Abster-se da hipocrisia. (Ver Lucas 12:1-3.)

Hipocrisia é fingir que fazemos algo ou que
acreditamos em algo, quando na realidade fazemos
outra coisa ou acreditamos em outra coisa. (Ver
também I Coríntios 5:7- 8.)
2. Depositar fé em Deus em vez de no homem. (Ver
Lucas 12:4-9.) Os poderes do homem são limitados,
enquanto que Deus tem todo o poder. Devemos,
portanto, ter fé na cuidadosa atenção de nosso Pai
Celestial, porque Ele vê todas as coisas. (Ver
versículo 7.)
3. Não cobiçar os tesouros da Terra. (Ver Lucas
12:13-34.) Jesus ensinou que os discípulos devem
abster-se da cobiça. A parábola dos versículos 16-20
ilustram esse conceito. O Élder James E. Talmage
disse o seguinte a respeito do homem rico dessa
parábola: "Os planos que fizera para cuidar
apropriadamente de seus frutos e mercadorias não
eram maus em si, embora ele pudesse ter concebido
meios melhores para distribuir o excesso, como, por
exemplo, em benefício dos necessitados. Seu
pecado foi duplo: primeiro, considerou o grande
estoque como meio para assegurar sua
tranqüilidade pessoal e prazeres sensuais; segundo,
em sua prosperidade material, não reconheceu a
mão de Deus, e até contou os anos como se lhe
pertencessem. No momento de júbilo egoísta, foi
golpeado". (Jesus, o Cristo, p . 424.)
4. Preparar-se para a Segunda Vinda do Senhor. (Ver
Lucas 12:35- 59.) Os sábios aguardam a volta do
Salvador.

Divida os alunos em sete grupos. Designe a cada grupo uma
das seguintes referências:
•
•
•
•
•
•
•

Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas
Lucas

12:1-12
12:13-21
12:22-31
12:32-40
12:41-48
13:1- 9
13:24-35
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Introdução
Os discípulos de Cristo estão dispostos a controlar seus
sentimentos até que seus desejos sejam iguais aos do Senhor.
Os seguidores do Salvador colocam o reino de Deus em
primeiro lugar e rejeitam as tentações de um mundo decaído.
Não obstante, falhamos por causa do pecado ou negligência e
sofremos certo afastamento de Deus.
Às vezes, aqueles que se afastam do Senhor são
negligenciados pelos outros. Nas parábolas da ovelha
perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, o Salvador
ensina que em vez de esquecermos os que estão perdidos,
precisamos fazer tud o que estiver a nosso alcance para
resgatá-los e perdoá-los. (Ver Lucas 15:3-32.) Em vez de
reclamar corno os fariseus fizeram quando Jesus recebeu
pecadores e comeu com eles (ver Lucas 15:2), devemos
empenhar-nos no trabalho de Deus, que é "levar a efeito a
imortalidade e a vida eterna do homem". (Moisés 1:39; ver
também D&C 4; 15:6; 18:10, 13-16.) Ao ler Lucas 14- 15,
observe que foi encontrado o que se perdeu porque alguém se
importou o suficiente para fazer algo a respeito.
Em espírito de oração, leia Lucas 14-15 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• É melhor escolher a humildade do que ser compelido a ser
humilde por causa da situação em que nos encontramos.
(Ver Lucas 14:7- 11; ver também Alma 32:13-16.)

• Os discípulos de Cristo estão dispostos a cumprir Seus
mandamentos e a fazer sacrifícios. (Ver Lucas 14:25-33.)
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• As pessoas podem estar espiritualmente perdidas por
diferentes motivos. Algumas se afastam aos poucos (ver
Lucas 15:4), algumas se perdem por negligência (ver Lucas
15:8), e algumas escolhem ser desobedientes (ver Lucas
15:1 1- 13).
• Quando ajudamos outras pessoas a se arrependerem,
sentimos alegria e os c~us se regozijam. (Ver Lucas 15:4-10,
20-24,32; ver também\rz Néfi 26:23-28; D&C 18:10-13.)
• Não devemos ter inveja das bênçãos recebidas por outras
pessoas. (Ver Lucas 15:25-32.)

• O que o versículo 11 ensina a respeito da humildade?
Saliente para os alunos que nesses versículos Jesus estava
colocando em prática um antigo provérbio que Salomão
ensinou a seu povo em sua época . (Ver Provérbios 25:6-7.)
Cristo ensinou que a vida é como um banquete de casamento,
durante o qual muitas decisões precisam ser tomadas.
Enquanto que no provérbio a escolha certa é "o derradeiro
lugar", na vida a escolha certa é sermos humild es. No
versículo 11, Jesus resumiu o propósito da mortalidade como
sendo um teste para ver se as pessoas fugirão do orgulho e
servirão humildemente. Peça a um aluno que leia a seguinte
citação do Presidente Gordon B. Hinckley:

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 129-130,
132-133.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 14-15.
Lucas 14. É melhor escolhermos a humildade do que
sermos compelidos a ser humildes por causa de nossas
condições. (20-25 minutos)

Pergunte aos alunos:
• Para qual desses eventos vocês gostariam mais de ganhar
um lugar na primeira fileira: A final do campeonato de seu
esporte favorito, um concerto de sua banda preferida, uma
apresentação sinfônica profissional, a noite de premiação
de artistas famosos do cinema ou um casamento real?
• O que mais lhes entusiasma na idéia de poderem assistir a
tal evento?

"As pessoas freqüentemente me perguntam qual o
meu versículo preferido das escrituras. Tenho muitos,
e este é um deles: 'Sê humilde; e o Senhor teu Deus te
conduzirá pela mão e dará resposta a tuas orações.'
(D&C 112:10) Que grande promessa para os que se
portam sem arrogância, que não sentem desprezo, que
não são egoístas, que agem com humildade. 'Sê
humilde; e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e
dará resposta a tuas orações'. Que promessa segura e
maravilhosa." (Teachings of Gordon B. Hincklcy, 1997, p.
265.)
Peça aos alunos que leiam Lucas 14:12-24 e debata as
seguintes perguntas:
• Em que sentido a "grande ceia" desta parábola se
assemelha ao eva ngelho?
• Quais são as coisas que distraem a atenção das pessoas,
impedindo-as de "cearem com o Senhor"?
• Quais são algumas das desculpas típicas que ouvimos das
pessoas que não aceitam os ensinamentos do evangeUlo?

• Que benefícios receberiam por assistirem a esse evento?

• Como se sentem a respeito do desafio do Senhor de
reunirmos os pobres, aleijados, mancos e cegos?

Peça aos alunos que leiam Lucas 14:1 e pergunte:

• Quem são essas pessoas e onde podemos encontrá-Ias?

• Qual era a situação?

Peça a um aluno que leia a seguinte interpretação dada pelo
Élder James E. Talmage:

• Como vocês imaginam ter sido o clima naquela ocasião?
• O que acham que os outros convidados pensaram e
sentiram?
• Se tivessem estado ali como convidados, como poderiam
ter-se beneficiado com esses ensinamentos do Salvador?
• Onde podemos ter experiências semelhantes nos dias de
hoje?
Diga aos alunos que importantes bênçãos são concedidas
àqueles que obedecem aos ensinamentos de Jesus Cristo. Leia
Lucas 14:1-6 e procure o primeiro ensinamento dado.
• De que modo a cura do homem hidrópico ressalta esse
conceito? (Observação : Hidropisia é uma doença que faz
partes do corpo incharem.)
• O que isso nos ensina a respeito das atividades adequadas
para o Dia do Senhor?
Peça aos alunos que estudem Lucas 14:7-11 .
• O que disse o Salvador àqueles que queriam sentar-se nos
lugares mais importantes?
• Quais são alguns dos "assentos" ou lugares modernos nos
quais as pessoas gostam de serem vistas?

"Os hóspedes, especialmente convidados, eram o povo
do convênio, Israel. Haviam sido convidados com
antecedência suficiente e por sua própria profissão de
fé, de que pertenciam ao Senhor, haviam concordado
em participar da festa. Quando tudo estava pronto, no
dia designado, foram individualmente convocados
pelo Mensageiro enviado pelo Pai. Ele estava, naquele
momento, no meio deles. Mas o zelo pelas riquezas, a
sedução das coisas materiais e os prazeres da vida
social e doméstica os haviam absorvido; e pediam para
ser dispensados, ou irreverentemente declaravam que
não compareceriam, que não podiam ir. E então, o
alegre convite deveria ser levado aos gentios, que eram
considerados espiritualmente pobres, aleijados, coxos e
cegos. E mais tarde, até os pagãos de além das
fronteiras, estranhos aos portões da cidade santa,
seriam convidados para a ceia .
Estes, surpresos diante da convocação inesperada,
hesitariam, até que, através de uma insistência
bondosa, e de uma demonstração eficiente de que

estavam realmente incluídos entre os convidados, se
sentiriam constrangidos ou compelidos a comparecer.
A possibilidade de alguns convidados descorteses
chegarem atrasados, após terem atendido a afazeres
mais absorventes, é indicada nas palavras finais do
Senhor: 'Porque eu vos digo que nenhum daqueles
homens que foram convidados provará a minha ceia'."
Uesus, o Cristo, p . 437.)

em 'lugares santos', mas também seguir causas santas
e 'não [ser] movido'.

Saliente para os alunos que um grupo foi ao ser convidado,
mas o outro grupo não foi até ser compelido. (Ver versículo
23.) Leia Alma 32:13-16 e pergunte: Por que é melhor irmos
quando somos convidados do que quando somos
"compelidos"?

Lucas 14:25-33. Os discípulos de Cristo estão dispostos
a obedecer a Seus mandamentos e a fazer sacrifícios.
(15- 20 minutos)

Leve alguns objetos com etiquetas de preço para a sala de
aula. Pergunte:

Em resumo, os acontecimentos de nossa época e a
decadência espiritual do mundo colocaram-nos em
uma situação equivalente à de muitos dos discípulos
que seguiram Jesus. Eles O seguiram até que Ele
começou a pregar 'doutrinas difíceis': Doutrinas que
exigiam não apenas a crença, mas a prática; doutrinas
que os tornariam diferentes da sociedade de sua época.
O Senhor quer que nos distanciemos do mundo, em
termos de comportamento, não porque amemos menos
a humanidade, mas justamente por amarmos as
pessoas. É pelo bem do mundo que precisamos
santificar-nos. Quando os discípulos de Jesus
defrontaram-se com seu momento da verdade, João
relata: 'Desde então muitos dos seus discípulos
tornaram para trás, e já não andavam com ele'. Jesus
virou-se para os que permaneceram e perguntou-lhes:
'Quereis vós também retirar-vos'. (João 6:66-67)" (A
Ti11le to Choose, 1972, pp. 39-40.)

Expresse aos alunos seu próprio compromisso com o
evangelho como discípulo de Jesus Cristo.

• O que determina o preço das coisas?
• O que torna algumas coisas mais caras que outras?
Escreva O Preço de Ser um Discípulo, no quadro-negro. Peça
aos alunos que leiam Lucas 14:25-35 e pergunte:
• Qual é o preço de ser discípulo de Jesus Cristo?

Lucas 15 (Ver també~Mateus 18:12-14.) Quando
ajudamos algu.ém a se \àrrepender, sentimos
alegria e os céus se regozijam. (45- 50 minutos)

• Por que o preço que pagamos para sermos discípulos de
Jesus Cristo é tão alto?

Peça a vários alunos que contem uma experiência em que
perderam algo que consideravam valioso.

• Por que é importante que ponderemos agora qual será o
preço de seguirmos o Salvador por toda a vida? Por quê?

• Com que empenho vocês procuraram encontra r o que
perderam?

• O que o Salvador aconselha em Lucas 14:28- 32 a respeito
do preço de sermos discípulos?

• Que tipo de sentimentos vocês têm quando perdem algo
valioso?

Diga aos alunos que os verdadeiros discípulos colocam o
reino de Deus acima de todas as coisas. Conforme o Élder
John Taylor, na época em que era membro do Quórum dos
Doze, expressou : "O reino de Deus ou nada". UOllrl1l1l of
Discollrscs, 6:21.) Leia a seguinte declaração do Élder Neal A.
Maxwell, que na época era Comissário de Educação da Igreja:

• De que modo o sentimento que temos quando uma pessoa
se perde difere do que sentimos quando perdemos alguma
coisa?

c;\

V

• Algum de vocês ou alguém de sua família já se perdeu?

• Leia Doutrina e Convênios 18:10- 16. O que esses versículos
dizem a respeito de alguém que se perdeu?
• O que é pior, perder-nos fisicamente ou espiritualmente?
Por quê?

"Há um premente sentimento especial difundindo-se
por entre muitos membros da Igreja de todo o mundo,
dizendo calma porém insistentemente: É hora de
escolher! Não é apenas Deus que insiste que façamos
uma escolha para nosso próprio bem, mas aqueles que
dependem de nós ou nos tomam como exemplo
precisam e merecem saber que rumo estamos
seguindo. Não é bom assumirmos o cargo de salvavidas se não soubermos nadar. E não é bom ser um
guia se deixarmos nosso posto e vaguearmos errantes
com a multidão em busca de outro caminho, 'pois não
há nenhum outro caminho', especialmente em uma
época em que o caminho do mundo e o caminho
estreito e apertado estão cada vez mais divergentes um
do outro. O discípulo precisa não apenas permanecer

Peça aos alunos que leiam Lucas 15:1 - 3 e pergunte:
• Para que grupos de pessoas Jesus ensinou essas parábolas?
• De que modo todos podemos considerar-nos "perdidos"?
Incentive os alunos a lembrarem-se de quem está sendo
ensinado ao estudarem as parábolas da ovelha perdida, da
moeda perdida e do filho pródigo. Pergunte:
• Conhecem alguém que poderia ser considerado
"espiritualmente perdido"?
• Quais são algumas das razões pelas quais as pessoas
rejeitam o evangelho?

•

Peça aos alunos que dêem exemplos de como um santo dos
últimos dias pode tornar-se espiritualmente perdido sem que
deixe a Igreja .

Leia Lucas] 5:4, 8, 11-13 e procure diferentes motivos pelos
quais cada uma das coisas das parábolas foi perdida. Leia a
seguinte declaração do Presidente David O . McKay, que na
época era membro da Primeira Presidência, ou entregue-a
para os alunos como apostila:
"Como [a ovelha da paráb ola da ovelha perdida] se
perdeu? Ela não era rebelde. Se prestarmos atenção à
comparação, a ovelha estava procurando seu sustento
de modo perfeitamente aceitável, mas talvez por
estupidez ou inconscientemente, acabou seguindo a
tentação do campo, a promessa de melhores pastos, até
acabar se afastando do redil e se perden do.
Da mesma forma, temos na Igreja alguns rapazes e
moças que se afastam do redil de modo perfeitamente
justificável. Estão em busca de sucesso, nos negócios,
na profissão, e em pouco tempo se desinteressam pela
Igreja e por fim acabam se desligando do redil. Perdem
a visão de qual é o verdadeiro sucesso, talvez por
estupidez, talvez inconscientemente, e em alguns
casos, talvez deliberadamente. Tornam-se cegos para o
real significado do sucesso . ( .. . )
No [caso da parábola da moeda perdida], a moeda não
se perdeu por culpa própria. Por descuido ou
negligência, a pessoa a quem a moeda havia sido
confiada deixara-a esquecida em u m canto ou a
derrubara . Existe uma diferença ( ... ) que creio aplicarse a todos nós aqui presentes. Nosso encargo não é
tomar conta de simples moedas, mas da alma viva de
crianças, jovens e adultos. ( ... ) Alguém pode estar a
vagar por causa de um comentário impensado de uma
moça de sua idade no [programa das moças], ( ... ) e a
presidente ( .. . ) permite que ela se afaste, deixando de
procurá-la na próxima noite de terça-feira para
convidá-la a comparecer. Outra pode ter-se perdido
por causa da ( .. . ) indiferença do professor da Escola
Dominical que se contenta com as quinze pessoas
presentes naquela manhã, em vez de pensar nos
quinze que estão longe por negligência . ( .. . )
A terceira parábola é a do filho pródigo, o 'filho mais
novo', que conforme nos é dito, foi imaturo em suas
decisões. Sentia-se incomodado com as restrições e
ressentia-se das orientações de seu cuidadoso pai.
Evidentemente ansiava pela assim chamada liberdade,
desejando, por assim dizer, abrir as asas . Por isso,
disse: 'Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e
eu partirei'. O pai deu-lhe a sua porção, e o rapaz saiu
de casa.
Aqui temos um caso de escolha deliberada. Aqui
temos, de certo modo, rebelião contra a autoridade. E
o que ele fez? Gastou seu dinheiro vivendo de modo
desregrado, desperdiçou sua herança com as
meretrizes. É dessa maneira que eles se perdem.
Os jovens que começam a dar vazão a seus apetites e
paixões estão no caminho da apostasia, tão certo

quanto o sol nasce a leste. Não me atenho
simplesmente aos jovens; todo homem ou mulher que
comece a trilhar a estrada da intemperança ou do
desregramento irá afastar-se do redil de modo tão
inevitável quanto as trevas seguem o dia. ( .. . )
Nesses casos há pouco que possamos fazer, exceto
alertar e suplicar, até que o errante, tal como o filho
pródigo, finalmente 'se torne em si"' . (David O.
McKay, Conference Report, abril de 1945, pp. 120-123.)
Pergunte: Que motivos o Presidente McKay cita em sua
declaração para que as pessoas se percam? Peça aos alunos
que contem exemplos de como as pessoas se perdem
atualmente pelos mesmos motivos .
Independentemente do motivo pelo qual as pessoas se
percam, o Élder James E. Talmage ensinou:
" [Há grande] alegria ( .. . ) nos céus com a recuperação
de uma alma que era contada entre as perdidas - seja
essa alma simbolizada por uma ovelha que se transvia,
uma moeda que cai, sem ser vista, em conseqüência de
incúria da dona, ou um filho que deliberadamente se
aparta do lar e do céu. Não há justificativa para a
suposição de que um pecador arrependido deve ter
precedência sobre uma alma justa que resistiu ao
pecado. ( ... ). Embora seja indefensavelmente ofensivo
como é o pecado, o pecador ainda é precioso aos olhos
do Pai, pela possibilidade de seu arrependimento e
volta à retidão. A perda de uma alma é algo muito real
e muito grande para Deus. Ele sofre e Se aflige por ela,
pois Sua vontade é que ninguém pereça." Uesus, o
Cristo, p . 445 .)
Pergunte: Como o Senhor deseja que nos sintamos em relação
aos que se perderam? Peça aos alunos que leiam o restante de
Lucas ]5 sozinhos e marquem ou copiem as palavras e frases
que puderem encontrar indicando a preocupação, as ações e
atitudes daqueles que perderam algo. Quando tiverem
terminado, debata o que descobrirem . Pergunte: O que
podemos fazer para ajudar as pessoas de nossa escola, ala ou
família que se encontram espiritualmente perdidas?
Peça aos alunos que pensem em como se sentiram quando
encontraram algo que haviam perdido. Leia novamente Lucas
15:5-7,9-10,20-27,32 e pergunte: Que atitude nesses
versículos mais os impressionou? Peça a alguns alunos que
contem sua experiência a respeito do retorno de um amigo ou
membro da família para o evangelho. Preste testemunho da
alegria que se sente no trabalho missionário.
Volte aos versículos 28-30 e saliente que muitas vezes
podemos nos sentir de modo semelhante ao irmão do filho
pródigo. Pergunte:

• Já

ouviram alguém expressar esse tipo de sentimentos?

• O que diriam para alguém que se sentiu invejoso daqueles
que se arrependeram e receberam grandes bênçãos?

Leiil o seguinte ponto de vist,l do Élder Bruce D. Porter,
membro dos Setentil:
"A parábola do filho pródigo é uma parábola de todos
nós. Faz com que nos lembremos de que, em certa
medidil, somos filhos e filhas pródigos de nosso Pai
Celestial. Pois, como disse o Apóstolo Pmdo: '(o .. )
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus'.
(Romanos 3:23)
Como o filho errante da parábola do Salvador, viemos
para 'uma terra longínqua' (Lucas 15:13) separados de
nosso lar pré-mortal. Como o pródigo, partilhamos de
uma herança divina, mas, por causa de nossos
pecados, desperdiçamos uma parte dela e
experimentamos uma 'grande fome' (versículo 14) de
espírito . Como ele, aprendemos por meio de dolorosa
experiência que os prazeres e atividades mundanos
não têm maior valor do que as bolotas que os porcos
comiam. Ansiamos por nos reconciliar com nosso Pai e
voltar para Sua casa.( ... )
Na parábola do filho pródigo, somente o filho mais
velho permanece fiel ao Pili; em suas próprias
palavrils, 'sem nunca transgredir o teu mandamento' .
(Lucas 15:29) Da mesma forma, no plano de salvação,
o Primogênito do Pili não tem pecildo ou mancha.
Existe, todavia, uma diferença fundamental. Na
parábola, o filho mais velho sente ciúmes da atenção
que é dada ao pródigo que volta . Porém, no plano de
salvação, o Filho Mais Velho toma possível il voltil dos
pródigos .

O Pai O envia para redimir da escravidão Seus filhos e
filhas. O Filho Mais Velho mostril-se cheio de
compaixão. '[Eu] os livrilrei de todas as suas
habitações, em que pecaram, e os purificarei'.
(Ezequiel 37:23) Ele empreende a longa jornada para
encontrar e trazer os pródigos para casa . Ali Ele nos
encontra cansados, famintos e oprimidos. Ele alimentanos e dá-nos de beber. Vive entre nós e compartilha
nosso fardo. E eLltão, em um dto final de supremo
amor, o Filho Mais Velho toma de Sua própria fortuna
e, um a um, resgata-nos. Para pagar nossa dívida
inteiramente é obrigado a sacrificar Sua própria
riqueza, sim, tudo que tem, cada centavo.
Há os que se recusam a receber o resgate ofertado.
Acorrentados pelo orgulho, preferem a escravidão ao
arrependimento. Mas, aqueles que aceitam Sua oferta e
abandonam Seus caminhos errantes recebem de Suas
mãos a cura, e a liberdade como d,ídiva. A estes, F.le
leva de volta ao Pai com cânticos de regozijo eterno."
(A Lia/lOna, janeiro de 1996, p. 16.)
Você pode prestar testemunho aos alunos de que precisamos
aceitar com amor aqueles que se arrependem e voltam para o
redil do evangelho.
Peça ,1 um alu no ou aluna que cante" Ama o Pastor Seu
Rebanho" (HiIlOS, n° 140) ou peça à classe que cante. Peça aos
alunos que prestem atenç<'ío à letra do hino e ponderem como
Jesus deseja que nos comportemos em relação aos que se
desviam do caminho, independentemente do motivo.

Entregue aos alunos as seguintes perguntas como apostila.
Incentive-os a ponderar essas perguntas na próxima semana,
enquanto estudam as escri turas. Em outra aula, peça-lhes que
comparti lhem a inspiração que sentiram ao ponderar essas
perguntas, estudando e orando.

Que Responsabilidade Você Tem
Como Discípulo de Cristo
de Ajudar Seus Irmãos e Irmãs?
• I

• Vocês têm amigos que se estão afastando da Igreja?

• O que poderiam fazer para ajudá-los a permanecer
no redil?

• Há membros da Igreja que precisem de sua atenção e
que se beneficiem com isso?

• O que podem fazer para integrar as pessoas nas
reuniões da Igreja e em outras ocasiões?
• Vocês dedicam mais do que somente o mínimo
necessário, em termos de tempo e esforço, em suas
designações da Igreja e em relação às pessoas que
vocês foram chamados para liderar e servir?

..

• Vocês procuram rapidamente integrar os pecadores
que retornaram ao redil?
• Têm a tendência de trocar comentários maldosos a
respeito deles com outras pessoas ou sentem sincero
amor por eles?

Lucas 16-18
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Introdução
O Sé1lvador ensinou que nos tornamos verdadeiros discípulos
no reino de Deus quando consagramos nossa vida à vontade
do Pai Celestial. Ao estudar Lucas 16-18, pondere a dedicação
que o Salvador exige de Seus seguidores e como isso se aplica
a nós.

"
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Em espírito de oração, estude Lucas 16-18 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Peça aos alunos que leiam Lucas 16:1-7 e pergunte:

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Senhor concedeu-nos todas as nossas posses e

• Embora o mordomo fosse infiel, o que o homem rico disse
a seu respeito no versículo 8?

habilidades. Se O servirmos, o Senhor nos dará bênçãos
ainda maiores, mas caso contrário Ele irá tirar de nós as
que temos. (Ver Lucas 16:1-15; 18:18-30; ver também Lucas
19:12-27; 2 Néfi 28:30.)
• Depois da morte, todos vão para o mundo espiritual, onde
os iníquos estão no inferno (prisão espiritual) e os justos no
paraíso. (Ver Lucas 16:19-31; ver também Alma 34:32-34;
40:11-14.)
• Os que não se converterem à verdade pelas palavras de um
profeta, não serão convertidos por um milagre. (Ver Lucas
16:27-31.)
• Devemos expressar gratidão pelas bênçãos que recebemos.
(Ver Lucas 17:11-19; ver também Alma 7:23; D&C 59:7, 21.)
• Os que perseveram em humilde oração recebem as bênçãos
do Senhor. (Ver Lucas 18:1-8; ver também Alma 34:17-27.)
• A disposição de sacrificarmos tudo que temos pelo reino
de Deus ajuda a levar-nos a Cristo. (Ver Lucas 18:18-30; ver
também Ômni 1:26; Morôni 10:32-33.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus AFóstolos, pp. 130-131,
133.

• Como o mordomo dessa parábola usou seu tempo quando
descobriu que poderia perder seu cargo?

• O que acham que o mordomo infiel fez que fosse digno de
louvor?
• De que modo os "filhos deste mundo" podem ser
considerados mais sábios do que os "filhos da luz"?
Leia o comentário referente a Lucas 16:8 em Vida e
Ensil/amentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 130-131 . Leia Lucas
16:10-12 e pergunte: O que essa parábola ensina a respeito
dos sentimentos de Deus com relação àqueles que são fiéis no
cumprimento de suas tarefas? Preste testemunho do valor de
ded icar-nos a uma meta digna e de como Deus é capaz de
usar o serviço daqueles em quem Ele pod e confiar para levar
adiante Seu trabalho.
Embora Deus esteja interessado em nossa dedicação, existem
metas que devem receber mais atenção que outras. Leia Lucas
16:13-14 e Mateus 22:35-38 e pergunte:
• Em que deve concentrar-se nossa devoção?
• Como os fariseus reagiram aos ensinamentos do Salvador?
• Leia Lucas 16:15. Que motivos esse versículo nos dá para
essa sua atitude?
Peça aos alunos que leiam Lucas 16:19-25 e procurem o que
essa parábola ensina a respeito de dedi carmos nosso tempo e
esforços para as coisas de Deus em vez de para as riquezas do
mundo.
• Como essa lição se aplica à sua vida?

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 16-18.

Lucas 16:1 - 15. O Senhor concedeu-nos todas as nossas
posses e habilidades, e precisamos usá-las para realizar
o Seu trabalho. (35-40 minutos)

Peça a um aluno que desenvolveu um talento que o
compartilhe com a classe. Isso pode ser feito como parte do
devocional. Peça aos alunos que ponderem as seguintes
perguntas:
• A qual de seus hobbies, interesses ou atividades vocês
dedicam mais de seu tempo?

• Que implicações tem essa lição em relação às atividades e
interesses aos quais vocês d edicam seu tempo?
Incentive os alunos a analisarem suas atividades . Peça-lhes
que pensem em como poderiam utilizar seus talentos para
ajudar a edificar o reino de Deus e servir ao próximo. Leia
Lucas 16:13 e anote a referência remissiva para Alma
39:12- 14. De acordo com esses versículos, qual é o valor das
riquezas e posses que temos? Preste testemunho de que se
servirmos a Deus em vez de servirmos Mamom (o mundo),
nossa recompensa senl eterna .

Nota : Não dê a entender que o tempo que seus alunos
dedicam a seus hobbies, talentos e atividades recreativas seja
sempre um desperdício. Os alunos precisam de um equilíbrio
justo em sua vida.

• Qual o total de horas que calculam ter dedicado a isso em
toda sua vida?
Peça a vários alunos que digam o que responderam .
Pergunte:
• Por que vocês dedicam tanto tempo a esse talento ou
hobby?
• Que tipo de bênçãos vocês receberam por dedicarem tanto
tempo a essa coisa?
• Isso de alguma forma ajudou a aproximá-los de Deus?
• Há alguma coisa nisso que os afastou de Deus?

Lucas 16:19-31. Depois da morte todos vão para o
mundo espiritual, onde os iníquos estão no inferno
(prisão espiritual) e os justos no paraíso. A expiação de
Jesus Cristo estendeu uma ponte sobre o abismo que
separa a prisão espiritual do paraíso. (20-25 minutos)

Divida sua classe ao meio, separando as cadeiras e
delimitando duas áreas com fita adesiva ou um cordão . Peça
às moças que se sentem em um dos setores e os rapazes no
outro. Debata como às vezes classificamos ou agrupamos as
pessoas de acordo com suas ca racterísticas comuns.

• Quais são algumas das características que podemos utilizar
para agrupar os membros da classe? (Idade, altura, cor do
cabelo, hobbies ou interesses.)

Desenhe o seguinte ao lado do primeiro desenho, e expliquelhes que a expiação de Cristo transpôs o abismo existente
entre o paraíso e a prisão espiritual.

• Que tipos de grupos existem em sua escola?
• Quem decide em qual grupo vocês se enquad ram?
Diga aos alunos que as escrituras freqüentemente classificam
as pessoas em dois grupos: Os iníquos e os justos. Discuta
brevemente esses dois grupos e pergunte:
• A que grupo vocês querem pertencer? Por quê?
• Quem decide quem pode ser classificado como justo?
• De que modo os iníquos se isolam dos justos?
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Peça aos alunos que leiam a parábola de Lucas 16:19-31.
• Que símbolos Jesus utilizou para ensinar a respeito da
iniqüidade e da retidão?
• Que doutrina importante é ensinada nos versículos 22- 26
referente aos iníquos e os justos depois que morrem? (Eles
são colocados em lugares separados no mundo espiritua l.)
Leia Lucas 16:26-31 e pergu nte:
• O que o homem rico queria que Lcízaro fizesse para ele?
• Por que acham que ele queria que sua família ouvisse o
evangelho?
• Que detalhes dessa parábola mostram que o homem rico
finalmente compreendeu que nossas ações nesta vida
influem no que acontece conosco na vida futura?
Pergunte: O que significa o "seio de Abraão" mencionado no
versículo 22? Leia Alma 40:11-1 2 com os alunos para mostrar
que quando os justos morrem eles são recebidos no paraíso.
Pergunte: O que significa o "inferno" mencionado no
versículo 23? Leia Alma 40:13-14 para mostrar que os iníquos
são lançados nas trevas exteriores, que nesses versículos é
outro nome dado à prisão espiritual. (Ver J Pedro 3:19.)
Desenhe () seguinte no quadro-negro:

Leia Doutrina e Convênios 138:29- 30, 57- 59 para os alunos.
Testifique-lhes que graças à Expiação de Cristo, todos têm a
oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. Expliquelhes que aqueles que não tiveram a chance de aceitá-lo na
Terra terão a oportunidade de ouvir o evangelho no mundo
espiritual e receber as ordenanças de salvação vicariamente,
de modo a poderem reunir-se aos justos no paraíso. Leia
Alma 34:32-34 e pergunte:
• Que grupo não podercí arrepender-se e ouvir o evangelho
na vida futura?
• Se a expiação transpõe o abismo que separa os iníquos dos
justos no mundo espiritual, será que ela pode transpor o
abismo existente entre eles na mortalidade? De que modo?
Peça aos alunos que contem experiências nas quais
testemunharam alguém mudar d e vida e reunir-se aos que
procuram ser dignos.

Lucas 17:1 - 10. Obedecer aos mandamentos e servir ao
próximo são coisas que nos ajudam a aumentar nossa fé
e a cumprir tarefas difíceis. (15-20 minutos)

Peça a um aluno que demonstre um talento que nunca tenha
d esenvolvido. (Por exemplo: Peça a alguém que não saiba
tocar piano que toque a música do devocional, ou peça a
alguém que não saiba fazer malabarismo, que tente fazê-lo
diante da classe.) Pergunte:

• É difícil cumprir essa tarefa?
• Parece-lhes algo impossível de se realizar?
• Por que algumas pessoas conseguem cumprir bem essa
tarefa enquanto que outros não conseguem?
Tal como acontece com as hab ilidades físicas, o
desenvolvimento de capacidade espiritual pode ser árduo e
difícil. Peça aos alunos que leiam Lucas 17:1-4.

• Leia Lucas 16:26. Há alguma forma de transpor o abismo
existente e ntre o paraíso e a prisão espiritual?
• Leia I Pedro 3:18-19. O que Cristo fez pelos espíritos em
prisão?

• De acordo com esses versículos, o que o Salvador exigiu de
Se us Apóstolos?
• Por que esse pode ser um princípio difícil de se viver?
• Leia o versículo 5. O que os Apóstolos acreditavam
precisar para obedecerem ao conselho do Salvador?

• o que o versículo 6 nos ensina a respeito do poder da fé?
• Que tipo de problemas algumas pessoas enfrentam que
poderiam com parar-se à dificuldade de mover uma
amoreira de seu lugar?

• Pensem como seria se estivessem no lugar dos leprosos dos
versículos 13-14. Como se sentiriam se isso tivesse
acontecido com vocês? (Debata com os alunos a
grandiosidade da misericórdia de Cristo.)

• De que modo o poder da fé nos ajuda a superar
dificuldades?

• Leia os versículos 15- ] 9. Qual a importância de
expressarmos gratidão ao Senhor por nossas bênçãos?

Explique aos a lunos que o Salv<ldor ensinou uma parábóla
aos Apóstolos para ajud,í-Ios a compreender como aumentar
su a fé . Da mesm<l forma como temos que pratic<lr para
desenvolver habil idades e talentos, quando obedecemos aos
princípios que o Salvador ensinou, podemos aumentar noss<l
fé. Leia a parábola do servo inútil em Lucas 17:7-9 e
pergunte:
• O que o servo fez na parábola?
r ,

• Como o serviço e a obed iência aumentam nossa fé?
Peça aos alunos que reflitam sobre as ocasiões em sua vida
em que foram obedientes ou em que prestaram serviço ao
próximo. Pergunte: O que aconteceu com sua fé nessa época?
Testifique-lhes que ao exercermos fé no Senhor Jesus Cristo
veremos que nossas fraquezas se tornam em pontos fortes.
(Ver Éter 12:27.) Saliente que à medida que nos fortalecemos,
a glória de nossas realizações deve ser dada a Jesus Cristo.
Leia Lucas 17:10 e pergunte: Em que sentido o título "servo
inútil" é adequado para o que estamos debatendo?

Lucas 17:11-19. É importante que expressemos gratidão
pelas bênçãos que recebemos. (25- 30 minutos)

Peça aos alunos que ponderem qual das seguintes afirmativas
descreve melhor a forma como eles utilizam bilhetes de
agradecimento: (a) Escrevo-os no dia em que recebo um
presente, (17) geralmente deixo para escrevê-los mais tarde, (c)
sinto-me cu lpad o mas geralmente não f<lço nada, ou (d) não
sinto necessidade de escrevê-los. Discuta suas respostas.
Pergunte:
• Como se sentem quando alguém expressa gratidão a
vocês?
• Quais foram algumas das mais gentis demonstrações de
gratidão que vocês já receberam?
Leia Lucas 17:'11-14 e pergunte:
• O que é lepra? (A palavra lepra na Bíblia provavelmente
abrange diversas doenças de pele que podem ou não
incluir a lepra atual ; ver também GlIia para Estudo das
Escrit1lras, "Lepra", pp . 127-128.)
• Por que deve ter sido difícil ser leproso? (Além de ter que
suportar os sintomas da doença, os leprosos eram
considerados ritualmente impuros pela lei de Moisés. Eles
tinham que viver afastados dos outros, vestir roupas
diferentes e gritar avisando a todos que eram impuros,
para que ninguém os tocasse sem querer. Ver Levítico
13:44-46.)

Leia a seguinte declaração do Presidente David O. McKay:
"A gratidão é mais profunda que um simples
obrigado. Dizer obrigado é o começo da gratidão. A
gratidão é a complementação do nosso obrigado. É
mais do que meras palavras . A gratidão é demonstrada
por meio de ações." ("The Meaning of Thanksgiving",
1l1lprovemcnt Era, novembro de 1964, p . 914.)

Pergunte:
• O que esse ensinamento acrescenta ii nossa compreensão
da experiência que o Salvador teve com os leprosos?
• Acham possível qu e os nove leprosos tenham sentido
gratidão sem a terem demonstrado? Por quê?
• Que evidência temos de que aquele único leproso sentiu
gratidão?
• Por que consid eram significativo que o leproso que
demonstrou gratidão fosse samaritano? (Os samaritanos
eram considerados indignos por muitos judeus, mas o
Senhor aceita ofertas justas de todos os Seus filhos .)
• Leia Doutrina e Convênios 59:7, 2]. O que o Salvador
ensina nesses versículos a respeito da ingratidão?
• Todos os leprosos ficaram "limpos" (versículo 14), mas que
bênção especial recebeu o leproso agradecido no versículo
]9? (Ele foi "salvo".)
• O que o fato de o leproso agradecido ter sido salvo nos
ensina a respeito da relação existente entre a fé e a
gratidão?
Peça aos alunos que pensem nas ocasiões em que o poder
do Salvador os abençoou ou
curou.
• Como Sua influência na
vida de vocês se assemelha
à influência que teve sobre
os leprosos?
• De que modo somos
semelhantes aos nove
leprosos?
Leia para a classe esta
declaração do Élder Spencer
W. Kimball, que na época era
membro do Quórum dos Doze:

"A ingratidão é um lastimoso pecado que inflama a ira
do Senhor. (Ver D&C 59:21.) ( ... )
Quando o Salvador curou os dez leprosos e apenas um
veio agradecer-Lhe, Ele citou os nove ingratos como
uma lição para todos quando disse, 'Não eram dez os
limpos?' (Lucas 17:17) Os adultos, assim como os
jovens, geralmente são culpados de ser desobedientes
e ingratos ao Pai Celestial que tudo lhes dá. Muitos
deixam de demonstrar a devida gratidão por meio do
serviço, de orações familiares, do pagamento do
dízimo e de numerosos outros meios que Deus tem o
direito de esperar." (O Milagre do Perdão, pp. 58-59.)
Incentive os alunos a refletirem fervorosamente se
demonstram suficientemente sua gratidão a Deus. Incentiveos a de vez em quando orarem expressando somente
gratidão, se m pedirem nenhuma bênção.
Devemos expressar gratidão não apenas ao Salvador, mas a
todos os que nos abençoam e nos ajudam. Peça a cada aluno
que utilize alguns minutos para escrever um "bilhete de
agradecimento" a um membro da família, amigo ou colega de
classe. Incentive os alunos a prestarem atenção a seus
próprios sentimentos ao escrever esses bilhetes e ao entregálos. Conclua a aula cantando "Eu Devo Partilhar" (Hinos n"
135) e expressando aos alunos a alegria que sentimos quando
demonstramos nossa gratidão.

de Lucas 17:36--40 no Guia para Estudo das Escrituras e procure
o que essas passagens ensinam de quão súbita e inesperada
será a Segunda Vinda. Faça perguntas como estas:
• Por que nem todos estarão preparados para a Segunda
Vinda?
• Que tipo de coisas as pessoas estarão fazendo quando isso
acontecer?
• Quem vocês acham que ficará mais surpreso? Por quê?
Leia Lucas 17:20- 25 e depois leia a seguinte explicação do
Élder Bruce R. McConkie para os alunos :
"As profecias que predizem os acontecimentos que
acompanharão a primeira e a segunda vindas do
Messias ficaram confusas na mente dos judeus. Eles
falsamente esperavam que em Sua primeira vinda Ele
surgiria com tamanho poder que venceria e destruiria
todos os reinos da Terra . Conseqüentemente, por
basearem suas suposições em uma falsa premissa, e
aparentemente com visível sarcasmo, exigiram que
respondesse a esta pergunta escarnecedora: 'Se és
realmente o Messias prometido, como declaraste
diversas vezes, 'então quando teu poder se manifestará,
quando será quebrado o jugo romano, quando o reino
de Deus virá realmente?'" (Doctrinal New Testament
C01nmentary, 1:539)
Ir..

Leia Lucas 17:26-33 e pergunte:
Lucas 17:20- 37; 18:1-14 (Ver também Mateus 24:17--41;
Marcos 13:15- 16, 21.) Como não sabemos a hora exata
da Segunda Vinda, devemos preparar-nos a vida inteira.
(20- 25 minutos)

Antes da aula, esconda um despertador na sala de aula e
acerte-o para tocar vários minutos depois do início da aula.
(Se não tiver um despertador, peça a um aluno que toque um
sino ou faça algum barulho vários minutos depois do início
da aula .) Comece a aula como de costume, sem fazer
qualquer menção ao toque do despertador. Faça com que os
alunos conversem a respeito de acontecim entos recentes na
escola, comunidade, ala ou ramo, fazendo perguntas como
estas:
• Que coisas importantes estão acontecendo hoje nos
noticiários?
• Que planos interessantes vocês fizeram para esta semana?
• Há alguma informação ou anúncio interessante que
queiram contar para os outros?
Quando o despertador tocar, interrompa imediatamen te toda
conversa . Diga aos alunos que o toque do d espertador
representa a Segunda Vinda e peça-lhes que imaginem como
seria se a Segunda Vinda acontecesse naquel e exato
momento. Leia Lucas 17:34-37 e a tradução de Joseph Smith

• O que sabemos a respeito da hora em que acontecerá a
Segunda Vinda de Jesus Cristo?
• O que o Salvador nos diz nesses versículos? (Precisamos
estar sempre preparados porque Ele virá de modo súbito.)
• Por que a mensagem de que precisamos preparar-nos é
mais útil ou importante do que uma mensagem revelando
a hora exata da Segunda Vinda?
O Salvador utilizou os seguintes relatos para ensinar a
respeito de Sua Segunda Vinda. Faça uma breve análise de
cada uma delas, depois separe os alunos em quatro grupos e
designe um dos seguintes blocos de escrituras para cada
grupo:
• Noé (Lucas 17:26-27; ver também Gênesis 6:11-21; 7:11-24.)
• Lá (Lucas 17:28-32; ver ta mbém Gi.:'nesis 19:1-26.)
• A parábola do juiz injusto (Lucas 18:1-8)
• A parábola do fariseu e do publicano (Lucas] 8:9- 14)
Peça aos alunos que leiam as passagens e procure m o que
cada uma ensina a respeito de nossa preparação para a
Segunda Vinda. Peça a cada grupo que relate à classe o que
descobriu.
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Outras Fontes de Consulta

Lucas 19-21

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp . 139,
148-149.
• "A Última Semana da Vida do Salvador", p. 276.

Sugestões Didáticas
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Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 19-21.

Lucas 19:1-10. Jesus Cristo salvará aqueles que
sinceramente O buscarem. (25- 30 minutos)
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Terceira
Páscoa

Última Páscoa
e última semana

Introdução
Ao ler Lucas 19-21, pondere o entusiasmo manifestado na
ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, na última
semana de Sua vida mortaL O Élder Bruce R. McConkie
refletiu a respeito desse acontecimento escrevendo o seguinte:
"'Eis', ó Jerusalém, Cidade Santa, 'que o teu Rei aí te vem' .
Ele vem de Betânia a leste, onde ontem mesmo esteve sentado
à mesa com Lázaro, o qual levantou dos mortos; na casa de
Simão, o leproso, onde Sua amada Maria ungiu-Lhe a nobre
cabeça e derramou o precioso nardo em Seus pés, tudo isso
como sinal de Seu sepultamento, que ocorrerá mais tarde
nesta semana .

.".

Saúda-O como teu Rei; atenta a Suas palavras, porque 'Ele é
justo e salva'. Aceita-O como o Justo, aquele que te salva da
morte, do inferno, do diabo e do tormento sem fim. Aprende
que todo aquele que Nele crê será salvo; Ele é teu Salvador; a
salvação vem por meio Dele; Ele é a ressurreição e a vida,
como Ele mesmo disse." (Mortal Messiah, 3:338.)

Depois que alguém encontrar a gravura, peça aos alunos que
leiam Lucas 19:]-10. Pergunte: De que forma a história de
Zaqueu se assemelha à nossa atividade de procurar a gravura
de Jesus? Debata as semelhanças que os alunos encontrarem .
Diga aos alunos que os autores dos evangelhos incluíram
vários exemplos de pessoas que sinceramente buscaram o
Salvador. Peça-lhes que leiam alguns dos seguintes exemplos:
Mateus 2: 1-2; 5:1; 8:1-2; Marcos 1:35-37; 5:24-28; Lucas
2:15-16; 7:1-4. Pergunte:
• Por que vocês acham que as pessoas estavam tão ansiosas
por estarem próximas de Jesus?
• Quais são alguns outros exemplos tirados das escrituras de
pessoas que procuraram estar próximas do Mestre?
• O que esses exemplos têm em comum?

Em espírito de oração, estude Lucas 19-21 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

• Que bênçãos Jesus Cristo ofereceu aos que se achegavam a
Ele?
• Que outras bênçãos as pessoas recebem em nossos dias por
fazerem sacrifícios semelhantes?

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo salvará aqueles que sinceramente O buscarem
e seguirem. (Ver Lucas 19:1-10.)
• O Senhor retornará à Terra e recompensará aqueles que
fizerem o Seu trabalho. (Ver Lucas 19:11-27; ver também 2
Néfi 28:30; D&C 60:2-3, 13.)
• Devemos adorar e louvar Jesus Cristo, que é nosso Senhor
e Rei. (Ver Lucas 19:28-40.)
• Jesus profetizou a respeito de Sua morte e da destruição de
Jerusalém e seu templo. (Ver Lucas 19:41-48; 20:9-19;
21 :5-24.)
• Na Segunda Vinda, o Senhor destruirá os iníquos e
poupará os justos. (Ver Lucas 21:25-36; ver também Lucas
17:26-37; D&C 38:30; Moisés 8:20- 30.)

Antes da aula, coloque uma gravura de Jesus Cristo em uma
prateleira alta ou em um móvel alto da sala de aula. Coloque
a gravura de modo que ninguém a veja a menos que suba
numa cadeira ou carteira . Quando a aula começar, escreva no
quadro-negro: Vocês viralll n gravura? Descreva a gravura, diga
aos alunos que ela está na sala de aula e peça-lhes que tentem
encontrá-Ia .

• Que ações de nossa vida demonstram que estamos
buscando o Salvador atualmente?
Lembre os alunos que Zaqueu era de baixa estatura e
precisou subir em uma árvore para ver Jesus.
• Que outras coisas Zaqueu fez a fim de estar preparado
para encontrar-se com o Salvador? (Ver o versículo 8.)
• Que bênção ele recebeu por causa de seus esforços? (Ver
versículos 9-10.)
Leia Doutrina e Convênios 93:1 e peça aos al unos que citem
cinco exigências que nos permitem achegar-nos a Cristo.
• Quais dessas coisas fez Zaqueu?
• Vocês são capazes de fazer essas mesmas coisas?
• O que pode impedir-nos de achegar-nos ao Salvador?
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Leia João 17:3 e pergunte: De acordo com essa escritura, por
que é tão importan te buscarmos Jesus Cristo? Preste
testemunho de que todos podem achegar-se ao Salvador e
incentive os alunos a fazerem um esforço no sentido de
buscá-Lo, em primeiro lugar, e depois fazer o que é exigido
para achegar-nos a Ele.

Lucas 19:11-27 (Ver também Mateus 25:14-20.) O Senhor
retornará à Terra e recompensará aqueles que fizerem
Seu trabalho. (25-30 minutos)

Peça aos alunos que cumpram silenciosamente uma tarefa
enquanto você sai da sala. Espere vários minutos depois volte
e discuta quão fácil ou difícil é cumprir uma designação
quando estamos sem alguém nos supervisionando. (Você
pode dar uma designação de leitura ou pedir que escrevam
algo a respeito de Lucas 18:15-41. Esses acontecimentos foram
abordados nas sugestões didéíticas referentes a Mateus
19:16-26 e Marcos 10 e não serão estudados novamente, de
modo que uma revisão pode ser útil.)
Faça perguntas como estas:
• Quanto vocês conseguiram fazer enquanto eu estava fora
da sala?
• O que os distraiu ou tornou a tarefa difícil?
• Como se sentiriam se houvesse uma nota para essa
designação?
• Como poderiam comparar essa experiência a nosso teste
durante a mortalidade?
Peça aos alunos que leiam Lucas 19:12-15 e compare essa
passagem à designação sem supervisão. Pergunte: Quem ou o
que vocês acham que as seguintes partes da parábola
poderiam representar:
• o nobre
• os servos
• as minas
• os concidadãos
• a volta do nobre
Leia a interpretação dessa parábola feita pelo Élder Bruce R.
McConkie:
"Cristo é o nobre; a terra remota é o céu; o reino que
Lhe seria dado é 'todo o poder no céu e na terra'
[Mateus 28:18]; e sua volta prometida é a gloriosa
Segunda Vinda, quando o reino literal e visível será
estabelecid o na Terra. Os dez servos são os membros
da Igreja a quem foram dadas capacidades físicas,
mentais e espirituais (minas) para serem usadas no
Seu trabalho. Aqueles que foram chamados de
'concidadãos' são as outras pessoas do mundo, aqueles
que Lhe são sujeitos por Ele ser o Deus de toda a
Terra, mas que não aceitaram Seu evangelho e
entraram em Seu redil como servos. Os servos recebem
a ordem de trabalhar na vinha de seu Senhor até que
ele volte. ( ... )

Quando o nobre voltar para julgar o mundo, ele
recompensará seus servos de acordo com suas obras.
Nem todos receberão a mesma condição nas mansões
que foram preparadas; existem graus de glória . Alguns
governarão dez cidades, outros cinco, e aqueles que
tiverem sido preguiçosos serão inteiramente
deserdados.
As habilidades que não utilizamos se perdem. As
capacidades que forem utilizadas adequadamente
podem aumentar até atingirem a perfeição. 'A todo
servo diligente será concedida grande recompensa; e
daquele que é preguiçoso até a luz, as habilidades e
capacidades que possui ser-Ihe-ão tiradas'." (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:572- 573.)

Enquanto estamos na Terra, longe da presença de Deus, cada
um de nós cuida de suas responsabilidades de maneira
diferente. Leia Lucas 19:16-27 e pergunte:
• O que esses versículos ensinam a respeito da maneira pela
qual devemos cumprir nossos deveres?
• Que recompensas o nobre concedeu aos servos que
produziram lucros?
• Como essas recompensas se comparam com o trabalho
feito pelos servos?
Peça aos alunos que leiam 2 Néfi 28:30 e Doutrina e
Convênios 60:2-3. Pergunte: O que essas passagens ensinam a
respeito do que Deus espera daqueles que O servem? Leia
Lucas 19:11 e pergunte: Que conceito errado as pessoas
tinham a respeito da primeira vinda do Messias? Leia com os
alunos os comentários referentes a Lucas 19:11-28 em Vida e
Ensinal1lentos de Jesus Cristo e Seus Apóstolos, p. 139.)
• De que maneira essa parábola poderia ter ajudado as
pessoas da época de Cristo que achavam que Sua primeira
vinda seria em glória?
• Que idéias falsas as pessoas têm atualmente a respeito da
Segunda Vinda d e Cristo?
• Como as verdades ensinadas nessa parábola ajudariam a
corrigir essas idéias falsas?
• O que podemos fazer para cumprir o que Deus espera de
nós e tornar-nos servos fiéis?
Testifique que em vez de ficarmos excessivamente
preocupados a respeito de quando Cristo irá voltar, devemos
concentrar-nos em ser servos sábios e em guardar os
convênios e mandamentos que Dele recebemos.
Lucas 19:28-48 (Ver também Mateus 21:1-16;
Marcos 11:1-18; João 12:12- 19.) Devemos adorar
e louvar Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Rei. (35-40
minutos)

Coloque o maior número possível de gravuras de Cristo na
sala de aula. Cante "Grandioso És Tu!" (Hinos, n° 43) no
devocional. Peça aos alunos que olhem para as gravuras e
pensem em Cristo enquanto cantam.

Ensine aos alunos que na semana anterior à Sua crucificação,
Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém e as pessoas O
glorificaram como seu Rei e Salvador. Mostre a gravura
Entrada Triunfal (Mateus 21:1-11) (Pacote de Gravuras do
Evangelho, 34730 059 - 233). Leia Lucas 19:28--40 e reflita
sobre como teria sido estar ali naquele dia .
• Onde gostariam de ter estado?
• O que teriam dito ou feito quando Ele passou?
Entregue a cada aluno uma cópia da tabela "Entrada
Triunfal" encontrada no apêndice, p. 275. Explique aos alunos
que cada deta lhe da entrada triunfal acrescenta um belo
testemunho da divindade de Jesus Cristo e Seu papel como o
Rei dos Reis. Peça a v<hios alunos que leiam as citaçôes da
coluna "Significado", e depois debata-as em classe.
• O que tornou esse acontecimento tão importante?
• Em que sentido ele é semelhante ao que vocês conhecem a
respeito da Segunda Vinda de Cristo?
Uma semana depois da entrada triunfal, muitas pessoas de
Jerusalém procurariam fazer com que Jesus fosse crucificado.
Leia Lucas 19:41-44 e pergunte:
• Como o Salvador reagiu em relação a Jerusalém e seu
povo?
• Por que acham que Ele reagiu dessa forma?
• O que isso nos ensina a respeito de Seu amor pelas outras
pessoas?
Conclua da n do aos alunos a oportunidade de honrar o
Salvador. Você pode usar uma das seguintes sugestões:

. ... .

• Peça aos alunos que assim o desejarem que prestem
testemunho de Jesus Cristo para a classe.

• De que forma o fato de estar no templo abençoou e
preparou o Salvador para o que teria de enfrentar no final
da semana?
• O que esses versículos ensinam a respeito de como Sua
presença no templo abençoou outras pessoas?
• Como o Salvador demonstrou Sua reverência pelo templo?
(Ele expulsou os cambistas .)
Se desejar, peça aos alunos que abram na fotografia do templo
de Herodes, número 4 do C/lia para Est/ldo das Escrit/lras e
lembre-lhes que aquela também era uma G1Sa do Senhor.
Pergu nte: Se vocês soubessem que tinham apenas uma
semana de vida, onde' gostariam de passar essa semana?
Diga aos alunos que muitas das parábolas, histórias e
doutrinas ensinadas por Jesus Cristo durante Sua última
semana estão registradas em Lucas 20-2'1. Lemb re-lhes de que
eles estudaram muitos desses relatos nos livros de Mateus e
Marcos. (Ver as sugestões didáticas referentes a Mateus
21 :18-22:46; pp. 49-50; Joseph Smith - Mateus, pp. 51-52; e
Marcos 12:41-44, p . 69.) Diga aos alunos que antes de
estudarem a respeito da Expiação, morte c Ressurreição de
Jes us Cristo no livro de Lucas (Lucas 22-24), você gostaria
que eles lessem brevemente alguns dos (iltimos ensinamentos
do Salvador encontrados em Lucas 20- 21.
Peça aos alunos que passem dez minutos lendo diversos
versíc ulos de Lucas 20-21 escolhidos ao acaso. Peça-lhes que
leiam esse ensinamento enquanto imaginam como teria sido
ouvi-los da boca do Salvador no templo. Peça aos alunos que
compélrtilhem com a classe () que aprenderam ou sentiram.
!'eça-Ihes que digam por que acham que o ensinamento que
leram era suficientemente importante para ser dado na (iltima
semana de vida do Salvador.

-

• Peça aos alunos que escolham uma das gravuras do
Salvador expostas na sala de aula. Peça-lhes que digam à
classe por que gostam dela e como se sentem a respeito de
Jesus quando olham para ela.

Lucas 22-24

• Peça aos alunos que escolham seus hinos favoritos a
respeito de Jesus Cristo e cantem alguns que escolheram.

AVida de Jesus Cristo
Lucas 20-21 (Ver também Mateus 21-24; Marcos 11 - 13.)
Durante a última semana do ministério mortal do
Salvador Ele ensinou diariamente no templo. (10-15
minutos)

Escreva a frase Casa do Senhor no quadro-negro. Pergunte:
• Onde podemos encontrar essa frase? (As palavras
"Santidade ao Senhor - Casa do Senhor" encontram-se
nos templos modernos.)
• Por que acham que o templo é considerado a casa do
Senhor?
Passe alguns minutos trocando idéias com os alunos a
respeito do que eles gostam em alguns dos templos?
Lembre os alunos que na época dos acontecimentos relatados
em Lucas 19, o Salvador estava na última semana de Seu
ministério mortal. Leia Lucas 19:45-48 e peça aos alunos que
procurem onde o Salvador passou grande parte de Seu tempo
durante aquela semana .
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Introdução
Comentando a respe ito da Expiação e da Ressurreição, ()
Presidente Gordon B. Hinckley disse:
"Nada é mais universal do que a morte, e nada mais cheio de
esperança e fé do que a certeza da imortalidade. II. profunda
tristeza que acompanha a morte, o sentimento de perda que
segue o falecimento de um ente querido somente são
mitigados pela certe za da Ressurreição do Filho de Deus
naquela primeira manhií de !',íscoa . ( ... )

Contemplando o milagre da Expiação, que beneficiou toda a
humanidade, o Profeta Joseph Smith declarou de maneira
clara e admirável:
'Que as montanhas g ritem de alegria e todos vós, vales,
clamai em alta voz; e todos vós, mares e terras secas, contai as
maravilhas de vosso Eterno Rei' E vós, rios e riachos e
ribeiros, fluí com alegria . Que as matas e todas as árvores do
campo louvem ao Senhor; e vós, pedras sólidas, chorai de
alegria' E que () sol, a lua e as estrelas da manhã cantem
juntos e que todos os filhos de Deus gritem de alegria . E que
as criações eternas proclamem seu nome para todo o sempre.
E torno a dizer: Quão gloriosa é a voz que ouvimos do céu,
proclamando a nossos ouv idos glória e salvação e honra e
imortalidade e vida eterna; reinos, principados e poderes!'
(D&C 128:23)" (A Liahona, julho de 1996, p . 70.)
Lucas 22-24 conta como foram os últimos dias da vida de
Cristo, quando Ele voluntariamente cumpriu a Expiação, e
contém o testemunho de algumas pessoas que viram
pessoalmente o Senhor ressuscitado. Esses capítulos dão uma
idéia da alegria que sentem aqueles que compreendem a
gloriosa mensagem da Ressurreição.
Em espírito de oração, leia Lucas 22-24 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Partilhamos o sacramento para lembrar-nos do corpo e
sangue de Jesus Cristo, que Ele sacrificou por nós, e para
testemunhar a Ele que guardaremos Seus mandamentos.
(Ver Lucas 22:17-20; ver também 3 Néfi 18:1-12; D&C
20:77,79.)
• Ao converter-nos a C risto, precisamos fortalecer outros.
(Ver Lucas 22:32; ver também Mosias 27:32-37; D&C 81:5.)
• Embora Pedro tenha negado que conhecia o Salvador, Ele
jamais negou Sua divindade. Pedro deu-nos um grande
exemplo arrependendo-se, tornando-se um homem de
grande força espiritual e abençoando a vida de muitas
pessoas . (Ver Lucas 22:34, 54- 62; ver também Atos 4:1 -33.)
• Jesus submeteu-se à vontade do Pai Celestial. Ele
voluntariamente submeteu-se à dor, aflições e a morte pa ra
cumprir Seu papel no plano de salvação. (Ver Lucas
22:39-44,63-71; 23:13-24, 33-46.)

• O Senhor comunica-se com Seus filhos de muitas maneiras,
inclusive por meio de uma aparição pessoal (ver Lucas
24:13-16, 33-52), visitas de anjos (ver v. 23), um ardor no
peito (ver v. 32), entendimento e alegria (ver vv. 32, 41), as
escrituras (ver vv. 32, 44-45), e um sentimento de paz (ver
v. 36; ver também D&C 6:23) .
• Jesus Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar. (Ver Lucas
24.)

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a Lucas 22- 24.

,'""1 Lucas 22:1-30, 39-53 01er também Mateus 26:1-5,

~ 14-54; Marcos 14:1-2, 10-49; João 13:2, 18-30;
18:2- 11.) Judas procurou uma oportunidade para trair
Jesus. (15-20 minutos)
Escreva a palavra trair no quadro-negro e pergunte:
• O que acham que essa palavra significa:

• Quais são alguns de seus sinônimos? (Enganar, lograr,
armar uma cilada, vender, desertar, ser um traidor, quebrar
a palavra.)
• Vocês já foram traídos? Caso tenham sido, como se
sentiram?
• Como isso os afetou emocional, mental e espiritualmente?
• Por que algumas pessoas traem as outras?
Coloque trinta moedas em um saquinho de pano. Entregue o
saquinho a um aluno e peça-lhe que leia Lucas 22:1-3.
Depois, peça ao aluno que passe o saquinho a outro e peça ao
segundo aluno que leia os versículos 4- 6. Continue dessa
forma, até que a classe tenha terminado de ler Lucas 22:1-30,
39- 53. Debata a história à medida que forem lendo, usando
perguntas como estas:
• Quem traiu Jesus?
• O que um saquinho com trinta moedas tem a ver com a
história? (Ver Mateus 26:15.)

• O que o Salvador fez no momento em que foi traído que
mais os impressionou?
• Como Suas ações demonstraram Seu amor por Seus
inimigos e por Judas?
• Como Seu exemplo poderia nos ajudar nos mome ntos em
que outras pessoas nos ferissem ou nos traíssem?
Em seu debate, use a lgumas das seguintes explicações que
considerar úteis:
O Élder Bruce R. McConkie escreveu:
"Judas tomou a iniciativa. Ele procurou os principais
dos sacerdotes; decidiu trair seu Senhor; pediu
dinheiro. Foi um ato deliberado, voluntário e
premeditado". (Doctrinal New Testament Commentary,
1:702.)

Outras Fontes de Consulta

• Conforme profetizado por Zacarias, Judas traiu () Salvador
por trinta moedas de prata. (Ver Zacarias 11:12; Mateus
26:15.) Essa quantia era o preço de um escravo pela lei de
Moisés (ver Êxodo 21:32) e mostra quão pouco valor Judas
e os principais dos sacerdotes davam a Jesus .

• Vida I' Ensinal1lentos de Jeslls c Seus Apóstolos, pp. 171,
184- 189,195- 197,213- 215.

• Lemos no evangelho de Lucas: "Entrou, porém, Satanás em
Judas" . (Lucas 22:3) O Élder Bruce R. McConkie escreveu :

•

• "A Última Semana de Vida do Salvador", p. 276.

"Satanás não tem nenhum poder sobre a alma humana
a menos que este lhe seja concedido. As pessoas
somente se tornam sujeitas a ele quando dão ouvidos a
suas tentações. Em outras palavras, Judas foi um
traidor maligno por causa de sua iniqüidade pessoal,
porque preferiu viver segundo a maneira do mundo,
porque 'amava mais Satanás do que a Deus'. Ele
realmente se tornara 'carnal, sensual e diabólico' por
escolha própria. [Ver Moisés 5:12-13.]" (Mortal Messiah,
4:15)

Saliente que quando desobedecemos ao Salvador ou
deixamos de ouvir Seus ensinamentos, de certa forma nós O
traímos. Peça aos alunos que releiam Lucas 22:2-3, 5 e depois
pergunte:
• O que acham que motivou essas pessoas a traírem o
Salvador? (Orgulho, medo de perder o poder, Satanás,
dinheiro.)
• Como essas mesmas tentações fazem com que algumas
pessoas deixem de dar ouvidos ao Salvador e Seus
ensinamentos hoje em dia?
Incentive os alunos a resistirem às tentações e a seguirem os
ensinamentos do Salvador.

Lucas 22:7-20 (Ver também Mateus 26:17-20, 26-29;
Marcos 14:12-17, 22- 25.) Tomamos o sacramento para
lembrar-nos do corpo e sangue de Jesus Cristo, que Ele
sacrificou por nós. (25- 30 minutos)

Leve uma recordação que lhe seja preciosa para a sala de
aula . Mostre-a aos alunos e explique como ela o faz lembrarse de algo importante em sua vida . Pergunte:
• Vocês possuem recordações que estimem muito?
• Onde as guardam?
• Há quanto tempo as possuem?
• Com que freqüência olham para elas?
• O que é mais importante para vocês, a recordação ou o
evento que ela representa? Por quê?
Explique aos alunos que existem emblemas ou símbolos na
Igreja que podem ajudar-nos a lembrar nossos convênios e
fortalecer nossa resolução de guardá-los. Peça aos alunos que
leiam Lucas 22:7-16 e pergunte:
• Que evento significativo está ocorrendo nesses versículos?
• Por que essa Páscoa seria diferente de todas as que a
precederam?
Peça aos alunos que ponderem a importância da Expiação em
sua vida. Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R
McConkie:

"Quase um milênio e meio depois de Jeová ter dado a
Páscoa a Israel, Ele próprio, vivendo entre os homens
mortais, estava preparando-se para comemorar a
cerimônia para cumprir a lei dada por Moisés, a fim de
tornar-se o Cordeiro Pascal, um cordeiro sem mancha
ou defeito cujo sangue vertido seria oferecido pela
libertação espiritual de todos os homens e seu
livramento das cadeias do pecado.
Os preparativos para essa última Páscoa do ministério
de nosso Senhor, uma Páscoa que seria lembrada para
sempre pela Igreja como a Última Ceia, foram feitos
por Pedro e João, conforme orientados pela visão
profética de Jesus. A Ceia propriamente dita deve ter
sido realizada na casa de um discípulo, pois os dois
apóstolos tiveram apenas que mencionar a vontade do
Mestre para que a sala superior ficasse à Sua
disposição.
Essa foi a última Páscoa aprovada . Depois do sacrifício
de Cristo como o Cordeiro Pascoal, essa antiga
ordenança teve fim e outros símbolos aprovados (os
que fazem parte do sacramento da Ceia do Senhor)
passaram a ser utilizados pelo povo do Senhor.
Atualmente única comemoração adequada da Páscoa é
no sentido espiritual mencionado por Paulo: 'Porque
Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso
façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o
fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos
da sinceridade e da verdade'. (I Coríntios 5:7-8)"
(Doctrinl1l New Testament Commentary, 1:704-705.)

Leia Lucas 22:17-20.
• Que emblemas o Salvador apresentou aos Apóstolos?
• Qual Jesus disse ser Seu propósito ao dar esses emblemas?
Mostre uma fatia de pão e um copo de suco de uva ou água.
Pergunte: Por que esses são emblemas adequados para
ajudar-nos a lembrar a Expiação? Peça aos alunos que leiam
as orações sacramentais em Doutrina e Convênios 20:77, 79.
• Que promessas fazemos quando tomamos o sacramento?
(Escreva no quadro-negro as promessas contidas nas
orações sacramentais.)
• O que é mais importante: O pão e a água ou o que eles
representam? Por quê?
Peça aos alunos que contem o que fazem para concentrar seus
pensamentos no Salvador durante o sacramento. Pergunte:
Que coisas podemos fazer nessa hora para ajudar-nos a
lembrar melhor os nossos convênios? (As respostas possíveis
incluem ler as orações sacramentais nas escrituras, renovar
nosso compromisso de guardar os nossos convênios, pensar
na lctra do hino sacramental e orar pedindo perdão.)
Testifique-lhes que o poder da Expiação é aumentado em
nossa vida quando tomamos o sacramcnto dignamente.

Lucas 22:31 - 38,55-62 (Ver também Mateus 26:31-35,
69-75; Marcos 14:27-31, 66-72; João 13:36-38; 18:15- 18,
25-27.) Quando nos convertemos do fundo do coração,
devemos ajudar a fortalecer outras pessoas. (20- 25
minutos)

Desenhe estas três linhas no quadro-negro:

Pergunte aos alunos:
• Qual dessas três linhas representa melhor seu crescimento
espiritual ou sua determinação de seguir o evangelho por
toda a vida? (Você pode pedir aos alunos que desenhem
uma linha que represente melhor seu desenvolvimento
espiritual pessoal.)
• O que parece influenciar sua determinação de viver o
evangelho em diferentes épocas de sua vid a?
• Por que acham que seu crescimento espiri tual nem sempre
acompanha seu crescimento físico?
Leia Lucas 22:33.
• Quão forte ou resoluto parece Pedro neste versículo?
• Vocês acham que ele ainda tinha potencial para crescer
espiritualmente? Por que sim ou por que não?
• Leia os versículos 31-32. O que o Salvador conhecia a
respeito da determinação de Pedro de viver o evangelho
que o próprio Pedro não sabia?
• De que maneira vocês acham que a admoestação e o alerta
do Salvador nos versículos 31-32 se aplicam a nós?
Peça aos alunos que leiam as seguintes referências e procurem
descobrir a profundidade da conversão de Pedro em
diferentes estágios de sua vida .
• Lucas 22:34-38
• Lucas 22:54-62
• Atos 2:14, 37-40
• Atos 3:1-7
Pergunte:
• Que evidência encontraram nessas referências de que
Pedro havia-se tornado espiritualmente forte durante sua
vida?
• O que acham que o ajudou a tornar-se mais forte?
Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie:

"A cOI/versão é mais, muito mais, do que simplesmente
deixar de acreditar no que é falso para acreditar no que
é verdadeiro; é mais do que aceitação da veracidade
das verdades do evangelho, é mais do que a aquisição
de um testemunho. Converter-se é transformar-se de
um estado para outro, e a conversão ao evangelho
consiste na transformação do homem de seu estado
decaído e carnal para um estado de santidade.
O converso é aquele que se despojou do homem
natural, cedeu ao influxo do Santo Espírito e se tornou
'santo pela expiação de Cristo, o Senhor'. Essa pessoa
tornou-se 'como uma criança, submisso, manso,
humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeterse a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir,
assim como uma criança se submete a seu pai'. (Mosias
3:19) Ela tornou-se uma nova criatura do Espírito
Santo, sendo que a antiga criatura foi convertida ou
transformada em nova. Ela nasceu de novo. Onde
antes estava espiritualmente morta, ela foi regenerada
para um novo estado de vida espiritual. (Mosias
27:24-29) Na conversão real, que é essencial à salvação
(Mateus 18:3), o converso não apenas muda suas
crenças, abandonando as falsas tradições do passado e
aceitando as belezas da religião revelada, mas muda
todo o seu modo de vida, e a natureza e a estrutura de
seu próprio ser são iluminadas e transformadas pelo
poder do Espírito Santo.
Pedro é o clássico exemplo d e como o poder da
conversão funciona na alma receptiva. Durante o
ministério mortal de nosso Senhor, Pedro tinha um
testemunho, proveniente do Espírito, da divindade de
Cristo e do grande plano de salvação que havia em
Cristo. 'Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo', disse ele,
como lhe foi revelado pelo Espírito Santo. (Mateus
]6:13-19) Quando outros se afastaram, Pedro
permaneceu com certeza apostólica: 'Temos crido e
conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente'.
(João 6:69) Pedro sabia, e esse conhecimento foi-lhe
concedido por revelação.
Mas Pedro não estava convertido, porque não tinha
tornado-se uma nova criatura do Espírito Santo. Em
vez disso, muito depois de Pedro ter adquirido um
testemunho, e na própria noite em que Jesus foi preso,
Ele disse a Pedro: 'Quando te converteres, confirma teus
irmãos'. (Lucas 22:32) Imediatamente depois disso, a
despeito de seu testemunho, Pedro negou conhecer
Cristo. (Lucas 22:54-62) Depois da crucificação, Pedro
foi pescar, mas foi novamente chamado de volta ao
ministério pelo Senhor ressuscitado. (João 21:1-17) Por
fim, no dia de Pentecostes, a prometida investidura
espiritual lhe foi concedida . Pedro e todos os
discípulos fiéis se tornaram novas criaturas do Espírito
Santo. Eles se converteram verdadeiramente, e suas
realizações subseqüentes manifestam a firmeza de sua
conversão. (Atas 3; 4)" (Mormon Doctrine, 162-163.)

Pergunte:
• O que aprendemos nessa passagem a respeito de Pedro?

• O que essa passagem nos ensina a respeito da conversão?
• Releia Lucas 22:32. Pedro viveu à altura do chamado que
recebeu de Jesus?
(Você pode também, se desejar, ler parte do artigo "Pedro,
Meu Irmão", escrito pelo Élder Spencer W. Kimball ou
recomendar a leitura do artigo aos alunos. Ver Vida e
Ensinamentos de jesus e Seus Apóstolos, pp. 540-545.)
Preste testemunho aos alunos do potencial que eles possuem
de crescerem espiritualm ente durante sua vida. Lembre-os de
que, tal como Pedro, eles devem fortalecer as pessoas à sua
volta, à medida que nos achegamos cada vez mais ao Senhor.

Lucas 22:39-46 (Ver também Mateus 26:36-46; Marcos
14:32-41.) Jesus Cristo submeteu-se à vontade do Pai
Celestial. Ele voluntariamente se submeteu à dor, aflições
e morte para cumprir Seu papel no plano de sa lvação.
(30-35 minutos)

Peça aos alunos que pensem em uma ocasião em que se
sentiram tão cansados, doloridos ou fracos que não tiveram
vontade de orar, ir à Igreja, jejuar ou servir ao próximo .
• Como vocês venceram esses desejos físicos a fim de
cumprirem os mandamentos de Deus?
• Foi di fíci!7
• Que obstáculos emocionais vocês imaginam que possam
impedir-nos de fazer o que é certo? (Possíveis repostas
incluem medo de compartilhar o evangelho, raiva e fa lta
de vontade de perdoar as outras pessoas.)
Leia Abraão 3:24-25 e procure o que esses versículos ensinam
a respeito do propósito da vida na Terra. Pergunte:
• O que significa a palavra provar? (Testar.)
• Qual é o teste?
• Por que acham ser tão importante que sejamos testados?
• Como acham que esse teste ajuda a cumprir o plano de
salvação?
Mesmo quando a vida é difícil ou dolorosa, podemos receber
fo rças do Senhor fazendo Sua vontade e seguindo o exemplo
do Salvador. Peça aos alunos que leiam Lucas 22:39-46 e
pergunte:
• Qual era a vontade de Deus em relação a Jesus Cristo (o
que Ele queria que o Salvador fizesse)?
• O que esses versículos ensinam a respeito da dificuldade
física relacionada à decisão do Salvador de seguir a
vontade do Pai Celestial? (Ver versículo 44.)
• Que fardos espirituais o Salvador carregava naquela
época? (Ver também Alma 7:11-13.)
• Que auxílio o Pai Celestial enviou a Jesus nesse momento
mais difícil de todos? (Ver Lucas 22:43.)
• De que maneira o Pai Celestial pode enviar-nos auxílio nos
momentos difíceis para ajudar-nos a cumprir Seus
mandamentos?
• Como 1 Néfi 3:7 corrobora essa idéia?

Para ajudar os alunos a serem gratos pela expiação, leia e
debata as seguintes passagens: João 10:17-18; 2 Néfi 9:7;
Mosias 3:7; Alma 34:10-14; Doutrina e Convênios 19:15-20;
122:7-8
Diga aos alunos que o Salvador Se sacrificou dessa forma por
causa de Seu amor pelo Pai Celestial e por todos nós. À
medida que nosso amor pelo Pai Celestial se torna mais
profundo, tal como o Salvador, nós também seremos mais
capazes de suportar as dores físicas e emocionais e de fazer a
vontade do Pai. Leia as citações abaixo que sentir que irão
ajudar os alunos a adquirir maior gratidão e apreço pelo
sacrifício do Salvador:
O Presidente Joseph Fielding Smith, que na época era
Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, testificou:
"Eis que o Filho de Deus tomou sobre Si o fardo de
minhas transgressões, das suas transgressões e das
transgressões de toda alma que receba o evangelho de
Jesus Cristo. ( ... ) Ele tomou sobre Si o fardo, o nosso
fardo . Eu acrescentei algo a esse fardo; e vocês
também. Todo mundo fez o mesmo. Ele tomou esse
fardo sobre Si e pagou o preço para que eu possa
escapar - para que vocês possam escapar - do
castigo, sob a condição de que aceitemos Seu
evangelho e sejamos verdadeiros e fiéis a Ele."
("Fall- Atonement-Ressurrection-Sacrament",
discurso proferido para os educadores religiosos, 14 de
janeiro de 1961, Charge to Religious Educators, 2" ed.,
1982, p. 127.)
O Élder James E. Talmage testificou:
" A agonia de Cristo no jardim é insondável para a
mente finita, tanto em intensidade quanto em causa. O
pensamento de que Ele sofria por temor da morte é
insustentável. A morte para Ele era antecedente à
ressurreição e ao retorno triunfal ao Pai de onde havia
vindo, e a um estado de glória ainda mais elevado que
o possuído antes; e ainda mais, estava em Seu poder
dar, voluntariamente, a Sua vida . 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 extrusão de sangue de todos os Seus poros,
mas sim de uma agonia da alma, de tal magnitude,
que somente Deus seria capaz de experimentar.
Nenhum outro homem, por maiores que fossem seus
poderes de resistência física e mental, poderia ter
sofrido assim; porque seu organismo humano teria
sucumbido e a síncope teria trazido a inconsciência e o
abençoado alívio. Naquela hora de angústia, Cristo
enfrentou e venceu todos os horrores que Satanás, 'o
príncipe deste mundo' poderia infligir. A espantosa
luta, relativa às tentações que sucederam ao batismo
do Senhor, foi superada e eclipsada por essa suprema
disputa com os poderes do maL" Uesl/s, o Cristo, p.
592.)

o Presidente John Taylor explicou:
"Jesus teve que limpar o pecado por meio de Seu
próprio sacrifício. ( . .. ) E ao tomar pessoalmente sobre
Si os pecados de todos e expiá-los por meio de Seu
próprio sacrifício, Ele fez cair sobre Si o peso e a
agonia de eras e gerações, a indescritível agonia
resultante desse grande sacrifício expiatório, por meio
do qual Ele tomou sobre Si os pecados do mundo e
sofreu pessoalmente as conseqüências de uma lei
eterna de Deus quebrada pelo homem. Por isso Sua
profunda dor, Sua indescritível agonia, a avassaladora
tortura que sofreu, tudo isso por submeter-Se ao eterno
decreto de Jeová e às exigências de uma lei inexorável.
O sofrimento do Filho de Deus não foi simplesmente
resultante de Sua morte individual; pois ao assumir a
posição que assumiu ao expiar os pecados do mundo,
Ele tomou sobre Si o peso, a responsabilidade e o fardo
dos pecados de todos os homens, o que para nós é algo
incompreensível. ( ... )
Gemendo sob o peso desse imenso fardo, essa intensa
e incompreensível pressão, essa terrível exigência da
justiça Divina, que fazem a débil humanidade
encolher-se de medo e fugir, e sofrendo a agonia que O
fez suar grandes gotas de sangue, Ele foi levado a
exclamar: 'Meu Pai, se é possível, passe de mim este
cálice'. Ele havia lutado contra o fardo que sobre Ele
pairava no deserto, havia batalhado contra os poderes
da escuridão que foram lançados contra Ele; colocado
abaixo de todas as coisas, com a mente sobrecarregada
pela agonia e dor, a solidão e o aparente abandono e
esquecimento, em Sua agonia, verteu sangue pelos
poros." (Mediation I1nd A tonelllent, 1882, p. 149-150.)
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, Lucas 22:41 - 23:25 (Ver também Mateus
~ 26:36-27:26; Marcos 14:32- 15:15; João
18:1- 19:16.) Embora fosse rejeitado, traído, escarnecido
e Dele zombassem, Jesus Cristo sofreu voluntariamente
e expiou os pecados de toda a humanidade. (40--45
minutos)

Mostre uma gravura de Jesus Cristo. Peça aos alunos que
leiam Isaías 53:3-W e procurem palavras e frases que
descrevam como () Salvador foi tratado por muitas pessoas e
relacione-as no quadro-negro. Saliente para os alunos que a
vida de Cristo foi totalmente dedicada ao serviço, amor,
perdão, bênção e cura . Pergunte: Tendo em vista tudo o que
Ele fez por nós, por que vocês acham que tantas pessoas se
voltaram contra Ele e O trataram tão mal? Para ajud,í-los a
responder a essa pergunta, leia 2 Néfi 2:11, 27 e Mosias 3:19 e
peça aos alunos que apresentem suas próprias idéias. Leia
também a seguinte declaração do Presidente Brigham Young:

"Homens iníquos, Satanás e todos os poderes do
inferno e do ódio estão em guerra com todo santo
princípio que Deus deseja que Seus filhos possuam."
(Discourses of Brigham Young, seI. John A. Widtsoe,
1941, pp. 348- 349.)

Peça aos alunos que leiam Lucas 22:39-42 e Lucas 23:20-25 e
procurem comparar a vontade de Jesus Cristo com a vontade
do povo . Ajude os alunos a p erceberem que Jesus ama todas
as pessoas e decidiu expiar os pecados de todos, mesmo
daqueles que O odiavam e de muitos que jamais aceitariam
as bênçãos plenas da Expiação. Pergunte:
• Quais são alguns de seus desejos justos?
• Que tipo de pessoas parecem opor-se a seus desejos justos?
• Como vocês superam essa oposição?
Testifiqu e-lhes que podemos aprender como vencer a
oposição seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Peça aos alunos
que leiam em silêncio Lucas 22:41 - 23:25. Peça que metade da
classe procure exemplos de como Jesus sofreu e depois peça à
outra metade que procure como Jesus demonstrou amor e
compaixão para as pessoas. Peça-lhes que compartilhem o
que descobrirem com o restante da classe e debata como
podemos seguir melhor o exemplo do Salvador. .
Leia Alma 42:14- 15. Saliente que nós, como as pessoas que
rejeitaram Jes us Cristo, também às vezes O ofendemos
escolhendo o pecado. Saliente que, por causa de Seu amor por
todos nós, Ele expiou por nossos pecados de modo que
possamos ser resgatados. Pergunte: Como isso influi em seus
sentimentos para com o Salvador?

Lucas 23:13-56 (Ver também Mateus 27:15- 61; Marcos
15:6-47; João 18:39- 19:42.) A crucificação de Jesus
Cristo fazia parte do plano de felicid ade do Pai. (20-25
minutos)

Este é um excelente momento para deixar que os alunos
estudem, ponderem e sintam o significado da crucificação de
Jesus Cristo . Você pode tocar música sacra e decorar a sala de
modo especial. Quando os alunos chegarem, designe uma das
seguintes pessoas a cada um deles: Barrabás; Simão, o
cireneu; um a filha de Jerusalém; o malfeitor que ficou à
direita de Jesus; o malfeitor que ficou à esquerda de Jesus; um
observador; um líder político; um soldado romano; o
centurião; um conhecido de Jesus, José de Arimatéia; uma
mulher que preparou o corpo de Jesus para ser sepultado .
Peça aos alunos que leiam em silêncio Lucas 23:13- 56 e
visualizem os acontecimentos do ponto de vista da pessoa
que lhes foi designada. Diga-lhes que leiam cu idad osamente,
prestem atenção à mensagem e ponderem seu significado.
Quando tiverem terminado, debata sua experiência, usando
perguntas como estas:
• Qual o ponto de vista que lhes foi designado?
• O que aprenderam ao lerem a história de acordo com o
ponto de v ista dessa pessoa?
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• Que sentimentos tiveram em relação ao Salvador?
• Que pessoa vocês gostariam de ter sido naquele dia? Por
quê?
Concl ua cantando" Assombro Me Causa" (Hinos, n" 112) e
permita que qualquer aluno que deseje prestar testemunho o
faça .

Lucas 24:13- 35 (Ver também Marcos 16:12-13.) O Senhor
comunica-Se com Seus filhos de várias maneiras
diferentes. (40- 45 minutos)

Coloque uma venda em vários alunos. Mostre uma gravura
pouco conhecida do Salvador e peça aos outros alunos que
descrevam a gravura para os que estejam com a venda nos
olhos. Pergunte aos alunos vendados:
• Com que clareza vocês visua lizam a gravura em sua
mente?
• Quão frustrados ficaram por não poderem usar seus olhos?
Peça a um aluno que não tenha sido vendado que leia Lucas
24:1-16 em voz alta, dando ênfase aos versículos 13-16.
Pergu nte:

Diga aos alunos que Lucas 24 menciona algumas das
maneiras pelas quais o Senhor Se comunica com Seus filhos.
Peça aos alunos que leiam os versículos 13- 35 e procurem
algumas dessas maneiras e relacione o que encontrarem no
quadro-negro. Isso pode incluir uma aparição pessoal (ver
versículos 13- 16,33- 52); visita de anjos (ver versículo 23); um
ardor no peito (ver versículo 32); iluminação e alegria (ver
versículos 32, 41); as escrituras (ver versículos 32, 44-45) e um
sentimento de paz (ver versículo 36; ver também D&C 6:23).
Pergunte:
• Qual dessas maneiras o Pai Celestial usou para comunicarSe com vocês?
• Como essas experiências ajudaram a abrir-lhes os olhos
espirituais?
\ Lucas 24:36-48 (Conhecimento de Escrituras,
/
Lucas 24:36- 39; ver também Marcos 16:14; João
20:19-23.) Jesus Cristo foi a primeira pessoa a
ressuscitar. (20-25 minutos)

• Como a experiência desses dois homens se assemelha à dos
alunos com venda n os olhos?

Pergunte aos alunos: Qual vocês acham ser a mensagem mais
gloriosa que já foi transmitida? Depois de debater algumas de
suas respostas, ensine-lhes que a ressurreição de Jesus é a
mais gloriosa de todas as mensagens transmitidas à
humanidade. (GlIia para Estll do das Escrituras, "Ressurreição",
pp. 181-182.) Peça-lhes que leiam o verbete "Ressurreição" no
GlIia para Estudo das Escritllras para ajudá-los a saber por que
essa é uma doutrina tão gloriosa. Pergunte:

Peça aos alunos vendados que ti rem a venda dos olhos e
leiam Lucas 24:31. Pergunte:

• Quais são algumas das ocasiões em que vocês pensam na
Ressurreição?

• O que acham que a expressão "os olhos deles estavam
como que fechados" significa? (Versículo 16; eles foram
impedidos de reconhecê-Lo .)

• O que de fato aconteceu aos olhos daqueles dois homens?
• Acham que isso se refere a seus olhos físicos ou aos
espirituais? Por quê?
• Por que é importante que todas as pessoas estejam com "os
olhos abertos" para que possam "ver" Jesus Cristo?

Desenhe o seguinte diagrama no quadro-negro e pergunte:
• Como os olhos espirituais das pessoas podem ser abertos?
• De que modo o Pai Celestial transmite verdade e
entendimento a Seus filhos?

• Que aspecto da Ressurreição mais os impressiona?
• Que dúvidas vocês têm acerca da Ressurreição?
Peça aos alunos que leiam Lucas 24:36-48 e procurem o que
esses versículos ensinam a respeito dos seres ressuscitados,
inclusive o aspecto desses seres e o que eles podem fazer.
Testifique que Jesus Cristo vive e que graças a Ele todos
seremos ressuscitados. Leia 2 Néfi 2:8 e 3 Néfi 11:12-15. Vocês
podem cantar "Vive o Redentor" (Hinos, n" 67).

Autor: O Evangelho de João é um testemunho pessoal de
Jesus Cristo escrito por um de Seus servos e discípulos mais
amados e dignos de confiança. João, tal como Mateus, foi um
dos Doze Apóstolos originais do Senhor e também uma
testemunha especial dos atos e ensinamentos contidos em seu
evangelho. João e Tiago eram filhos de Zebedeu e, tal como
Simão Pedro, eram pescadores que deixaram tudo de lado
quando Jesus os chamou . (Ver Marcos 1:19-20; Lucas 5:10-11.)
Jesus chamou os irmãos de Filhos do Trovão. (Ver Marcos
3:17.) João e Tiago foram dois dos Apóstolos de Jesus
designados a "tomarem as chaves de presidência. {Jrdro, Tiago
e João lIfuaral/l COl1l0 a Pril1leira Presidência da Igreja 1'111 sells
dias". (Joseph Fielding Smith, Doutrinas de Salvação, 3: ]54.)
Esses três estavam com o Senhor quando Ele levantou a filha
de Jairo dos mortos, na transfiguração e no Getsêmani . Em
seu testemunho, João refere-se a si mesmo como "o discípulo
a quem Jesus amava". (João 21:20; ver também João 13:23;
19:26; 20:2; 21:7.) O Livro de Mórmon e o de Doutrina e
Convênios mencionam o papel de João como revelador e
restaurador do sacerdócio nos últimos dias. (Ver 1 Néfi
14:18-27; Éter 4:16; D&C 7; 27:12; 77; ver também Guia para
Estudo das Escritllras, "João, Filho de Zebedeu", pp . 117-118.)
Público Alvo: O Élder Bruce R. McConkie escreveu: "O
evangelho de João é o relato escrito para os santos; trata-se
preeminentemente do evangelho para a Igreja, para aqueles
que compreendiam as escrituras e seu simbolismo e que
estavam preocupados com as coisas espirituais e eternas".
(MorJI/01I Doetril/e, p. 336.)
Fundamentos Históricos: Poucos concordam acerca de
quando foi escrito o evangelho de João . Conforme um
educador SUO escreveu: "Existem argumentos interessantes
de que João tenha sido escrito [no final do século I], mas eles
não são suficientemente fortes ou decisivos para eliminar a
possibilidade de uma data mais remota, talvez até mesmo por
volta de 35 a. D. a 45 a. O." (C. Wilford Griggs, "The
Testimony of John", Studics iII Scriptures: Volul/lc Fivc, tire
Gospels, p. 111.) Alguns acreditam que João escreveu seu
evangelho em Éfeso, algum tempo depois da destruição de
Jerusalém.
Aspectos Característicos: Dos quatro evangelhos, João tem o
texto mais exclusivo, sendo que 92 por cento de seu conteúdo
não aparece nos outros evangelhos. (Ver Guia para Estudo das
Escritllras, "Evangelhos", pp. 76-81.) A tabela abaixo resume
algumas das diferenças entre o livro de João e os outros
evangelhos.

Mateus, Marcos
e Lucas

João
I

Enfoque no ministério
de Jesus na Galiléia

Enfoque no ministério
de Jesus na Judéia

Salienta o papel de Jesus como
o Filho de Davi (o Messias)

Salienta o papel de Jesus
como Filho de Deus

Salienta o estabelecimento
da Igreja e seu sacerdócio

Salienta verdades para
os membros da Igreja

Salienta a ordem cronológica
dos eventos

Salienta a mensagem
espiritual dos eventos

As declarações de Jesus
geralmente são curtas

Inclui com maior freqüência
longos discursos de Jesus

._-------------+--------------

Tema: João declara que seu propósito ao escrever seu
testemunho foi "para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho
de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome". (João
20:31 )
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Última Páscoa
e última semana

Introdução
João começa seu testemunho de modo diferente dos outros
escritores dos evangelhos. Em vez de começar com a
genealogia, a anunciação e o nascimento de Jesus, João se
concentra no Cristo pré-mortal, como a "Palavra de Deus" e
divino Criador. João 1 resume muitos dos temas
desenvolvidos no restante do livro. Ele testifica a respeito da
divindade de Jesus Cristo e Seu papel central no plano de
nosso Pai Celestial.
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Em espírito de oração, estude João 1 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo, sob a direção do Pai Celestial, criou este e
outros mundos. (Ver João 1:1 - 3; ver também Colossenses
1:16-17; Hebreus 1:1-3; Moisés 1:33.)
• Embora Jesus Cristo fosse membro da Trindade antes de
Seu nascimento mortal, Ele não recebeu todo o poder e
glória quando menino, mas cresceu de graça em graça, até
receber a plenitude. (Ver João 1:14; ver também D&C
93:12- 16.)
• Assim como Jesus recebeu de graça em graça, da mesma
forma podemos crescer e progredir espiritualmente até
recebermos tudo o que o Pai possui . (Ver João 1:1 - 17; ver
também D&C 93:1-22.)
• Jesus Cristo e Seu evangelho são a luz e a vida do mundo.
(Ver João 1:1-4; TJS, João 1:1-4.)
• Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus oferecido como sacrifício
pelos pecados do mundo. (Ver João 1:29, 32- 34, 36, 41, 49.)
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Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp . 15-17,29.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a João 1.
~ João 1:1- 3. Jesus Cristo era membro da Trindade

~ antes de vir à Terra. (15-20 minutos)

Leve uma bola de futebol para a sala de aula . Pergunte:
• Qual o valor desta bola de futebol?
• De que forma o seu valor mudaria se tivesse a assinatura
dos jogadores de uma equipe que tenha vencido um
campeona to mundial?
• Como o conhecimento da história de algo aumenta o valor
que lhe damos?
• Será que esse princípio se aplica também a pessoas tal
como aos objetos?
Peça aos alunos que leiam João 1:1-3 e procurem saber quem
estéí sendo descrito . Pergunte: Como o conhecimento dessa
história aumen ta nossa compreensão de Sua importância?
Dê aos alunos o seguinte teste de verdadeiro ou falso para
ajudá-los a entender a grandiosidad e pré-mortal do Senhor.
1. Jesus criou esta Terra.

2. Jesus criou um número infinito de mundos.
3. Jesus foi o espírito primogênito de nosso Pai Celestial.
4. Jesus foi um Deus antes de nascer nesta Terra.

5. Jesus foi quem estabeleceu o convênio com Abraão.
6. Jesus foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.

7. Jesus apareceu a Moisés na sarça ardente.

"Reivindicamos autoridade escriturística para a
asserção de que Jesus Cristo foi e é o Deus Criador, o
Deus que Se revelou a Adão, Enoque e a todos os
patriarcas e profetas antediluvianos até Noé; o Deus de
Abraão, Isaque e Jacó; o Deus de Israel como povo
unido e o Deus de Efraim e Judá após a divisão da
nação hebraica; o Deus que Se manifestou aos profetas
desde Moisés até Malaquias; o Deus do Velho
Testamento; e o Deus dos nefitas. Afirmamos que Jesus
Cristo foi e é Jeová, o Eterno." U('SU5, o Cristo, p . 32.)

Pergunte aos alunos: Por que acham que o C riador do mundo
decidiu nascer na mortalidad e como um bebê que foi
colocado em uma humild e manjedoura? Peça aos alunos que
leia m 1 N éfi 11 :14-22 e expressem seus sentimentos él respeito
do élmor de Deus manifestado no nascimento de Jesus Cristo.

João 1- 3. O título do Senhor nos ensina a respeito de
Sua vida e missão. (25-30 minutos)

Leve um pão, uma lâmpada, um copo de água e uma pedrél
para a salél de aulél . Pergunte: Como cada um desses objetos
simboliza él vida de Cristo? (Você pode USélr João 4:10- 15;
6:48; 8:12; Jeremias 2:13; e Helamã 5:12 para mostrar como
esses objetos podem simbolizar Cristo.)
Peça aos alunos que leiam João 1:1-3, 14; a Tréldução de
Joseph Smith de João 1 :1 - 3, 14; e Doutrina e Convênios
93:8-10, procurando saber por que João chama Jesus Cristo de
"a Palavra". [Respostas possíveis incluem o fato de Jesus ser o
"mensageiro da salvação" (D&C 93:8); que Ele personifica o
evangelho; que Ele trélnsmite a palavra do Pai; e que Ele criou
a Terra sob él direção, ou a palavra, do Pai .) Peça aos alunos
que eXélminem rapidamente os três primeiros capítulos do
eVélngelho de João procurando títulos de Jesus Cristo e
escreva -os no quadro-negro. (A seguinte lista é incluídél para
ajudá -lo, mas não está completa.)
• A Luz (João 1 :4-9)

8. Jesus ajudou os filhos de Israel a fugirem do Egito e
abriu o Mar Vermelho .

• O Filho (João 1:18, 34, 49)

9. Jesus deu os Dez Mandamentos a Moisés.

• Aquele Profeta (João 1:21; ver também Deuteronômio
18:15)

10. Jesus é Jeová, o Deus do Velho Testamento.

Corrija o questionário em classe (todas as declarações são
verdadeiras) e debata quaisquer dúvidas que surgirem . Leia a
seguinte citação do Élder James E. Talmage:

• O Senhor (João 1:23)
• O Cordeiro (João 1:29, 36)

• O Mestre ou Rabi (João 1:38,49)
• O Messias ou Cristo (João 1:41)
• Mestre (João 3:2)
• O Noivo (João 3:29)
lncentive os alunos él procurarem títulos de Jesus enquanto
estuda m o Novo Testamento e ponderarem o que célda um
deles ensina a respeito da vidél e missão do Salvador.
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Introdução
Os capítulos 2 e 3 de João descrevem o final dos anos de
preparação de Jesus e o início de Seu ministério público. No
banquete de casamento em Caná, na Galiléia, Jesus realizou
Seu prim eiro milagre público, transformando água em vinho.
Depois disso, Ele viaja com sua família e os discípulos para
Cafarnaum e em segu ida dirige-se para Jerusalém, para
passar a Páscoa. Ali, Ele expulsa os cambiadores do templo,
acusando-os de fa ze r "da casa de meu Pai casa de venda" .
(João 2:14-16) Pouco depois, Nicodemos, um importante
fariseu e líd er dos judeus, procura o Salvador para uma
conversa . De todas as verdad es que Jesus ensinou em Seu
ministério, é interessa nte pond erar o que Ele disse em uma de
Suas prim eiras entrevistas.
Em espírito de oração, estude João 2-3 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

• Que nomes vocês usam ao falar de seus pais?
• Quais são algumas das maneiras de se referir a seus pais
respeitosamente?
• Como se sentiriam se ouvissem alguém falar d e seus pais
de modo desrespeitoso?
Peça aos alunos que leiam João 2:3- 4 procurando saber quão
respeitoso Jesus Cristo era com Sua mãe. Leia a declaração do
Élder James E. Talmage no comentário referente a João 2:4 em
Vida c Ensinamcntos de jesus c Sells Apóstolos (p . 29, coluna da
direita). Ajude os alunos a compreenderem que Jesus Cristo
nos deu o exemplo nunca referindo-se à Sua mãe de modo
desrespeitoso. Incentive os alunos a fazerem o mesmo.

G

João 2:12- 25. Os acontecimentos da vida e
~ ministério do Salvador desempenharam um papel
essencial no plano de salvação. (25-30 minutos)

• Por meio de Seu exemplo, Cristo mostrou que devemos
honrar e obedecer a nossos pais terrenos em retidão. (Ver
João 2:1-11; TJS, João 2:4; e ver também Êxodo 20:12;
Deuteronôm io 5:16; João 19:26-27.)

Coloque o seguinte gráfico no quadro-negro, mas não inclua
as referências das escrituras .

• Todas as pessoas responsáveis que desejem entrar no reino
celestial precisam ser batizadas e receber o Espírito Santo.
Para herdar o reino de Deus, precisamos nascer
espiritualmente de Deus, mudando nosso estado deca ído
para um estado de retidão. (Ver João 3:1-8; ver também
Mosias 27:24-26; D&C 76:50- 53.)
• Representações e símbolos do Velho testamento ensinam a
respeito de Jesus Cristo e do plano de redenção. (Ve r João
3:14-15; ver também Núm eros 21 :4-9; 2 Néfi 11:4; Helamã
8:13-15; Moisés 6:62-63.)

,

(Nota: Evite especulações a respeito d e quem era o casamento
que estava sendo realizado naquela ocasião. Além disso, esse
não é um bloco ad equado para uma lição a respeito da
Palavra de Sabedoria . O milagre de transformar água em
vinho ocorreu no século 1 a. D., enquanto que a Palavra d e
Sabedoria não foi revelada pelo Senhor até 1833.)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

• O templo é a casa do Senhor onde nenhuma coisa impura
deve entrar. Nosso corpo é como um templo, e não
devemos contaminá-lo com pensamentos, palavras ou atos
indignos. (Ver João 2:13-22; ver também TCoríntios
6:19-20.)

"1 ...•

Palavras e Açóes de Jesus:
1. Revelou a Seus ouvintes que Ele era o Messias.
(Ver Lucas 2:46-50.)
2. Ensinou e instruiu Seus Apóstolos e discípulos.
(Ver João 1:40- 51.)
3. Aumentou Sua fama. (Ver João 2:1- 11.)
4. Fez aumentar o ódio contra Ele, o que resultou em
Sua crucificação. (Ver João 2:13-21.)

..

Entregue aos alunos as referências das escrituras ao acaso.
Peça-lhes que leiam as referências procurando como cada
uma delas mostra a preparação de Jesus para a Expiação .
Juntamente com os alunos, combine as referências com os
quatro eventos e escreva-as no quadro-negro.

Nascimento
Físico

Nascimento
Espiritual

Início de nossa vida mortal.

Começamos uma nova vida
em Cristo.

Herdamos características
físi cas e mentais e coisas
materiais de nossos pais.

Cristo Se torna nosso Pai e
recebemos uma herança
espiritual Dele.

Em muitas culturas, recebemos
o nome de nosso pai.

Recebemos o nome de
Cristo.

Ressalte que toda a vida de Jesus foi dedicada ao
cumprimento da vontade do Pai Celestial. (Ver João 5:30.)
Pergunte:

Podemos tornar-nos
semelhantes a nossos pais.

Começamos o processo para
tornar-nos semelhantes a
nosso Pai Celestial.

• Qual é o propósito de nossa vinda à Terra?

Peça aos alunos que leiam e marquem as referências
rem issivas de Alma 5:14 e Mosias 5:2 e procurem saber quais
são as mudanças que ocorrem quando nascemos de novo . Se
alguns de seus alunos quiserem fazê-lo, convide-os a prestar
testemunho das mudanças que aconteceram em sua vida no
momento de seu batismo ou conversão.

Discuta como esses eventos levaram o Salvador ao Jardim do
Getsêmani, à cruz, ao sepulcro e à Sua Ressurreição. Saliente
para os alunos que Jesus veio à Terra para realizar a Expiação,
e que todos os eventos de Sua vida levavam a esse evento .

• O que vocês poderiam estar fazendo agora que iria ajudálos a cumprir esse propósito?
• O que podemos fazer para cumprir a missão que temos
nesta vida? (Arrepender-nos de nossos pecados, estudar as
escrituras, viver os mandamentos, aprender a ouvir o
Espírito.)

Testifique aos alunos que todos precisamos nascer do
Espírito. Expresse-lhes o significado de seu próprio batismo e
o va lor do dom do Espírito Santo em sua vida.

Incentive os alunos a viverem de modo que possam dar valor
e merecer as bênçãos da Expiação de Jesus Cristo.
João 3:8- 13. Precisamos nascer do Espírito para entrar
no reino de Deus. (25- 30 minutos)
\ João 3:5 (Conhecimento de Escrituras.)
/
Precisamos nascer espiritualmente de Deus e
mudar nosso estado decaído para um estado de retidão.
(25 minutos)

Mostre a gravura de um bebê recém -nascido e pergunte:

Peça aos alunos que observem ou ponderem os efeitos de
uma brisa em um dia de vento. Peça aos alunos que leiam
João 3:8 procurando como o vento pode ser comparado a
nascer do Espírito . Pergunte: Como Jesus comparou essas
duas coisas? Se quiser, utilize o seguinte diagrama para
ajudá-lo no debate:

• Por que ficamos tão emocionados quando vemos bebês
recém-nascidos?
...

• Quais são as características que geralmente atribuímos aos
recém-nascidos? (Pureza, inocência, humildade,
dependência, amor, pouco tempo que saíram da presença
do Senhor.)
• Alguma vez já desejaram ter essas mesmas qualidades
novamente?
• Que vantagens héí em poder começar de novo?

Não podemos ver com os olhos.
Podemos senti-lo.
Podemos ver seus efeitos.
Ele pode ser muito suave ou muito
forte e vigoroso.

Peça aos alunos que leiam João 3:3-7 e pergunte:
• De acordo com esses versículos, como Jesus disse que
podemos ter um novo começo?
• Por que acham que o Senhor usa a frase "nascer de novo"
para descrever o batismo e o dom do Espírito Santo?
Explique-lhes que quando o Salvador usa a frase "nascer de
novo" e "nascer do Espírito" Ele estava comparando o
batismo e o renascimento espiritual ao nascimento físico. (Ver
também Hebreus 12:9; Moisés 6:59-60.) Se for útil, desenhe
este gráfico no quadro-negro e debata-o em classe. Pergunte
aos alunos se saberiam acrescentar alguma coisa à lista.

Peça aos alunos que leiam João 3:9-10 e pergunte:
• Por que Nicodemos foi repreendido por não compreender
as coisas que Jesus ensinou? (Ele era um dos líderes e
mestres do povo e deveria ter entendido aquelas
verdades.)
• De que modo às vezes somos culpados de compreender
erradamente os efeitos do Espírito Santo?
• Quais são algumas das maneiras pelas quais as pessoas
recebem testemunho pelo poder do Espírito Santo?
• Por que as pessoas reagem de maneira diferente ao
Espírito?
• Vocês já se sentiram frustrados quando não sentiram o
Espírito Santo da mesma forma que os outros?
• Como vocês reagem quando suas orações não são
atendidas da maneira que esperavam?

Testifique aos alunos que embora os efeitos do Espírito possam
ser difíceis de descrever, tal como o vento, elas são reais. Todos
podemos nascer do Espírito se seguirmos o exemplo do
Senhor.
João 3:28- 30 (Ver também Mateus 3:11 -1 5; Marcos 1:7-8;
Lucas 3:15-16.) A humildade de João Batista e o
conhecimento que tinha a respeito de si mesmo
ajudaram-no a concentrar-se em sua missão de prestar
testemunho do Salvador. (25- 30 minutos)
Desenhe o seguinte diagrama no quadro-negro.

água fria e refrescante? Na terra em que Jesus viveu, a água
era rara e preciosa, tendo havido guerras para garantir sua
posse. Os profetas usaram a água como símbolo da fonte da
vida eterna. (Ver Isaías 8:6; 12:3; 44:3; 55:1; Jeremias 2:13;
Zacarias] 4:8.) Jesus iniciou Seu ministério público
transformando milagrosamente água em vinho. (Ver João
2:1-11.) Ele ensinou a Nicodemos que precisamos nascer da
água . (Ver João 3:1 - 7.) Ens inou à mulher samaritana que Ele
oferecia a "água viva" que conduz à "vida eterna". (João 4:10,
14; ver versículos 5-]4.) O homem enfermo à beira do tanque
de Betesda descobriu que a cura não estava no tanque de
água real, mas no Salvador. (Ver João 5:1 - 15.) João 4-5 revela
em que fonte aqueles que têm sede da verdade e justiça
podem saciar sua sede.
Em espírito de oração, estude João 4-5 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
Peça aos alunos que leiam João 3:28-30 e pergunte: De acordo
com esses versículos, o que essas duas linhas poderiam
representar? (A linha que sobe representa a fama do Salvador
entre os hom ens; a linha que desce representa a fama de João
Batista.)

• Amar a Cristo e guardar Seus mandamentos é como beber
de uma fonte de água viva: Refresca, sustenta e conduznos à vida eterna . (Ver João 4:5- 14; ver também João
7:37-38; 1 Néfi ]1:25; D&C 63:23.)

• Que exemplos da humildade de João Batista vemos nessas
escrituras?

• Compartilhar o evangelho com nosso próximo, mesmo
quando pareça difícil, irá proporcionar-nos alegria e
ajudar-nos a alcançar a vida eterna . (Ver João 4:6-10,
31-40.)

• Que evidência podemos encontrar de que João sabia quem
Ele era?

• O Juízo Final e a Ressurreição serão levados a efeito pelo
poder de Jesus Cristo. (Ver João 5:21- 29 .)

• Como a humildade de João o ajudou a cumprir seu papel
como precursor do Messias?

• Aqueles que morreram sem ouvir o evangelho terão a
chance de recebê-lo no mundo espiritual. (Ve r João 5:25- 28;
ver também I Pedro 3:18- 21; 4:6; D&C 138:25- 37.)

Peça aos alunos que leiam João 1:]9-36; 5:33-36; 10:41 e
pergunte:

• O que podemos aprender com o exemplo de João Batista
que pode ajudar-nos em nossa vida?
Preste testemunho de que a salvação está somente em Jesus
Cristo. Exp lique aos alunos que João Batista sabia disso. Ele
teve um pape l importante como precursor do Messias, mas
foi humilde perante o Senhor. Precisamos fazer o mesmo.

• O respeito demonstrado por Cristo à lei das testemunhas e
Sua obediência a essa lei testificam a respeito de Sua
divindade. (Ver João 5:30-47; ver também Deuteronômio
17:6; II Coríntios 13:l.)
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Introdução

Pergunte aos alunos:
• Existem alguns lugares que têm um significado especial
em sua vida?
• Por que alguns lugares evocam lembranças tão marcantes?

Alguma vez jcí ficaram com tanta sede a ponto de estarem
dispostos a dar tudo que tinham em troca de um pouco de

fi.
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Diga que a mesma coisa pode ser dita a respeito do ministério
mortal de Jesus. Peça aos alunos que localizem os seguintes
. lugares nos mapas 4 e 5 do Guia para Estudo das Escrituras.

não têm o evangelho são como uma terra árida e sedenta, sem
água. Eles precisam da água viva do evangelho para restaurar
sua vida espiritual.

• O Rio Jordão
• Jerusalém
• Caná
• Sicar
• Cafarnaum
• Tanque de Betesda
Peça aos alunos que examinem as seguintes referências
procurando o evento significativo que aconteceu em cada um
desses lugares:

João 5:25, 27-30. Aqueles que morreram sem ouvir o
evangelho terão a chance de recebê-lo no mundo
espiritual. (20- 25 minutos)

Pergunte aos alunos:
• Algum de vocês já perdeu um ente querido?
• Alguém gostaria de contar como se sentiu na época da
morte dessa pessoa? (Nota: Tome cuidado para não ferir a
sensibilidade das pessoas.)

• João 2:1-11

• Como a dor de perder alguém querido seria diferente se
vocês soubessem que a pessoa nunca conheceu Jesus Cristo
ou Seu evangelho?

• João 2:13, 23-3:8

Peça aos alunos que leiam João 5:25- 30.

• João 1:19, 23-28

• João 4:1-21
• João 4:46-50
• João 5:1- 9
Depois de debater brevemente os locais e os eventos, diga que
conhecer a geografia do ministério mortal de Jesus pode
ajudar-nos a lembrar-nos de Sua vida .

João 4:5-30, 39-42. Cristo irá nutrir-nos espiritualmente
se O amarmos e guardarmos Seus mandamentos. (15-20
minutos)

• Como esses versículos poderiam consolar uma pessoa que
perdeu um ente querido, em especial se ele não conhecia o
evangelho?
• Como os mortos podem ser julgados com justiça se nunca
tiveram a chance de ouvir ou aceitar o evangelho?
• O que o versículo 25 promete aos mortos? (Eles ouvirão a
voz do Filho de Deus.)
• O que significa "ouvir a voz do Filho de Deus"?
Se quiser, você pode marcar a referência remissiva a Doutrina
e Convênios 1:37-38. Saliente que quando damos ouvidos aos
servos de Deus, é o mesmo que ouvirmos o Senhor.

Leve um copo e uma jarra transparente de água gelada para a
sala de aula . Segure-a e convide alguém a beber um pouco.
Pergunte: Qual a importância da água em nossa vida? (Ela
ajuda a suster a vida , ela refresca e alivia a sede.) Peça aos
alunos que leiam João 4:5-30, 39-42 procurando palavras ou
detalhes relacionados à água ou à sede e peça-lhes que
contem o que encontraram. [As respostas podem incluir
"hora sexta" (meio-dia , hora quente do dia; v. 6), "fonte" (v.
6), "beber" (v. 7), "água viva" (v. 10), "não ter com que tirar [a
água]" (v. 11), "sede" (vv. 13-14), "água que salte" (v. 14),
"cântaro" (v. 28) .]

Peça aos alunos que criem uma cadeia de escrituras marcando
as referências remissivas da primeira escritura da seguinte
lista para a segunda, da segunda para a terceira, etc., e depois
a última para a primeira.

Pergunte:

• João 5:25-30

• Por que a mulher nã.o compreendeu imediatamente o
simbolismo usado pelo Salvador? (Cristo estava falando de
coisas espirituais, enquanto que a mulher pensava em
coisas terrenas.)

• Isaías 24:22

• Como acham que a mulher se sentiu quando Jesus
identificou seus pecados? (Ver versículos 17-18.)

• Isaías 61: 1

• Como a água viva oferecida por Jesus poderia influir na
vida da mulher?

• I Pedro 4:6

• O que ela precisava fazer para tomar essa água viva?
• O que Cristo nos oferece que se assemelha à água?
(Verdade, ressurreição, perdão de nossos pecados se nos
arrependermos, Seu Espírito.)
Explique aos alunos que água é vida, especialmente para
pessoas que vivem em um local de clima árido como a
Palestina. Sem água, as plantas, os animais e as pessoas
morrem. Saliente que aqueles que vivem em pecado ou que

Peça aos alunos que leiam em silêncio Doutrina e Convênios
138:1- 19,29- 31,57. Quando tiverem terminado, pergunte:
Como essa revelação pode proporcionar paz para alguém que
perdeu um ente querido?

• Isaías 25:8
• Isaías 42:7

• I Pedro 3:18-21

Doutrina e Convênios 138:1-19,29-31,57
• Moisés 7:37-39
Termine com a pergunta: O que nos ensina a respeito do Pai
Celestial o fato de sabermos que Ele proporciona um meio
para que todos ouçam o evangelho e o compreendam?

João 5:31-40. Jesus respeitava a lei das testemunhas e
obedecia a ela . (20-25 minutos)
Antes da aula, coloque uma noz sem casca dentro de um
saquinho de papel. Diga aos alunos que você tem dentro
daquele saquinho algo que nunca foi visto anteriormente por
nenhum homem. Peça a um aluno em quem a classe confie
que olhe dentro do saquinho e diga se o que você disse é
verdade. (Se o aluno ficar inseguro, sussurre para ele que o
interior de uma noz nunca foi visto por ninguém antes de a
noz ser descascada.) Pergunte aos alunos se eles acreditam no
aluno. Peça a outro aluno que se aproxime e olhe dentro do
saquinho. Peça ao aluno que confirme o testemunho do
primeiro . Pergunte à classe quantos acreditam agora. Mostre
a noz para a classe e diga que o miolo daquela noz nunca
tinha sido visto por um ser humano. Pergunte: É mais fácil
acreditar quando temos mais de uma testemunha para
confirmar um depoimento?

(Nota: Se você usou a sugestão didática referente a Mateus
16:1-4, pp . 41-42, que inclui uma lição com uso de objeto
semelhante a esta, você pode fazer algo assim em vez disso:
Combine previamente com um aluno para que ele conte uma
notícia surpreendente para a classe. Pode ser algo que você
ouviu no noticiário e que os alunos não tenham tido
oportunidade de ouvir, ou talvez algo incomum que
aconteceu com o aluno que ele não contou para mais
ninguém. Combine com outro aluno para que confirme a
história.)
Peça a um aluno que leia Deuteronômio 19:15. Explique-lhes
que a lei das testemunhas é muito antiga e é mencionada em
muitas passagens das escrituras. (Ver Mateus 18:16; II
Coríntios 13:1; Éter 5:4; D&C 6:28.) Coloque o seguinte gráfico
no quadro-negro para identificar as testemunhas citadas por
Jesus em João 5:31-40, deixando em branco a coluna
"Testemunha" .
I

Referência das Escrituras

Testemunha

João 4:25-26

o próprio Jesus

João 5:33- 35

João Batista

João 5:36

As obras de Jesus

João 5:37

O Pai

João 5:39

As escrituras

Escolha um aluno para ler a primeira escritura da coluna
"Referência das Escrituras" em voz alta e dizer o nome da
testemunha mencionada . Escreva a resposta na coluna
"Testemunha", depois escolha outro aluno para ler a próxima
referência, até terminar toda a tabela. Pergunte:
• Quando o Salvador disse para examinar as escrituras, a
que se estava referindo? (Ao Velho Testamento.)
• Por que Ele queria que as pessoas estudassem o Velho
Testamento? (Os profetas do Velho Testamento
profetizaram a vinda do Salvador; ver Jacó 4:4-5.)
• Que outras testemunhas da divindade de Jesus vocês
conseguem citar? (As possíveis respostas incluem os pais,
os profetas vivos, o Espírito Santo e a Luz de Cristo.)
Encerre prestando testemunho da divindade de Jesus Cristo.
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Introdução
Pondere a seguinte seqüência de eventos: Uma multidão
segue um profeta para um lugar solitário, Jeová provê pão de
modo milagroso para alimentá-los, o profeta sobe sozinho a
uma montanha, o Senhor salva Seus discípulos durante uma
milagrosa travessia do mar, o povo murmura e discute entre
si, criticando o profeta, e o profeta faz um discurso
explicando o significado desses eventos. Essa seqüência
descreve o Êxodo de Israel do Egito. Ela também resume os
eventos do capítulo 6 de João. O evangelho de João mostra
Jesus à frente de um novo Êxodo, liderando Seus discípulos
para fora do cativeiro do mundo, atravessando as provações
da mortalidade, até a vida eterna.
Em espírito de oração, estude João 6 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições .

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Senhor pode atender a nossas necessidades. (Ver João
6:5- 21; ver também Filipenses 4:19.)
• Jesus Cristo tem poder sobre as forças da natureza . (Ver
João 6:5-21; ver também Jacó 4:8-9 .)
• Assim como a comida e a água nos sustentam na
mortalidade, Cristo nos oferece o pão e a água que irão
suster-nos na eternidade. (Ver João 6:35-58; ver também
João 4:10-14; 7:37-39 .)
• Precisamos resistir à tentação de nos ofendermos com os
ensinamentos e mandamentos do Salvador, porque Ele é o
"Cristo, o Filho do Deus vivente" . (Ver João 6:60-71.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 91- 96.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a João 6.
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7. Israel, liderada por Josué, finalmente entrou na terra
prometida.

João 6. João 6 segue o mesmo padrão de Êxodo e
do plano de salvação. (35- 45 minutos)

Leia as seguintes declarações ou escreva-as no quadro-negro.
O Élder Boyd K. Packer disse:
"Vale a pena repetir o plano diversas vezes. Desse
modo, o propósito da vida, a realidade do Redentor e
o motivo pelo qual os mandamentos foram dados
permanecerão com eles." (The Great Plan of Happiness,
discurso proferido para os educadores religiosos em
um simpósio sobre Doutrina e Convênios/História da
Igreja, Universidade Brigham Young, 10 de agosto de
1993, p. 3.)

Êxodo de Israel
do Egito

O Presidente Ezra Taft Benson perguntou:
"Estamos usando as mensagens e o método de ensino
encontrados ( . .. ) nas escrituras da Restauração para ensinar
esse grande plano do Deus Eterno? (Conference Report, abril
de 1987, p. 106.)

..

Pergunte aos alunos:
• Por que é tão importante que aprendamos e estudemos o
plano de salvação?
• Quais são alguns dos princípios que vocês aprenderam em
seu estudo do plano de salvação que consideram
importantes?
• Concordam que aprender algo repetidas vezes nos ajuda a
lembrar-nos dessa coisa?
• Qual acham que seria a melhor maneira de se ensinar o
plano de salvação?
• Que métodos as escrituras utilizam para ensinar o plano?
"I

Diga que embora as escrituras freqi.ientemente ensinem o
plano de salvação de modo direto, elas também o ensinam
indiretamente, usando símbolos, "figuras" ou "semelhanças".
(Ver Mosias 3:15; Moisés 6:63.)
Peça aos alunos que examinem rapidamente as seguintes
escrituras: Isaías 11 :11, 15- 16; Jeremias 16:12-15; Atos 3:22-23;
Romanos 9:17; 1 Coríntios 10:'1-6; 1 Néfi 4:1-4; 3 Néfi 20:23.
Pergunte: Por que acham que tantos profetas diferentes
mencionaram o antigo Êxodo?
Os seguintes eventos do Êxodo estão em ordem histórica .
Escreva-os no quadro-negro fora de ordem e peça aos alunos
que os coloquem na ordem correta .
1. Uma multidão de israelitas seguiu um profeta até o

deserto.
2. Cruzaram o Mar Vermelho de modo milagroso.
3. A multidão murmurou (diversas vezes) .
4. O Senhor alimentou o povo com maná do céu.
5. O profeta subiu <Jté o alto de uma montanha para
receber a lei .
6. Muitos israelitas se rebelaram contra Deus.

Diga aos alunos que o capítulo 6 de João tem muitos paralelos
com o Êxodo. A tabela abaixo relaciona vários deles. Faça
uma transparência ou apostila com a versão da tabela contida
no apêndice, deixando a coluna "Novo Êxodo" em branco
(ver p. 281) e preencha-a em classe.

Um Novo
Êxodo (João 6)

Deus conduziu os filhos de
Israel pelo dese\to até o Mar
Vermelho. (Ver Exodo 13:18.)

Uma multidão seguiu Jesus
atravessando o mar da
Galiléia . (Ver João 6:1-2.)

Moisés "s:hegou ao monte de
Deus" . (Exodo 3:1; ver também
v. 12; 19:1-3.)

Jesus foi até uma montanha.
(Ver João 6:3, 15.)

Jeová mostrou mui!os sinais
e maravilhas. (Ver Exodo 7:3;
ver também Êxodo 7- 11.)

Muitas pessoas seguiram
Jesus por causa dos sinais.
(Ver João 6:2, 26, 30.)

O Senhor instituiu a Páscoa.
(Ver Êxodo 12.)

Estava próxima a Páscoa .
(Ver João 6:4.)

Deus deu a Israel o maná ou
o "pão dos céus". (Êxodo 16:4;
ver vv. 3- 35; Deuteronômio
8:3.)

Jesus alimentou a multidão
com cinco pães e dois peixes
(ver João 6:5-14). Ele disse:
"Eu sou o pão que desceu do
céu". (V 41; ver vv. 31-58.)

O Senhor ordenou que o povo
recolhesse somente o que
fossem precisar em cada dia,
para que não houyesse
desperdício. (Ver Exodo
16:16-30.)

Jesus disse aos discípulos que
recolhessem o que sobrara para
que não houvesse desperdício.
(Ver João 6:12.)

O Senhor prometeu levantar
um Profeta como Moisés.
(Ver Deuteronômio 18:15-18.)

A multidão reconheceu que
Jesus era aquele profeta.
(João 6:14.)

O Senhor salvou os israelitas
abrindo O Mar Vermelho; eles
ca minharam em terra seca.
(Ver Êxodo 14.) O relato
salienta a escuridão e o vento.
(Ver vv. 20- 21.)

Jesus caminhou sobre o mar da
Galiléia e salvou os discípulos
da tempestade. (Ver João
6:16-21.) Esse relato também
salienta a escuridão e o vento.
(Ver vv. 17- 18.)

Israel murmurou contra o
Senhor. (Ver Êxodo 15:24; 16:8;
17:3; Números 11:4-6.)

A multidão murmurou contra o
Senhor. (Ver João 6:43, 61, 66.)

Os profetas testificaram a
Pedro testificou que Jesus
~espeito do sjgnificado do
possuía "as palavras de vida
Exodo. (Ver Exodo 14:31-15:21; eterna" . (João 6:68; ver vv.
Números 20:12; Deuteronômio
66-69.)
4:33,35; 6; 26:5-9; Isaías 51 :9-16;
52:1-6; 1 Néfi 17; 2 Néfi 25:20;
ver também D&C 136:22.)

..

Pergunte: Por que acham que o capítulo 6 de João inclui
tantas alusões aOs acontecimentos do Êxodo? (Possivelmente
essa era uma maneira de fazer com que os judeus ficassem
mais receptivos à mensagem de Jesus, e também para ajudálos a compreender o significado de sua história.) Separe os
alunos em três grupos e designe cada grupo a ler uma das
seguintes passagens e procurar os eventos em João 6 que
tenham um paralelo no Êxodo e como podemos aplicar essas
passagens de escritura à nossa própria vida.
• João 6:1-14 (Uma multidão seguiu Jesus a um lugar
solitário onde Jesus os alimentou milagrosamente. Quando
seguimos o Salvador e Seus profetas, recebemos alimento
esp iritual.)

cd
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• João 6:15-21 (O Salvador caminhou sobre o mar para
salvar Seus discípulos. Quando nos vemos cercados de
problemas, Jesus Cristo é nossa única fonte verdadeira de
paz. Ele nos ajudará em nossa jornada rumo à eterna terra
prometida.)
• João 6:22-71 (O discurso de Cristo a respeito do pão da
vida deu significado aos acontecimentos. As palavras de
Cristo nos guiam e nos ajudam a compreender o
significado da mortalidade.)
Peça a cada grupo que conte o que encontrou para o restante
da classe.
Peça a um aluno que leia em voz alta 2 Néfi 11:4 e Moisés
6:63 . De acordo com esses versículos, que coisas prestam
testemunho de Cristo? Debata como esses versículos se
relacionam ao padrão do Êxodo em João 6. Incentive os
alunos a prestarem mais atenção aos símbolos e figuras que
testificam de Jesus Cristo, ao estudarem as escrituras.
João 6:5- 14 (Ver também Mateus 14:14- 21; Marcos
6:34-44; Lucas 9:11-17.) Jesus Cristo serviu porque
amava o Pai Celestial e toda a humanidade. Nossos
motivos são puros quando nosso amor a Deus e ao
próximo nos influenciam a guardar os mandamentos.
(15- 20 minutos)

Narre o seguinte caso para estudo: Maria acordou tarde certa
manhã e vestiu-se apressada para ir à escola. Deixou a cama
desarrumada e o quarto parecendo que um tornado havia
passado por ali. Quando voltou, à tard e, encontrou a cama
feita e o quarto arrumado. Em sua cama estava um bilhete:
"Querida Maria, você voltou tarde na noite passada e sei que
deve estar muito cansada . Por isso arrumei o quarto e fiz a
sua cama . Espero que tenha um bom dia . Com amor,
Mamãe". Pergun te:

• Que benefícios recebem as pessoas que têm motivos puros?
Testifique-lhes que quanto mais puros forem os motivos pelos
quais fazemos as coisas, mais estaremos seguindo Cristo e
nos tornando semelhantes a Ele.

8

João 6:32-51. Jesus Cristo é o Pão da Vida. (15- 20
\ V mlnutos)

Leve um pão fresco para a sala de aula . Tire um pedaço do
pão para que os alunos olhem e cheirem . Pergunte: Como
Jesus pode ser comparado ao pão? Relacione as respostas no
quadro-negro. (As respostas possíveis incluem que ambos
alimentam e tiram a fome; ambos nos dão vida; ambos são
uma bênção do Pai Celestial; Cristo nasceu em Belém, que
significa "casa de pão".)
Peça aos alunos que leiam João 6:32-51 e procurem saber
como Jesus Se comparou ao maná ou ao "pão do céu".
Pergunte:
• Quais são os benefícios desse "pão da vida"?
• Quais seriam as conseqüências de rejeitarmos esse pão?
• Como a desnutrição espiritual se assemelha à desnutrição
física?
• Leia João 6:32-35, 44-51. De acordo com esses versículos,
como comemos o pão da vida?
• Por que Jesus promete que se nos achegarmos a Ele e
acreditarmos Nele, jamais teremos fome ou sede
novamente? (Ver versículo 35.)
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• O que significa para vocês achegar-se a Cristo?
Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie:

• Como vocês se sentiriam se estivessem no lugar de Maria?
• Por que as mães fazem coisas assim?
Escreva Motivação no quadro-negro e peça aos alunos que
definam essa palavra. Pergunte:
• Quais são alguns dos motivos pelos quais as pessoas fazem
o que fazem? (Discuta as respostas.)
• Leia João 6:5-14. Por que acham que Jesus al im entou
milagrosamente as cinco mil pessoas?
• Leia João 6:22-26. Segundo as palavras de Jesus, por que a
multidão saiu à procura de Jesus? (Debata como os
objetivos de Jesus diferiam dos da multidão.)
• Leia João 6:38. De acordo com esse versículo, o que
motivava Jesus?
Diga aos alunos que Jesus Cristo era motivado por Seu amor
ao Pai Celestial bem como a Seus irmãos e irmãs espirituais,
enqua nto que a multidão era motivada pelo desejo de ganhar
mais comida e ver sinais. Explique aos alunos que as pessoas
são freqüentemente motivadas por coisas diferentes. Por
exemplo: A maioria de nós freqüenta a Igreja, mas talvez por
motivos diferentes. Pergunte: Quais vocês imaginam ser
alguns dos motivos pelos quais as pessoas freqüentam a
Igreja? Escreva as respostas no quadro-negro e peça aos
alunos que as ordenem de acordo com o que sentem ser os
motivos mais puros.
Peça aos alunos que ponderem se os motivos pelos quais eles
fazem coisas boas diferem dos de Cristo. Pergunte:

"Chegamos então ao mais elevado ensinamento do
sermão do pão da vida, que é, que os homens são
salvos comendo a carne e bebendo o sangue do Filho
de Deus. ( . .. )
O pão da vida, ou a vida eterna, o pão vivo, o pão que
desceu do céu - é assim que Ele descreve a si mesmo;
e uma vez que Seu corpo era de carne e sangue, para
comer o pão enviado pelo céu, os homens precisam
comer Sua carne, a carne que Ele '[daria] pela vida do
mundo', a carne que seria partida em Seu infinito e
eterno sacrifício expiatório. Sabendo o que as palavras
de Jesus significavam mas sem poderem compreender
totalmente como elas se aplicavam à salvação e às
obras que precisavam fazer para alcançar a vida
eterna, os judeus disputavam entre si. ( ... )
Comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus
significa, em primeiro lugar, aceitá-Lo no sentido mais
literal e pleno, sem nenhuma restrição, como
descendente pessoal do Pai Eterno na carne; e em
segundo lugar, guardar os mandamentos do Filho por
meio da aceitação de Seu evangelho, a filiação à Sua
Igreja e a perseverança na obediência e retidão até o
fim. Aqueles que dessa forma comerem Sua carne e
beberem Seu sangue terão vida eterna, que é a
exaltação no mais alto céu do mundo celestial. Falando

• O que pod emos fazer para melhorar nossos motivos?
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da antiga Israel, por exemplo, Paulo diz: 'Todos

com.eram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos
de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra
espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo'. (1 Coríntios
10:3-4)" (Mortal Messiah, 2:377-379.)

Pergunte:
• Como podemos lembrar-nos de nossos convênios d e
achegar-nos a Cristo?
• Por que tomamos o sacramento todas as semanas?
Diga que com emos o pão da vida ao aceitarmos Jesus como o
Cristo, filiarmo-nos à Sua Igreja, cumprirmos os Seus
mandamentos e perseverarmos em retidão até o fim. Se assim
o fizermos, jamais teremos fome ou sede de alimento
espi ritual. No entanto, precisamos ser constantemente
le mbrados de nossos convênios, comendo o pão e bebendo a
água do sacramento. Leia Doutrina e Convênios 20:77 e
pergunte:
• O que prometemos ao Pai que estamos dispostos a fazer
quando tomamos o Sacramento?

• O que algumas pessoas atualmente consideram difícil de se
viver no evangelho?
• O que podemos fazer para vencer essas dificuldades e
permanecer fiéis a nossos convênios?
Peça aos alunos que leiam João 6:67-69 e procurem saber
como Pedro respondeu à pergunta do Salvador: "Quereis vós
também retirar-vos?" Testifique-lhes que Pedro foi capaz de
responder como o fez porque tinha adqui rido um testemunho
por meio de revelação. (Ver Mateus 16:16- 17.) Diga que só
podemos responder à pergunta do Salvador com a mesma
vigorosa convicção demonstrada por Pedro se tivermos nosso
próprio testemunho. Esse testemunho só pode ser adquirido
por meio de revelação, e a revelação só vem por meio da
obediência e oração. Peça aos alunos que na próxima vez que
estiverem em uma situação difícil pensem como
responderiam se o Senhor lhes perguntasse: "Quereis vós
também retirar-vos?"
Peça à classe que cante "Sim, Eu Te Seguirei" (Hinus, n" 134) .
Testifique-lhes que um dos principais propósitos da
mortalidade é sermos provados. Leia Abraão 3:25 e diga que
enfrentar desafios é a manei ra pela qual mostramos ao Senhor
que faremos tudo o que Ele nos mandar.

• Que promessa Deus nos faz em troca?
Leia e debata a seguinte declaração do Élder Melvin J.
Ballard:
"Sou testemunha d e que existe um espírito presente na
administração do sacramento que aquece a alma da
cabeça aos pés; vocês sentem as feridas do espírito
serem curadas e o fardo ser removido. Consolo e
felicidade são concedidos à alma digna e
verdadeiramente desejosa de partilhar desse alimento
espiritual." (Melvin J. Ballard - O'usader for
Righteousness, 1966, p. 133.)

A Vida de Jesus Cristo
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Cante "Enquanto Unidos em Amor" (Hinos, n° 103). Incentive
os alunos a lembrarem sempre o que o sacramento representa
quando o tomarem a cada semana.
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Introdução
João 6:60- 71. Precisamos resistir à tentação de nos
ofendermos com os ensinamentos e mandamentos do
Salvador. (20-25 minutos)

Leve uma peneira para a classe e use-a para peneirar um
pouco de cascalho. Ou misture algumas pedrinhas ou grãos
de trigo com um pouco de farinha e use uma peneira para
separar a farinha dos objetos maiores. Peça aos alunos que
leiam João 6:66 e pergunte:
• Como o sermão do Salvador sobre o pão da vida se
assemelha ao processo de peneirar algo?
• Por que acham que tantos seguidores de Jesus O deixaram
nessa época?
• Vocês acham que as pessoas saem da Igreja ou se tornam
menos ativas atualmente porque têm falta de entendimento
ou falta de vontade de viver o evangelho?

João 7- 8 aco ntece no outono do terceiro ano do ministério do
Senhor. Tal como Seus conterrâneos, Jesus planejava
participar da Festa dos Tabernáculos, em Jerusalém. Alguns
de Seus irmãos sentiram que o festival proporcionava uma
oportunidad e para que Jesus fizesse uma declaração pública
de Sua missão divina. (Ver João 7:4.) Jesus rejeitou a sugestão
e adiou Sua partida por alguns dias, viajando em segredo
porque os líderes dos judeus procuravam tirar-Lhe a vida.
(Ver versículos 8-13.) "Completando-se os dias para a sua
assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém."
(Lucas 9:51) Ele ensinaria novamente na Judéia e na Peréia
antes dos eventos culminantes no Getsêmani ou no Calvário,
mas não voltaria mais para Sua amada Galiléia antes da
Ressurreição.
Em espírito de oração, estude João 7- 8 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Aprendemos a veracidade dos ensinamentos de Jesus
vivendo-os. (Ver João 7:14-17.)
• O testemunho de Jesus Cristo deve basear-se no
testemunho do Espírito. (Ver João 7:24-53; ver também Jacó
4:8-11,14- 16.)
• Em vez de condenarmos presunçosamente os pecadores,
devemos incentivá-los carinhosamente a abandonarem
seus pecados. (Ver João 8:1-11; ver também Mateus 7:1- 5;
D&C 58:43.)
• Ao buscarmos e seguirmos a verdad e, libertamo-nos d as
cadeias do pecado e do erro . (Ver João 8:21-24, 31-36.)
• Para sermos salvos, precisamos aceitar e seguir Jesus Cristo
e Seus profetas vivos. (Ver João 8:33- 39; ver também
Mateus 23:29-31; João 9:28-29.)

Outras Fontes de Consulta

com a benéfica influência de José e Maria, embora
conhecessem os ensinamentos, ministério e milagres
do próprio Jesus, esses Seus parentes próximos ainda
não O tinham aceitado como o Messias. No entanto,
aparentemente todos foram convertidos mais tarde
(A tos 1:14); um deles, identificado por Paulo como
'Tiago, irmão do Senhor' (Gálatas 1:19), ministraria no
santo apostolado; e outro, Judas, que se identificou
como 'Judas, ( ... ) irmão de Tiago' (Judas 1), escreveu a
epístola de Judas." (Doctrinal New Testament
Commentary, 1: 438.)

Pergunte: Como acham que Jesus acabou conquistand o a
confiança e a crença de Seus meios-irmãos?
Saliente qu e os jovens às vezes reclamam que seus pais ou
outros adultos não confiam neles. Pergunte: Como podemos
conquistar a confiança daqueles que amamos? Incentive os
alunos a mostrarem em sua vida a mesma integridad e e
compromisso para com o evangelho que Jesus mostrou.

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 111-115.

Sugestões Didáticas

\ João 7:17 (Conhecimento de Escrituras.) Podemos
. / conhecer a veracidade dos ensinamentos de Jesus
vivendo-os. (20 -25 minutos)
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Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a João 7- 8.

João 7:1-9. O amor e a confiança que as pessoas
depositam em nós tendem a crescer se vivermos o
evangelho de modo constante. (10-15 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que uma amiga os procure
para perguntar-lhes com o ela poderia saber se a lei do dízimo
foi realmente um mandamento d e Deus. Pergunte: Como
responderiam a essa p ergunta? Peça aos alunos que leiam
João 7:17 para encontrar a resposta. (Ver também Alma
32:26- 42 e I João 2:3-6.)

Pergunte aos alunos se alguma vez alguém duvidou de sua
palavra ao dizerem a verdade para uma pessoa querida.
Pergu nte: Como se sentiram?

Leia a seguinte declaração do Élder Loren C. Dunn, membro
dos Setenta. Pergunte aos alunos qu e procurem maneiras
específicas de se colocar em prática a escritura de João 7:17.

..,.",
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Separe a classe em dois grupos. Peça a um grupo que leia
João 7:1-9 e resuma essa passagem para a classe. Peça ao
outro grupo que resuma Joseph Smith - História 1:48-50.
Peça aos alunos que comparem o que Jesus e Joseph Smith
podem ter sentido devido ao modo como seus familiares
reagiram a seu testemunho. Leia a seguinte declaração do
Élder Bruce R. McConkie:

"Lembro-me de dois rapazes que me procuraram há
alguns meses. Eles tinham sido encaminhados por
seus líderes do sacerdócio. Desde o momento em que
entraram no escritório, começaram de modo muito
sincero a questionar certas doutrinas, ensinamentos e
procedimentos da Igreja. ( ... )

"O testemunho da divindade de Cristo e do poder
salvador de Seu evangelho não é concedido
automaticamente por causa dos laços de parentesco.
Ele só pode ser adquirido pela obediência pessoal às
leis eternas nas quais se baseiam seu recebimento. Em
quase todas as eras houve profetas e homens justos
cujos filhos e filhas abandonaram a religião de seus
pais e decidiram seguir o modo de agir do mundo.

Perguntei, por fim, se suas perguntas talvez não
representassem os sintomas do problema e não sua
causa. Sua verdadeira dúvida não estaria relacionada à
veracidad e da Igreja? Seria ela realmente a Igreja de
Jesus Cristo? Seria ela dirigida por revelação divina?
Os rapazes concordaram que se soubessem com
certeza a resposta dessas perguntas, poderiam resolver
as outras dúvidas que surgissem em seu coração. ( ... )

Freqüentemente se faz menção especial aos filhos de
José e Maria como 'irmãos' de Jesus, embora na
verdade fossem meios-irmãos Dele. (Mateus 12:46;
13:55; João 2:12; Atos 1:14; I Coríntios 9:5.) Embora
tivessem sido criados na mesma família e contassem

Perguntei-lhes se estariam interessados em fazer uma
experiência por três meses. Eles disseram que sim, mas

...
\

"

não se mostraram muito ansiosos em comprometer-se
até saberem o que eu tinha em mente.
'Nos três próximos meses, vocês freqüentarão todas as
reuniões da Igreja e prestarão muita atenção a tudo o
que for dito. ( ... )
( . .. ) Voltarão a fazer as orações pessoais, pela manhã e
à noite. ( .. . )'
Perguntei-lhes se ( ... ) poderiam abster-se de beber,
fumar e usar drogas. ( .. . )

;to

"

Perguntei-lhes ( . .. ) se poderiam tomar a decisão de
manterem-se moralmente limpos e em harmonia com
os princípios de virtude que o Salvador ensinou . Eles
disseram que o fariam. Então, sugeri que
estabelecessem um programa pessoal para ler o Livro
de Mórmon de capa a capa, nos próximos três meses,
algumas páginas por dia, com uma oração ao final de
cada leitura, pedindo ao Senhor que os abençoasse
para que soubessem se o livro era verdadeiro e se
realmente tinha vindo Dele. Eles concordaram .
( . .. ) Acrescentei: 'Se tudo der certo, perceberão alguns
resultados, tal como uma maior percepção e
preocupação com o próximo e maior apreço e
consideração pelas outras pessoas' . Eles aceitaram o
desafio e saíram." (Conference Report, abril de 1971,
pp. 106-107.)
Discuta como os princípios de João 7:17 podem ser postos em
prcítica em nossa própria vida. Incentive os alunos a
id entificarem por si mesmos o que estéí faltando em seu
testemunho e tentarem realizar essa mesma experiência por
três meses para edificá-lo.

João 8:1 - 11. Em vez de presunçosamente condenarmos
os pecadores, devemos dar-lhes o exemplo tentando
sobrepujar nossas próprias faltas. (20- 25 minutos)

Coloque uma grande pedra à frente da classe em que esteja
escrito "a primeira pedra" . Peça aos alunos que leiam João
8:1-11 procurando descobrir como uma pedra como aquela se
encaixa na história. Pergunte:

Diga aos alunos que abster-nos de sermos críticos em relação
às outras pessoas não é o mesmo que aceitar o pecado. Leia a
seguinte declaração do Élder Spencer W. Kimball, que na
época era membro do Quórum dos Doze:
"Embora [Deus] ame os pecadores, Ele 'não pode
encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância'.
(D&C 1:31) Como pecadores seremos mais gratos pelo
amor e bondade que Ele nos dedica se igualmente a
abominação pelo pecado nos impelir a transformar
nossa vida por meio do arrependimento." (O Milagre
do Perdão, p . 59.)
O Élder Russell M. Nelson, membro do Quórum dos Doze,
acrescentou:

"Senti o desejo de falar a respeito de tolerância - uma
virtude muito necessária em nosso mundo turbulento.
Ao tratarmos desse assunto, entretanto, temos que
reconhecer, logo de início, que existe uma diferença
entre tolerância e tolerar. Sua tolerância benévola em
relação a um indivíduo não lhe dá permissão de errar,
nem sua tolerância os obriga a tolerar suas ações
errôneas. Tal distinção é de suma importância para a
compreensão dessa virtude fundamental." (A Liahona,
julho de 1994, p. 77.)
Peça aos alunos que releiam o versículo 11 procurando saber
como Jesus Se sentiu a respeito da mulher e seus pecados.
Debata quaisquer dúvidas que possam ter a respeito da
necessidade de amar o próximo mas odiar o pecado. Peça
sugestões à classe sobre como fazer isso e escreva-as no
quadro-negro . Testifique-lhes que Jesus Cristo é nosso
exemplo. Ele comeu na casa de pecadores, fez amizade com
eles e os amou, mas sempre deixou claro que abominava o
pecado .
~ João 8 :31 - 32. Ao buscarmos e seguirmos a

~ verdade, libertamo-nos das cadeias do pecado e
do erro. (20-25 minutos)
Peça aos alunos que leiam e comparem João 8:31-32 com João
8:34. Desenhe a seguinte ilustração no quadro-negro:

• O que o Senhor disse a respeito de se lançar a primeira
pedra?

Espiritual

• O que acham que o Senhor estava tentando ensinar nesses
versículos?
• Por que a presunção é um pecado tão perigoso?
• Como podemos evitar a presunção?

Físico

Social

• Como nos ajudaria vermos uma pedra como essa em nosso
guarda-roupa todas as manhãs?
Entregue uma pedrinha a cada um dos alunos e incentive-os a
colocá-l a em um lugar visível em seu quarto. (Deixe a pedra
grande cm um lugar v isível da sala de aula por uma semana
como lembrete desta lição .) Incentive os alunos a absterem -se
do pecado de julgarem as outras pessoas, procurando, em vez
disso, ser um exemplo, esforçando-se constantemente por
sobrepujar seus próprios pecados .

..

Mental
Pergunte aos alunos:
• Como o pecado nos afeta física, espiritual, social e
mentalmente? (Escreva as respostas no quadro-negro.)

• Como a verdade pode tornar-nos livres em cada uma
dessas áreas?

o Élder Bruce R. McConkie, ampliando a frase "a verdade
vos libertará", escreveu :

• Por que os judeus apanharam pedras para matá-Lo?
• De que modo sabermos que Jesus é Jeová, o Deus do Velho
Testamento, afeta a compreensão que temos Dele?
Testifique que Jesus Crist(; é Jeová, o Deus de Moisés, Abraão,
lsaque e Jacó.

"Libertará do maldito poder da doutrina falsa;
libertará das cadeias do apetite e da luxúria; libertará
das correntes do pecado; libertará de todo perigo e
influência corrupta e de todo poder que nos restrinja
ou limite; libertará para que prossigamos em frente
com a ilimitada liberdade que só é desfrutada em sua
plenitude pelos seres exaltados". (Doctril1al New
Testament COl/l/llel1tary, 1:456-457.)

-----

João 9-10

A Vida de Jesus Cristo
Pergunte aos alunos se algum deles estuda música. (Nota: Se
você usou a sugestão didática referente a Lucas 17:1-10, p. 95,
pode escolher outro tipo de talento para esta lição.) Se alguém
estudar, pergunte: Como o fato de praticarmos uma peça
musical limita nossa liberdade? (Uma resposta possível é que
a prática toma muito tempo e pode não nos deixar tempo
para fazer as coisas que gostaríamos de fazer.) Peça a um
aluno que tenha algum conhecimento de música que toque
uma peça difícil que você escolheu. Pergunte aos alunos:
• De que modo o conhecimento da música e a prática de
uma peça podem proporcionar liberdade a uma pessoa?
• De que modo a falta de conhecimento e de prática pode
limitar nossa liberdade?
Para ilustrar um pouco mais esse ponto, toque a gravação de
uma música, ou peça a um aluno talentoso que a toque em
classe. Toque o suficiente para que os alunos sintam a beleza
da composição. Pergunte:
• Como se sentem ao ouvir alguém que tenha tamanha
liberdade para tocar música?
• De que modo isso se assemelha à aquisição de
conhecimento e a aplicação prática do evangelho? (Debata
as respostas .)
Explique-lhes que conhecimento é poder se vivermos de
acordo com esse conhecimento. O fato de não conhecermos a
verdade limita nossa liberdade de viver o evangelho . O
pecado e a ignorância nos prendem e nos impedem de tornarnos o que poderíamos ser, enquanto que a obediência à
verdade nos proporciona liberdade. Pergunte: Quais são
alguns exemplos de como a verdade nos proporciona
liberdade?
João 8:33-59. Jesus Cristo testificou claramente a
respeito de Sua divindade. (20- 25 minutos)

Diga aos alunos que em João 7-8 o Salvador prestou muitos
testemunhos de Sua divindade. Divida a classe em quatro
grupos. Peça a cada grupo que leia um dos seguintes blocos
de escrituras: João 7:14-31; João 7:32-53; João 8:12- 32; João
8:33-59. Peça que anotem cada vez que o Salvador declarou
quem Ele era e mostrem à classe o que encontraram.
Pergunte: Por que acham que Jesus começou a prestar
testemunho de Si mesmo de modo mais aberto ao aproximarse o final de Seu ministério?
Peça aos alunos que leiam João 8:58 e marquem a referência
remissiva a Êxodo 3:14. Pergunte aos alunos:
• Qual o significado da declaração de Jesus em João 8:58?
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Introdução
Jesus disse: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os
que não vêem vejam, e os que vêem sejam cegos" . (João 9:39)
Um dos paradoxos das escrituras é que um homem cego
conseguiu ver que Jesus era o Filho de Deus, enquanto que os
mestres dos judeus, com todo o seu conhecimento da lei de
Moisés, permaneceram cegos a Ele. (Ver João 9.nesus disse
que o bom pastor "vai adiante" de suas ovelhas, "e as ovelhas
o seguem, porque conhecem a sua voz". (João ·10:4) Quão
irónico é o fato de que aqueles que alegavam ser os guardiães
da pal'lVra de Deus fechassem seus ouvidos ao Verdadeiro
Pastor. João 9-10 nos ajuda a compreender o que precisamos
fazer para ouvir a voz de Jesus Cristo.
Em espírito de oração, estude João 9-]0 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo é a Luz do Mundo. Se O seguirmos, ficaremos
plenos de luz. (Ver João 9:5; ver também João 12:36,46;
Morôni 7:16-19; D&C 50:24; 88:6-13, 67.)
• A doença e a tragédia são uma parte necessária da vida,
não necessariamente uma evidência de pecado . Elas
proporcionam uma oportunidade para exercermos fé e
reconhecermos o poder de Deus em nossa vida. (Ver João
9:1-7,30-38; ver também João 11:1-4, 17-45.)
• O testemunho pode começar pequeno e crescer, se for
cuidado e nutrido adequadamente. (Ver João 9:11, ] 7,
35-38; ver também Alma 32:27-- 28,41-42.)
• Quando seguimos Jesus Cristo, tornamo-nos Suas ovelhas,
porque Ele é o Bom Pastor que nos ama e cuida de nós.
(Ver João 10:1-15, 26-28; ver também Mosias 26:21 - 28.)
• Jesus Cristo tinha outras ovelhas além daquelas que
estavam com Ele em Jerusalém. Ele as visitou depois de
Sua Ressurreição. (Ver João 10:16; ver também 3 Néfi
15:11-16::1.)
•
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• Jesus Cristo tinha poder sobre a morte e poderia ter vivido
para sempre, mas Ele escolheu sofrer e morrer para
libertar-nos da morte física e da morte espirituaL (Ver João
10:17-18; ver também João 11 :11-15, 23- 26, 39-46; Lucas
23:46; 2 Néfi 2:8-9,)
• Jesus, que antes da vida mortal foi Jeová, tornou-Se o
Unigênito do Pai na carne, (Ver João 10:22-42,)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 112-115,
124-127.

Em outra ocasião, o Élder Maxwell, que na época era membro
dos Setenta, escreveu:
"Há claramente casos especiais de indivíduos com
limitações especiais na vida, que não podemos
compreender agora . Tal como aquele que era 'cego de
nascença', alguns nascem assim para glorificar a Deus.
(João 9:1- 2) Precisamos ter extrema cautela ao imputar
motivos errados e recompensas erradas a essas
pessoas. Elas estão nas mãos de Deus e Ele as ama de
modo perfeito. Alguns daqueles que precisaram de
muitos cuidados nesta vida talvez recebam muito na
vida futura, mas pelos motivos mais elevados." (Things
As They Really Are, 1978, p. 26.)

Sugestões Didáticas
Escol ha algumas das seguintes id éias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a João 9-10.
João 9:1-5. A doença e a tragédia são uma parte
necessária da vida, não necessariamente uma evidência
de pecado. (15- 20 minutos)

Pergunte aos alunos por que eles acham que algumas pessoas
nascem com deficiências físicas. (Nota: Use de tato em relação
àqueles em sua classe que sejam portadores de deficiências.)
As respostas podem incluir:
• Por que este é um mundo decaído e imperfeito.
• É um teste para pessoa com deficiência .

• Um teste para outras pessoas.
• Para que Deus possa mostrar Seu poder em nossa vida.
Peça aos alunos que leiam João 9:1-5.
De acordo com esses versículos, por que algumas pessoas
possuem deficiências nesta vida?
• Que motivos os discípulos sugeriram para explicar por que
o homem nascera cego?
• Qual disse Jesus ser o motivo pelo qual aquele homem era
cego? (Saliente aos alunos que esse motivo pode não se
aplicar a todas as deficiências.)
Leia as três seguintes declarações com os alunos. O Élder
Neal A. Maxwell, membro do Quórum dos Doze, escreveu:
"Essa é uma doutrina ( ... ) que faz com que nós
mortais nos lembremos de que não possuímos todas as
informações. Há muitas vezes em que não devemos
julgar, mas, sim, confiar em Deus, para que não
cometamos uma injustiça, como fizeram os discípulos
de Jesus quando perguntaram a respeito do cego de
nascença, e Jesus deu-lhes esta imortal resposta: 'Nem
ele pecou nem seus pais; mas foi assim para que se
manifestem nele as obras de Deus'. (Ver João 9:1-3.)"
(But for a Small Moment, 1986, p . 94.)

O Élder Boyd K. Packer disse:
"Em toda a humanidade sempre houve um certo
número daqueles que são descritos nas escrituras
como cegos, mancos, coxos, surdos, atrofiados, mudos
e inválidos. Referimo-nos a eles como pessoas com
problemas de aprendizagem ou comunicação;
deficientes auditivos ou visuais, pessoas com
limitações motoras ou ortopédicas. Falamos de
problemas intelectuais ou emocionais, de deficiência
ou doença mentaL Alguns sofrem de uma combinação
desses problemas e nenhum deles consegue viver sem
algum tipo de ajuda. ( ... )
(... ) É natural que os pais de filhos deficientes se
perguntem: 'Em que erramos?' A idéia de que todo
sofrimento é, de alguma forma, resultado direto do
pecado tem sido ensinada desde os tempos antigos. É
doutrina falsa. Esse conceito era também aceito por
alguns dos primeiros discípulos, até que o Senhor os
corrigiu. [Ver João 9:1- 3.] ( ... )
Há pouco espaço para sentimentos de culpa em
relação a deficiências. Algumas delas podem resultar
de falta de cuidados ou maus-tratos, ou mesmo de
vícios dos pais. A maioria, porém, não. Inocentes são
atingidos por aflições.
O propósito para o qual o mundo foi criado e pelo
qual o homem vive nele exige que as leis da natureza
operem sem a mínima consideração pelos sentimentos
humanos. Temos que alcançar a salvação sem esperar
que as leis da natureza nos poupem. A lei natural é,
em raras ocasiões, suspensa por milagre, mas em geral
nossos deficientes, como os coxos no tanque de
Betesda, esperam interminavelmente o movimento das
águas. ( ... )
Se a cura não acontece na vida mortal, acontecerá na
esfera vindoura. Exatamente como as maravilhosas
borboletas coloridas emergem de uma crisálida, os

espíritos também emergirão. [Ver D&C 138:17; Alma
40:23; 2 Néfi 9:13; I Coríntios 15:19.] ( ... )
Se nossa visão ficar limitada à vida mortal, certas
coisas se tornam insuportáveis por parecerem injustas
e permanentes. Há doutrinas que, se compreendidas,
proporcionarão esperança e serenidade frente a
problemas que, do contrário, não teriam explicação
satisfatória." (Conference Report, abril de 1991, pp.
6-8.)
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João 10:1-5. Se seguirmos Jesus Cristo, o Bom
Pastor, tornamo-nos Suas ovelhas. (25- 30 minutos)

Toque uma gravação de várias vozes conhecidas e peça aos
alunos que identifiquem as pessoas. (Ou coloque uma venda
nos olhos de vários alunos e peça-lhes que tentem identificar
a voz de outros alunos.) Alguns reconhecerão as vozes mais
depressa que os outros. Pergunte aos alunos:
• Por que alguns reconheceram as vozes mais rapidamente
que outros?
• De que modo o fato de conhecermos determinada pessoa
influi na facilidade com que reconhecemos sua voz?

Peça aos alunos que leiam I Samuel 16:7. Pergunte: Por que é
importante não especularmos indevidamente a respeito das
deficiências físicas? Explique-lhes que o plano do Pai Celestial
é justo e que nem sempre compreendemos as causas do
sofrimento por causa de nosso ponto de vista mortal e
limitado. Incentive os alunos a serem mais sensíveis às
deficiências e o sofrimento das outras pessoas.

Explique-lhes que isso em muito se assemelha ao fato de
reconhecermos a voz do Senhor. Saliente que freqüentemente
a voz do Senhor não é uma voz audível, mas "voz mansa e
delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra
todas as coisas". (D&C 85:6; ver também I Reis 19:11-12; 1
Néfi 17:45.)

João 9:6-33. O relato do homem cego que passou a ver
que Jesus era o Filho de Deus ilustra que o testemunho
pode crescer se for devidamente cuidado e nutrido.
(30-35 minutos)

Peça aos alunos que leiam João 10:1- 5 e pergunte: De quem é
a voz que precisamos conhecer melhor durante nossa vida
mortal? Diga que quanto mais conhecermos o Senhor mais
fácil será ouvir e seguir Sua voz. Peça aos alunos que leiam
João 21:15-17 e pergunte:

Pergunte aos alunos se algum deles conhece alguém que foi
convertido à Igreja. Peça que contem a história da conversão
dessa pessoa. Pergunte: Por que os conversos não
compreendem todo o evangelho de Jesus Cristo de uma só
vez?
Entregue aos alunos uma cópia da tabela "O Homem Cego de
Nascença" tirada do apêndice, p. 274. Peça que leiam a
declaração das escrituras da coluna esquerda e marquem em
uma das três últimas colunas quem foi que fez essa
declaração. Peça que procurem saber quais indivíduos
cresceram espiritualmente e quais não.
Pergunte aos alunos se eles acreditam que algumas pessoas
crescem espiritualmente e outras não . Peça aos alunos que
leiam e marquem as seguintes referências: Morôni 7:16-19;
Doutrina e Convênios 42:61; 50:23-25; 88:6-13; 93:26-27.
Discuta em classe os princípios de crescimento espiritual
encontrados nessas passagens. Pergunte:
• Como esses princípios encontrados nessas passagens se
aplicam ao homem cego de nascença?
• Já observaram alguns desses princípios funcionando em
sua própria vida?
Permita que os alunos que desejarem contar exemplos disso
que o façam. Incentive os alunos a colocarem em prática o
mesmo princípio que o homem cego de nascença aplicou à
sua vida: Aceitar e viver a verdade com que forem
abençoados e continuarem buscando mais conhecimento e
verdade.

• Quem Jesus designou como "pastor" durante Sua
ausência?
• O que Jesus queria que esse pastor fizesse?
Toque uma gravação da voz do Presidente da Igreja e peça
aos alunos que id entifiquem essa voz. Leia Doutrina e
Convênios 1:37-38 e pergunte:
• De que modo a voz do profeta vivo também pode ser
considerada a voz do Pastor?
• Quais outros poderiam ser considerados pastores das
ovelhas do Senhor hoje em dia?
• Que qualidades são necessárias a um bom pastor?
Peça aos alunos que leiam Ezequiel 34:1-5 procurando a
importância de tomar conta das ovelhas do Senhor.
Preste testemunho da importância de conhecermos e
seguirmos a voz do Pastor, bem como de esforçar-nos para
sermos o tipo de pastor que Ele é.

\ João 10:1 -28 (Conhecimento de Escrituras, João
.
/
10:16.) Jesus é o Verdadeiro Pastor de Israel.
(20-25 minutos)

Mostre uma gravura de Jesus como pastor ou de um pastor
conduzindo suas ovelhas. Peça aos alunos que estudem João
10:1- 28 e procurem de que maneira Jesus Cristo é um pastor.
(Ele conhece o nome de Suas ovelhas, Ele conduz Suas
ovelhas e elas O seguem, Ele está disposto a dar a vida por
Suas ovelhas. Ele as protege, Ele reúne todas as Suas ovelhas.)

,.....
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o Élder John R. Lasater, membro dos Setenta, contou uma
experiência sua que ilustra como o Bom Pastor conhece muito
bem as Suas ovelhas:

..

"Há alguns anos, tive o privilégio de visitar o
Marrocos como integrante de uma delegação oficial do
governo dos Estados Unidos. Como parte da visita,
fomos convidados a viajar certa distância deserto a
dentro, para visitar algumas ruínas. Cinco enormes
limusines pretas moviam-se pelo belo interior
marroquino, a uma velocidade considerável. Eu me
encontrava na terceira limusine que se havia
distanciado um pouco da segunda . Quando atingimos
o topo de uma colina, notamos que a limusine da
frente havia encostado no acostamento da estrada . Ao
nos aproximarmos, percebi que havia ocorrido um
acidente, e sugeri ao meu motorista que deveríamos
parar. A cena diante de nós permaneceu em minha
memória durante estes muitos anos.
Um velho pastor, trajando a túnica esvoaçante e longa
da época do Salvador, estava em pé, perto do carro,
conversando com o motorista. Notei, nas
proximidades, um pequeno rebanho de carneiros que
não ultrapassava quinze ou vinte. Havia ocorrido um
acidente. O veículo do rei havia atropelado e ferido
um dos carneiros que pertencia ao velho pastor. O
motorista estava explicando-lhe a lei do país. Porque o
veículo do rei havia ferido um dos an imais de
propriedade do idoso pastor, ele tinha agora o direito a
cem vezes o valor do carneiro adulto. Todavia, pela
mesma lei, o carneiro ferido deveria ser morto, e a
carne dividida entre o povo. Meu intérprete
rapidamente acrescentou: 'Mas o velho pastor não
aceitará o dinheiro. Eles nunca aceitam .'
Surpreso, perguntei-lhe o por quê. Ele acrescentou :
'Por causa do amor que ele tem a cada uma de suas
ovelhas'. Foi então que notei que o velho pastor se
abaixava, levantava o cordeiro ferido nos braços, e o
colocava numa enorme sacola na frente de sua túnica.
Ele ficou alisando sua cabeça, repetindo muitas vezes a
mesma palavra . Quando perguntei seu significado, me
informaram: 'A h, ele o está chamando pelo nome.
Todos os seus carneiros têm nome, pois ele é o seu
pastor, e os bons pastores conhecem cada uma de suas
ovelhas pelo nome'.

..

Foi como o meu motorista havia predito. O dinheiro
foi recusado, e o velho pastor, com seu pequeno
rebanho de ovelhas, mais o cordeiro ferido, protegido
com segurança na sacola de sua túnica, desapareceram
nos lindos desertos do Marrocos" . (A Liahonn, julho de
1988, p. 77.)

Leia João 10:16 e pergunte: Que outras ovelhas Jesus tinha
além do povo que morava em Jerusalém? Leia 3 Néfi 15:21;
16:1-3; 17:4 e peça aos alunos que marquem a referência
remissiva desses versículos a João 10:]6. Pergunte:
• Com tantas ovelhas em tantos lugares diferentes, como o
Pastor conhece cada uma delas individualmente? (Ver João
10:14; ver também Lucas ]2:6- 7; D&C 76:24; Moisés
1 :37-39.)
• Que provas vocês tiveram em sua vida de que o Senhor os
conhece pessoalmente?
Testifique-lhes que Deus conhece e ama cada um de nós
ind ivid ualmente.

oú--l

João 10:9, 11, 14, 36. As ocasiões em ,!ue Cristo
declarou "Eu Sou" no evangelho de Joao
testificam que Jesus era o Deus do Velho Testamento.
(?O- 25 minutos)

Pergunte: Se estivessem falando em uma reunião de pessoas
importantes, como gostariam de ser apresentados? Por quê?
Peça aos alunos que leiam Êxodo 3:13-14. Pergunte:
• Por que acham que o Senhor respondeu dessa forma a
Moisés?
• Qual o significado da frase "EU SOU O QUE SOU"?
Você pode utilizar a seguinte declaração do Élder Bruce R.
McConkie para ajudar a responder a essa pergunta:
"Cristo é o Gmnde EU SOU, o EU SOU O QUE SOU,
querendo com isso dizer que FIe é o Eterno, Aquele que é de
'toda a eternidade a toda a eternidade' (D&C 39:1; Êxodo
3:14), o Deus que é 'de eternidade a eternidade' (Salmos 90:2),
cujo curso 'é um círculo eterno' e imutável (1 Néfi ]0:17-20).
' De eternidade em eternidade ele é o mesmo e seus anos
nunca se acabam' (D&C 76:4), porque Ele é o grande EU SOU.
Quando Ele disse aos judeus, por exemplo: 'Antes que
Abraão existisse, eu sou' (João 8:58), era o mesmo que
estivesse dizendo: 'Antes que Abraão existisse, havia EU
SOU, o Deus Eterno, Aquele 'cujas saídas são desde os
tempos antigos, desde os dias da eternidade' . (Miquéias 5:2)"
(Mom/Ol1 L)octrinc, p. 340.)
Separe a classe em grupos e designe a cada um deles uma ou
ma is das declarações "Eu Sou" do seguinte gráfico. Peça a
cada grupo que leiél as escrituras que acompanham sua
designação procurando saber como Jesus cumpriu cada uma
das declarações . Peça-lhes que relatem o que encontraram e
debatam em classe. (Há respostas possíveis anotadas na
tabela .)

Declaração "Eu Sou"

Cumprimento

"Eu sou o pão da vida"
(João 6:35; ver versículos
47-51.)

Jesus Cristo sacrificou-Se por nós na
Expiação e alimenta-nos
espiritualmente. Graças a Ele,
seremos ressuscitados, e se
obedecermos a Ele, teremos a vida
eterna.

"Eu sou a luz do mundo"
(João 8:12)

Jesus Cristo é a fonte de toda luz.
Se seguirmos Suas palavras e
exemplo, não tropeçaremos na
escuridão do mundo.

-

- ---

.-

"Eu sou a porta das
ovelhas" (João 10:7; ver
versículos 8-10)

Jesus Cristo nos protege como um
pastor à porta de um redil de
ovelhas. Ninguém pode entrar em
Seu reino ou tornar-se parte de Seu
redil a não ser por meio Dele.

"Eu sou o bom pastor"
(João 10:11; ver
versículos 12- 15)
-

-

"Eu sou o Filho de Deus"
(João 10:36)

Jesus Cristo nos conduz. Ele deu
Sua vida por nós na Expiação. Ele
conhece cada um de nós
individualmente.

Jesus é o Primogênito dos filhos
espirituais do Pai (ver D&C 93:21)
e Seu Unigênito na carne (ver João
1:14). Somente por intermédio de
Jesus Cristo, o Filho literal de
Deus, a humanidade pode receber
a vida eterna. (Ver João 20:31.)

--"Eu sou a ressurreição
e a vida" (João 11 :25)

Por meio da Expiação de Jesus
Cristo podemos vencer a morte
espiritual. Ele também nos
concedeu o dom da Ressurreição.

"Eu sou o caminho, e
a verdade e a vida"
(João 14:6)

Jesus Cristo é o único caminho
para o Pai e a fonte de toda a
verdade. Ele nos concedeu a
Ressurreição e nos oferece a vida
eterna.

"Eu sou a videira
verdadeira" (João 15:1;
ver versículo 5.)

Dependemos de Jesus Cristo para
termos vida. Somente seguindo
Seus ensinamentos poderemos
produzir frutos .

-- - Pergunte aos alunos:
• O que acham que a frase "Eu sou" significava para aqueles
que ouviam as palavras de Jes us?
• Leia João 8:58. Quem Jesus estava dizendo que era?
• Como reagiram os judeus? (Ver versículo 59.)
• Que diferença faz sabermos que Jesus é Jeovéí, o grande EU
SOU, o Deus do Velho Testamento?
Ressalte para os alunos que Jesus é Deus, o Filho, um ser
divino, não apenas um grande homem. Ajude-os a
compreender que héí uma continuidade entre o Velho e o
Novo Testamentos, e que essa continuidade se dá por meio de
Jesus Cristo e Seu evangelho.

A Vida de Jesus Cristo
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Última Páscoa

e última semana

Introdução
João declara haver "muitos outros sinais" que Jesus fez "que
não estão escritos neste livro", mas que "estes ( ... ) forJm
escritos para que creiais que Jesus é o Cristo" . (João 20:30-::n)
Grande parte do relato de João é organizada em torno de sete
milagres ou "sinais": Transformar água em vinho em Caná
(João 2:1-11); curar o filho de um nobre (João 4:46-54); curar o
inválido em Betesda (João 5:1-9); multiplicar os pães e peixes
(João 6:1-14); Jndar sobre a éígua (João 6:15-21); curar o cego
de nascença (João 9:1 -7) e levantar Lázaro dos mortos (João
11:38- 44). Cada um desses sinais relaciona-se simbolicamente
ao papel de Jesus como Salvador da humanidade. Por
exemplo: Transformar água em vinho prenuncia o sangue
derramado por nós na Expiação; e curar o homem no tanque
de Betesda relembra-nos que Cristo é a fonte de água viva.
(Ver também João 4:10-14.) Erguer Lázaro dos mortos mostra
o poder do Senhor sobre a morte e prenuncia Sua
Ressurreição. Pouco antes de realizar esse milagre, Jesus
declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida" . (João 11 :25) Depois
do relato de Lázaro, João passa a narrar a última semana da
vida de Jesus, que começou com a ocasião em que Maria
ungiu os pés de Jesus, como sinal de Seu sepultamento. (Ver
João 12:1-9.)
Em espírito de oração, estude João 11 -12 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo tem poder sobre a morte . (Ver João 11 :1]-'15,
23-26, 39--46.)
• Jesus conhece nossas enfermidades e compreende nossas
emoções. (Ver J050 11 :33- 36.)
• Os propósitos de Deus serão cumprid os, mesmo que os
participantes não estejam dispostos. (Ver João 11 :47-54.)
• Nossa prioridade deve ser amar a Deus. (Ver João 12:1 - ]'1.)
• Jesus Cristo era o tão esperado Rei que havia sido
profetizado. (Ver João 12:]2-15; ver também Mateus 21:4- 9;
Marcos 11:7-]0; Lucas 19:35- 38.)
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Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 132, 140,
149- 150.
• "A Última Semana da Vida do Salvador", p. 276.

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes id éias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a João 11- 12.

João 11:1-17. Jesus Cristo tem poder sobre a morte.
(20-25 minutos)

Leia a seguinte declaração do Élder James E. Talmage:
"Não podia ser suscitada qualquer dúvida quanto à
morte real de Lázaro pois ela fora testemunhada, seu
corpo preparado e enterrado da forma costumeira, e
ele jazera no túmulo durante quatro dias. Junto à
tumba, quando foi chamado de volta, havia muitas
testemunhas, algumas delas judeus preeminentes,
muitos dos quais alimentavam sentimentos
inamistosos por Jesus, e que teriam prontamente
negado o milagre, caso pudessem fazê-lo. Deus foi
glorificado, e a divindad e do Filho do Homem
confirmada." Uesus, o Cristo, p. 479.)
Mostre um ovo de galinha e p ergunte:

Pergunte aos alunos:
• Como se sentiriam se estivessem mortalmente enfermos
em uma cidade distante e soubessem que quando seus pais
ficaram sabendo de sua doença, esperaram dois dias antes
de ir visitá-los?
• Leia João 11:1-6. Por que Jesus não foi imediatamente para
Betânia quando ficou sabendo que Lázaro estava doente?
• Leia João 11 :4, 11, 15 . De acordo com esses versículos, por
que Jesus permitiu que Lázaro morresse?
• Leia João 11:39--40. Por que Jesus esperou tanto tempo para
realizar esse milagre, embora soubesse o tempo todo o que
iria fazer?
Para alguns esclarecimentos a respeito dessas perguntas, leia
o comentéírio referente a João 11:1--46 em Vida e Ensinamentos
dI' Jesus e Seus Apóstolos, p. 132. Além disso, o Élder Bruce R.
McConkie fornece duas razões:
"Por que essa planejada concentração do interesse
sobre um dos mais vigorosos milagres de Seu
ministério? Há duas razões que Se sobressaem. (1) À
medida que nosso Senhor Se aproximava do ponto
culminante de Seu ministério mortal, Ele estava
novamente prestando testemunho, de modo
irrefutável, de que era o Messias, de que era
literalmente o Filho de Deus; e (2) Ele estava
prepara ndo o cenário, de modo a marcar
drasticamente, um de Seus maiores ensinamentos: Que
Ele era a ressurreição e a vida, que a imortalidade e a
vida eterna eram concedidas por meio Dele, e que
aqueles que acreditassem Nele e obedecessem a Suas
palavras jamais morreriam espiritualmente". (Doctrinal

New Testament Commcnta ry, 1:530-531.)
Pergunte: Como essa atenção concentrada nesse milagre
afetaria os descrentes? (Isso os deixaria sem desculpas para
rejeitarem Jesus como o Filho de Deus .)

• O que veio antes, o ovo ou a galinha? (Explique-lhes que
essa questão já foi discutida por muito tempo, sem que se
chegasse a uma resposta conclusiva.)
• Em termos espirituais, o que vem primeiro, os sinais ou a
fé?
• Por que os descrentes que testemunharam o chamado de
Lázaro da morte continuaram sem crer depois de um sinal
como esse?
• Que sinais corroboram a crença em Jesus Cristo
atualmente?
Leia e debata Doutrina e Convênios 63:9-12 para ajudar os
alunos a compreenderem que os sinais não produzem a fé
mas são o resultado da fé. Pergunte: Que qualidades uma
pessoa precisa desenvolver para adquirir fé?
Preste testemunho dos sinais à nossa volta que, vistos pelos
olhos da fé, nos ed ificam espiritualmente.

João 11. Lázaro foi trazido de volta à vida como símbolo
da morte e Ressurreição de Jesus. (30-35 minutos)

Peça aos alunos qu e imaginem que viaj aram quinhentos anos
de volta no tempo. Pergunte:
• Como explicariam a uma pessoa daquela época o
funcionamento de uma lâmpada elétrica? (Peça a um ou
dois alunos que tentem fazê-lo.)
• Seria mais fácil demonstrar se tivessem levado com vocês
uma lanterna que funcionasse com baterias?
• Seria mais fácil pa ra as pessoas compreenderem a doutrina
da Ressurreição se vissem Lázaro ser trazido d e volta à
vida?
Saliente para os alunos que Lázaro não foi ressuscitado, mas,
sim, trazido d e volta à mortalidad e. No entanto, esse milagre
mostra que Jesus tem poder sobre a morte. Peça aos alunos
que leiam João 11:21-26 e pergunte:
• Que princípio Jesu s está tentando transmitir à Marta? (Ver
versículos 25- 26.)
• O que pod eria Jesus fazer para ilustrar seu poder sobre a
morte?
• De que modo o fato de Lázaro ter sido chamado de volta à
vida se assemelha à Ressurreição de Jesus Cristo?

• Qual a diferença? (Lázaro morreria novamente. Um corpo
ressuscitado não morre mais.)

João 12:1 - 11. Nossa prioridade deve ser nosso amor a
Deus. (20- 25 minutos)

Você pode ler a seguinte declaração do Élder Bruce R.
McConkie:

Leve para a sala de aula um dos presentes de maior valor
pessoal que você já recebeu. Explique a importância e o
significado desse presente. Pergunte aos alunos:

"Por m eio da fé os mortos às vezes são trazidos de
volta à vida, ou seja, o espírito é chamado de volta
para habitar novamente no corpo mortal. (3 Néfi 7:19;
19:4; 4 Néfi 5; I Reis 17:17- 23; Mateus 9:18-26; Marcos
5:21-43; Lucas 7:11-17, 22; 8:41-56; João 11 :1-46; Atos
9:36-43; 20:9-12.) Essas pessoas passarão pela morte
natural ou física duas vezes. No devido tempo,
também, todos os homens serão ressuscitados dos
mortos e viverão em um estado imortal. (Alma 11:41;
12:8.)" (Mormon Doctrine, pp. 185-186.)

Explique aos alunos que o chamado de Lázaro de volta à vida
foi à semelhança da Ressurreição de Cristo. (Se não usou a
sugestão didática referente a João 6, p. 114, você pod e revisar
com os alunos que "figuras" são símbolos que aparecem nas
escrituras para ensinar-nos a respeito do Salvador. Leia e
debata com os alunos Mosias 3:15 e Moisés 6:63.) Entregue a
tabela abaixo como apostila para os alunos, deixando a
coluna "Semelhanças" em branco. Peça-lhes que leiam as
escrituras das outras colunas e completem os espaços em
branco. Quando tiverem terminado, debata o que
encontraram.

•

Última
Semana

Semelhanças

• Qual é o melhor presente que já deram a uma pessoa
querida?
• O que o torna melhor do que os outros que vocês já
deram?
Diga que o valor de um presente freqüentemente não pode
ser avaliado em termos de seu preço em dinheiro . Pergunte:
O que torna um presente mais valioso? (A consideração e o
amor com que ele é dado; o quanto aquele presente honra a
pessoa que o recebe ou satisfaz uma necessidade.)
Peça aos alunos que leiam João 12:1-9 procurando saber qual
o valor da oferta de Maria. Leja a seguinte declaração do
Élder Jam es E. Talmage:
"Ungir a cabeça de um convidado com óleo comum
era prestar-lhe honra; ungir-lhe ao mesmo tempo os
pés era demonstração desusada de respeito, mas
ungir-lhe a cabeça e os pés com nardo, e em tal
abundância, era um ato de homenagem reveren te
raramente prestada até mesmo aos reis. O ato de Maria
fora uma expressão de adoração, o fragrante
transbordamento de um coração repleto de júbilo e
afeto." Uesus, o Cristo, p. 495.)
Discuta o valor do ato de Maria.
• Por que Judas Iscariotes não valorizou a oferta de Maria
tanto quanto ela o fez?

João 11:2

João 12:3; 13:5

Referência à lavagem dos pés

João 11:4

João 13:31

Glorificação do Filho de Deus

João 11:16

João 20:24-29

A preocupação de Tomé acerca da
morte de Jesus

João 11:25

João 14:6, 19

O testemunho de Jesus de que Ele
é "a ressurreição e a vida eterna".

João 11:33

João 12:27-28

Referência à "alma perturbada"
de Jesus

João 11:34

João 20:2

Preocupação com o local em que
o corpo seria sepultado.

João 11:36

João 14:21-23

Enfoque no amor de Cristo.

• Como decid imos o que dar de presente?

João
11:38-39

João 19:41; 20:1

A pedra foi removida do sepulcro

• De que modo difere o valor que o mundo dá a um presente
em relação ao valor que o Senhor dá ao mesmo presente?

João 11:44

João 20:5-7

A descrição das roupas mortuárias,
com ênfase no "lenço" ou pano
que cobria o rosto.

João
11:49-50

João 18:13- 14

Referência à profecia de Caifás
sobre a Expiação de Cristo.

-

Termine ca ntando "Vive o Redentor" (Hinos, n" 67).

• O que aprendemos a respeito de Maria nesse
acontecimento?
• O que aprendemos a respeito de Judas?
• Como Jesus reagiu à dádiva de Maria?
• Em sua opinião, qual era o valor da dádiva de Maria?
Peça aos alunos que pensem novamente a respeito do
presente que deram . Pergunte:

• Que presentes dados ao Senhor por nós podem ser malinterpretados ou depreciados pelos outros?
• Que dádivas o Senhor nos oferece que muitas pessoas no
mundo não compreendem?
• Por que a Igreja gasta tanto tempo, energia e recursos na
construção de templos?
• Por que o valor do trabalho que fazemos no templo não
pode ser avaliado em termos de valor monetário?
• Que tipo de atitude, sacrifício e amor colocamos na
construção de templos e na adoração no templo?

~. ~
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• Qual é a maior dádiva que o Senhor nos oferece? (Ver D&C
14:7.)
• Qual é a dádiva mais preciosa que podemos oferecer em
troca ao Salvador?
Incentive os alunos a prestarem mais atenção ao verdadeiro
valor dos presentes que dão ou recebem.

• O Primeiro Consolador é o Espírito Santo, que nos dá
consolo e paz, nos ensina, testifica para nós, nos ajuda a
lembrar os ensinamentos do Senhor e repreende os
pecadores. (Ver João 14:16- 17, 26- 27; 15:26; 16:7-14.)

• O Segundo Consolador é Jesus Cristo, que um dia irá
revelar-Se aos que O amam e O servem. (Ver João 14:18-23;
ver também D&C 88:67-68; 93:1; 130:3.)

• O Salvador é a vide verdadeira e nós somos os ramos.
Recebemos sustento Dele, e sem Ele nada podemos fazer.
(Ver João 15:1-11, 16; ver também Filipenses 4:13; Alma
26:12.)

A Vida de Jesus Cristo
Os acontecimentos
dessescapilulos
provavelmente

ocorreram neste

• Jesus Cristo estava com o Pai Celestial na vida pré-mortal.
Ele veio à Terra para cumprir a vontade do Pai, e quando
terminou Sua missão, retornou ao Pai, recebendo a
plenitude da glória. (Ver João 16:16, 27-33; 17:1-5; ver
também João 1:1-3; Atas 7:55- 56.)
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• Jesus Cristo é nosso intercessor e nosso advogado junto ao
Pai Celestial. (Ver João 17; ver também I João 2:1; 2 Néfi
2:9-10; Mosias 15:7-9; D&C 62:1.)
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Última Páscoa
e última semana

Outras Fontes de Consulta

Introdução

• Vida e Ensinamcntos dc Jesus e Seus Apóstolos, pp. 171-184.

João 13-17 acontece no salão superior da casa de um
discípulo, após a Última Ceia. Esses capítulos relatam as
palavras e atas do Salvador em Sua preparação e na dos
discípulos para o momento em que seria traído e para Sua
crucificação. Ele realizou a ordenança de lavar os pés dos
Seus discípulos. Ele apontou Judas como aquele que O trairia.
Em um longo discurso contendo alguns dos mais vigorosos
ensinamentos de Seu ministério, Ele ensinou aos discípulos
sobre o amor mútuo, os dois Consoladores, a alegoria da
vinha e dos ramos, as perseguições que viriam e a
necessidade que temos de confiar no Espírito Santo. Depois,
Ele proferiu uma das mais grandiosas de todas as orações já
registradas, em favor de Seus Apóstolos e discípulos. Bem
faríamos em banquetear-nos com as palavras contidas nesses
capítulos.

• "A Última Semana da Vida do Salvador", p. 276.

Em espírito de oração, estude João 13-17 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus mostrou-nos como servir humildemente uns aos
outros. (Ver João 13:3-17; ver também Mateus 20:26-27.)
• Demonstramos nosso amor a Cristo amando nosso
próximo como Ele nos amou (ver João 13:34-35; 15:12-14,
17), guardando Seus mandamentos (ver João 14:15, 21,
23- 24), e regozijando-nos em Seu retorno ao Pai (ver João
14:28).
• Jesus Cristo e o Pai Celestial são dois seres separados e
distintos, mas Eles são um em propósito. Jesus ensinou que
podemos ser um com Eles dessa mesma forma . (Ver João
14:5- 11; 15:1, 16; 16:15,27; 17:1-11, 15-26; ver também D&C
130:22.)

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ou use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a João 13-17.

,\;\\\\

João 13:1- 17. Jesus é nosso exemplo de como

W\ \\ servir humildemente uns aos outros. (25-30
minutos)

Mostre fotografias de vários líderes famosos da comunidade e
do mundo. Pergunte aos alunos:
• Por que essas pessoas são líderes? (Mantenha o debate
concentrado nos princípios de liderança, e não na política
ou em pessoas específicas do meio político.)
• Se essas pessoas não ocupassem cargos de poder ou
autoridade, vocês ainda assim as considerariam líderes?
Por que sim ou por que não?
• Que diferença existe entre o modo como o mundo e a
Igreja encaram a liderança? (Debata as respostas.)
Mostre uma gravura do Salvador e pergunte por que eles
consideram Jesus um líder. Escreva Liderança semelhante à de
Cristo, no quadro-negro juntamente com as seguintes
referências: Marcos 10:42-44; Lucas 22:24-30; João 13:1- 17. Leia
essas passagens com a classe e depois pergunte:

• o que Cristo ensinou nessas passagens a respeito da
liderança?
• Por que acham que o Salvador lavou os pés dos
discípulos?

Peça a um aluno que leia Mateus 22:36-40. Explique-lhes que
durante as últimas horas que Jesus passou com Seus
discípulos na mortalidade, Ele salientou a importância dos
dois maiores mandamentos .

Relembre aos alunos que o Salvador lavou inclusive os pés de
Judas, embora soubesse que pouco depois ele O trairia. (Ver
Mateus 26:21-25; João 13:23-30.) Pergunte: O que isso ensina
a vocês sobre o ponto de vista do Salvador em relação ao
serviço e a liderança?

• Leia João 13:34-35; 15:12, 17. De acordo com esses
versículos, por que o Senhor colocou tamanha ênfase no
amor?

O Presidente David O . McKay, comentando a respeito da
ocasião em que Jesus lavou os pés dos discípulos, disse:

• Leia João 15:9-10 . Qual foi o exemplo dado por Jesus?

"Que grande exemplo de serviço para aqueles grandes
servos e seguidores de Cristo! O que for maior entre
vocês, que seja o menor. Desse modo, sentimo-nos na
obrigação de sermos os que maior serviço prestam aos
membros da Igreja, dedicando nossa vida ao progresso
do reino de Deus na Terra." (Conference Report, abril
de 1951, p. 159.)
Pergunte aos alunos:
• O que o Presidente McKay sugere que podemos fazer para
servir melhor?
• O que podemos fazer para aplicar o exemplo do Salvador a
nossa própria vida?
• Quais são alguns exemplos de serviço que vocês prestaram
recentemente como indivíduos, como família ou como
membros da Igreja?
• Por que devemos considerar-nos líderes ou líderes em
potencial?
Peça aos alunos que escrevam em uma folha de papel o que
poderiam fazer para melhor servir ao próximo. Peça a alguns
alunos que desejem compartilhar o que escreveram com a
classe que o façam. Incentive os alunos a cumprirem seu
potencial e a tornarem-se líderes semelhantes a Cristo.

João 13:34- 35; 15:8- 13. Demonstramos nosso amor por
Cristo amando nosso próximo como Ele nos amou.
(30- 35 minutos)

Antes da aula, prepare vários presentes que sejam uma
expressão de amor. (Por exemplo: Uma aliança de casamento,
flores, uma caixa de bombons em forma de coração.)
Disponha-os de modo que os alunos os vejam assim que
entrem na sala de aula. No meio deles, coloque a gravura
Jesus Orando no Getsêmani (Mateus 26:36-45) (Pacote de
Gravllras do Evangelho, 34730 059 - 227) ou uma gravura
semelhante. Faça perguntas como estas:
• Como expressam seu amor por seus amigos, familiares e
vizinhos?
• Como o mundo nos ensina que podemos demonstrar nosso
amor?
• Quais são alguns exemplos de ocasiões em que o Salvador
ensinou a respeito do amor?
Explique aos alunos que Jesus ensinou a Seus discípulos
muito a respeito do amor durante as horas finais que passou
com Eles.

• Leia João 14:15, 21, 23. Qual é a melhor maneira de
demonstrarmos nosso amor a Deus?

Peça aos alunos que leiam em silêncio João 15:13 e ponderem
seu significado. Pergunte: O que as escrituras ensinam que o
Salvador espera de nós? Diga que a palavra grega que foi
traduzida como "dar" também pode significar "deixar de
lado". Jesus Cristo deixou de lado Sua vida mortal para levar
a efeito nossa vida eterna . Ele não apenas sofreu e morreu por
nós como uma demonstração de Seu amor, mas também
viveu Sua vida por nós e pelo Pai Celestial. Ele
freqüentemente declarou que fazia a vontade do Pai e não a
Sua própria. Pergunte: Por que o Senhor espera que Seus
seguidores deixem de lad o seus próprios desejos e obedeçam
a Ele e sirvam ao próximo? Peça aos alunos que releiam João
15:12.
• Como podemos aumentar nosso amor ao próximo?
• Como podemos demonstrar melhor nosso amor ao
próximo?
Incen tive os alunos a orarem para que tenham mais amor e
que o expressem melhor por meio do serviço e do sacrifício
pessoal. Você pod e terminar com o hino" Amai-vos Uns aos
Outros" (Hinos, n" 197).

\ João 14:15- 27 (Conhecimento de Escrituras, João
/
14:15.) Mostramos nosso amor por Cristo
guardando Seus mandamentos. (15- 20 minutos)

Escreva no quadro-negro, Se me all117111, vods deveriam __
Pergunte aos alunos como as seguintes pessoas poderiam
completar o espaço em branco: Uma mãe, uma irmã, um
amigo e Jesus. Peça a um aluno que leia João 14:15 e
pergunte:

o

• Como Jesus gostaria que expressássemos nosso amor a
Ele?
• Por que a obediência é uma expressão de amor?
• O que sugere a desobediência de uma pessoa?
Discuta como nossas ações freqüentemente expressam nossos
sentimentos de modo mais preciso do que nossas palavras.
Peça aos alunos que leiam João 14:16-27 procurando as
promessas que Jesus fez aos que O amassem e escreva-as no
quadro-negro. Pergunte: Que outras bênçãos do Pai Celestial
podem ser uma expressão de Seu amor por nós?
Entregue aos alunos uma folha de papel e peça-lhes que
escrevam seu testemunho ou os sentimentos que nutrem pelo
Salvador e descrevam o que farão para mostrar mais amor a
Ele. Incentive-os a lerem essa carta de tempos em tempos.

João 14:15- 26; 16:7- 14. O Primeiro Consolador é o
Espírito Santo, que nos dá consolo e paz, nos ensina,
testifica para nós, nos faz lembrar os ensinamentos do
Senhor e repreende os pecadores. O Segundo
Consolador é Jesus Cristo, que um dia irá revelar-se aos
que O amam e O servem. (25-30 minutos)

Pergunte aos alunos : Qual foi a experiência mais assustadora
de sua infânci a? Peça a alguns alunos que contem sua
experiência e pergunte: Houve algo qu e os confortou ou que
lhes proporcionou paz depois dessa experiência?
Peça aos alunos que leiam João 14:15- 26 procurando as
promessas de consolo que o Salvador fez a Seus discípulos.
Pergunte:
• Por que os discípulos precisavam de consolo?
• Em que momentos precisamos de um consolador especial
como o Espírito Santo?
• Quem está qualificado a receb er o Espírito Santo?
Explique-l hes que o Espírito Santo às vezes é chamado de o
Primeiro Consolador. Peça aos alunos que leiam João
14:18-21,23.
• De acordo com esses versículos, quem pode ser chamado
de o Segundo Consolador? (Cristo.)
• Quem recebe a promessa do Segundo Consolador?
(Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e O
amam; ver versículos 21, 23.)
Leia Doutrina e Convênios 93:1 e diga que o Segundo
Conso lador está ao alcance de todos os santos, mas essa
bênção só é concedida depois de nos provarmos fiéis em
todas as coisas. Utilize as seguintes declarações, na íntegra ou
em parte, para ajudar a ensinar a respeito dos dois
Consol adores.
Referindo-se a João 14:15-26, o Élder Bruce R. McConkie
escreveu:
"Essas declarações a respeito dos dois Consoladores
são o ponto culminante dos ensinamentos do Filho de
Deus. Não temos registro de nada que Ele tenha dito
que possa ter aberto de modo tão pleno as cortinas da
eternidade e aberto uma visão das glórias de Deus
para os fiéis. Com base no amor e como resultado da
obediência, Jesus promete a todos os santos que eles
podem ter as seguintes coisas aqui e agora, nesta vida:
(1) O dom e a companhia constante do Espírito Santo;
o consolo e a paz que é função do Espírito Santo
conceder; a revelação e o poder santificador que por si
só poderiam preparar os homens para o convívio com
os deuses e anjos do porvir;
(2) Visitas pessoais do Segundo Consolador, o próprio
Senhor Jesus Cristo, o ser ressurreto e aperfeiçoado
que habita com os Pais nas mansões do céu, e
(3) Deus, o Pai, ( ... ) visitará pessoalmente o homem,
com ele habitará e revelará a ele todos os mistérios
ocultos de Seu reino." (Doctrinal New Testament
Conzmentary, 1:735.)

Falando a respeito dos dois Consoladores, o Profeta Joseph
Smith disse:
"Fala-se de dois Consoladores. Um é o Espírito Santo,
o mesmo que se deu no dia de Pentecostes, e que
todos os santos recebem depois da fé, arrependimento
e do batismo. Esse primeiro Consolador ou Espírito
Santo não tem outro efeito senão o da inteligência
pura. Ele tem maior poder para alargar a mente,
iluminar o entendimento e encher o intelecto ( ... ).
O outro Consolador de que se fala é um tema de muito
interesse, e talvez bem poucos desta geração o
entendam. Depois que a pessoa tem fé em Cristo,
arrepende-se e é batizada para a remissão dos pecados,
recebendo a imposição das mãos para o dom do
Espírito Santo, que é o primeiro Consolador, e
continua humilhando-se ante Deus, tendo fome e sede
de justiça e vivendo de acordo com todas as palavras
de Deus, o Senhor em breve lhe dirá: 'Filho, serás
exaltado'. Quando o Senhor o tiver provado em todas
as coisas, e visto que aquele homem está resolvido a
servi-Lo, aconteça o que acontecer, esse homem verá
que seu chamado e eleição foram confirmados, e então
será seu privilégio receber o outro Consolador que foi
prometido aos santos, segundo o testemunho de João,
capítulo 14, desde o versículo 12 até o 27.
Note os versículos 16, 17, 18,21,23: ( ... )
Quem é, pois, o outro Consolador? Não é nada mais
nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo; e
esta é a substância de todo o assunto: que, ao receber o
homem esse último Consolador, terá Jesus Cristo em
pessoa para ajudá-lo ou aparecer-lhe de quando em
quando, e até mesmo lhe manifestará o Pai, e nele
farão morada, e lhe serão descerradas as visões dos
céus, e o Senhor o instruirá face a face e poderá
alcançar um conhecimento perfeito dos mistérios de
Deus; e essa é a dignidade e posição que alcançaram
os antigos santos, quando viram tão gloriosas visões:
Isaías, Ezequiel, João na ilha de Patmos, Paulo nos três
céus, e os santos que tinham tido comunhão com a
assembléia geral e com a Igreja do Primogênito."
(Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, pp. 145-146.)

Relembre aos alunos que devemos preparar-nos para o
Segundo Consolador, mas que Cristo Se revelará "em seu
próprio tempo e a seu próprio modo e de acordo com sua
própria vontade". (D&C 88:68) Devemos concentrar-nos em
receber e dar ouvidos ao Primeiro Consolador, porque Ele
está ao alcance de cada um de nós.

Peça aos alunos que leiam João 14:26 e João 16:7-14
procurando saber que ajuda recebemos por intermédio do
dom do Espírito Santo. Relacione-as no quadro-negro e
debata-as.
Pergunte: Já se sentiram sozinhos ou abandonados em sua
jornada em busca da felicidade e vida eterna? Preste
testemunho da paz, alegria e consolo que recebemos do
Espírito Santo.

João 15:1-8. O Salvador é a vide verdadeira, e nós
somos os ramos. Recebemos sustento Dele, e sem Ele
nada podemos fazer. (15-20 minutos)
Leve um aparelho elétrico e uma planta para a sala de aula.
Ligue o aparelho sem ligá-lo à tomada. Pergunte: Por que ele
não funciona? Saliente que uma pessoa é como um ramo ou
folha da planta . Faça aos alunos algumas destas perguntas:
• O que permite que a folha ou o ramo viva?
• O que acontecerá se o arrancarmos da planta?
• De que modo a folha e o aparelho elétrico são
semelhantes? (Ambos precisam de uma fonte de poder
para cumprir seu propósito.)
• De que modo somos semelhantes à planta e ao aparelho
elétrico? (Ajude os alunos a compreenderem que precisam
de uma divina fonte de poder e nutrição para atingirem
todo o seu potenciaL)
Peça aos alunos que leiam João ]5:1-8. Peça-lhes que
identifiquem o significado dos seguintes símbolos desta
parábola:
• a videira (versículo 1)
• o lavrador (versículo 1)
• as varas (versículo 2)
• o fruto (versículo 2)
• as varas secas (versículo 6)
Pergunte:
• Que lições podemos aprender nessa comparação?
• De que maneira somos dependentes de Deus?
Você pode ler a seguinte declaração do Élder John Taylor:
"Como santos, vocês dizem: 'Creio que compreendo
meu dever e o estou cumprindo muito bem'. Pode ser
que sim . Vêem este pequeno broto: Ele é verde, está
florescendo e é a própria imagem da vida . Ele tem o
seu papel e sua parte na árvore, estando ligado ao
caule, ramos e raízes. Mas será que a árvore
conseguiria viver sem ele? Sim, conseguiria . Ele não
precisa se vangloriar e tornar-se orgulhoso, dizendo:
'Como sou verde' Como floresço! Que posição
saudável é a minha' Como sou bom' Estou no lugar
certo, fazendo tudo direito" Mas é possível viver sem a
raiz? Não. Você tem seu próprio lugar e função na
árvore. O mesmo acontece com as pessoas. Quando
estão fazendo sua parte, quando estão magnificando

seu chamado, vivendo sua religião e obedecendo ao
Espírito do Senhor, possuem uma porção de Seu
Espírito consigo para o benefício de todos. E enquanto
forem humildes, fiéis, diligentes e cumprirem as leis e
mandamentos de Deus, estarão no lugar certo na
árvore: Estarão florescendo. Os brotos, botões, folhas e
todas as coisas à sua volta estarão em ordem, e todos
farão parte da árvore." (Journal of Discourses, 6:108 .)
Peça aos alunos que leiam e ponderem a exortação do rei
Benjamim a respeito da gratidão, que se encontra em Mosias
2:]9-25. Peça aos alunos que compartilhem seus pensamentos
e sentimentos a respeito dessa m ensagem .
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João 17. Jesus Cristo é nosso intercessor e
advogado junto ao Pai Celestial. (45- 50 minutos)

Arrume a sala de aula como se fosse um tribunal, com
bandeiras, um martelinho de juiz e uma Bíblia para o
juramento. Escolha quatro alunos para fazerem o papel de
juiz, promotor, advogado de defesa e ac usad o. Diga ao
promotor que procure tudo de errado que puder em relação
ao acusado, usando perguntas agressivas como estas: "Você já
mentiu alguma vez na vida?" "Alguma vez já foi desonesto?"
"Já quebrou alguma lei?" Diga ao advogado de defesa que
defenda o acusado. Por exemplo, se o acusado admitir um
erro, o advogado de defesa deve alegar uma situação extrema
que o tenha forçado a agir assim ou explicar que o acusado já
se arrependeu daquilo. Diga ao acusado (e esclareça isso para
a classe) que tudo não passa de uma dramatização e que as
respostas não precisam ser verdadeiras, apenas ilustrando o
que uma pessoa comum responderia. Permita que os alunos
escolhidos pratiquem por cinco minutos fora da sala de aula e
depois apresentem sua dramatização.
Escreva advogado no quadro-negro e peça aos alunos que
definam o termo. (Um advogado é alguém que defende um
caso ou uma causa.) Peça a um aluno que leia I João 2:1 para
a classe e depois peça a outro aluno que leia Doutrina e
Convênios 62:1. Pergunte: Como Jesus Cristo é nosso
advogado junto ao Pai Celestial?
Escreva a palavra Intercessão no quadro-negro e peça que a
definam. (Interceder significa reconciliar, m ediar ou
defender.) Peça a outro aluno que leia 2 Néfi 2:9-] O e depois
peça a outro que leia Mosias 15:7- 9. Pergunte: De que modo
Jesus intercede junto ao Pai em nosso favor?
Peça aos alunos que relembrem a dramatização e pergunte:
• Quem vocês acham que o advogado de defesa representa?
• Quem poderia rep resenta r o promotor? (Diga que um dos
nomes de Satanás é "o acusador"; ver Apocalipse 12:9-10.)
• Quem poderia ser o acusado? (Qualquer um de nós.)
Saliente que, tal como o acusado fictício, todos nós pecamos e
cometemos erros na vida . Nosso arrependimento e obediência
permitem que o Salvador, que é sem pecado e que expiou por
nós, seja nosso advogado junto ao Pai para interceder em
nosso favor.

Leia o comentário referente a João 17:1 em Vida e Ensinamentos
de Jesus e Seus A póstolos, pp . 183-184. Peça aos alunos que
expliquem por que João 17 é conhecido como a oração
intercessória? Termine com a seguinte declaração do
Presidente J. Reuben Clark Jr., que foi membro da Primeira
Presidência:
"Creio que nosso Pai Celestial quer salvar todos os
Seus filhos . Não creio que Ele queira deixar algum de
nós de fora. ( .. . )
( .. . ) Creio que em Sua justiça e misericórdia Ele nos
dará a recompensa máxima por nossos atas, dando-nos
tudo que puder, e caso contrário, creio que nos imporá
a penalidade mínima que Lhe for possível imputarnos." (Conference Report, outubro de 1953, p. 84.)

\ João 17:3 (Conhecimento de Escrituras.) "E a vida
. / eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste."
(10- 15 minutos)

Leia João 17:3 e pergunte: Qual acham ser a diferença en tre
conhecer o Pai Celestial e Jesus Cristo e saber a respeito
Deles? Leia I João 4:7-8; Mosias 5:13 e Doutrina e Convênios
132:21-24 e debata como podemos chegar a conhecer melhor
o Pai e o Filho.
Ajude os alunos a decorarem João 17:3 escrevendo a escritura
no quadro-negro e pedindo que a repitam. Depois de
repetirem-na várias vezes, apague algumas palavras
importantes e peça-lhes que a recitem novamente. Continue
assim, até que os alunos sejam capazes de citar a escritura
inteira sem nenhuma ajuda no quadro-negro.

judeus foram capazes de persuadir Pilatos a autorizar a
execução de Jesus, embora soubesse que Ele era inocente.
Depois de passar por humilhações, ser julgado de modo ilegal
e de ser maltratado nas mãos de Herodes e Pilatos, Jesus foi
conduzido ao Calvário para ser crucificado, onde aqueles que
passavam por Ele insultavam-No, dizendo: "Se és o Filho de
Deus, desce da cruz!" (Ver Marcos 15:30.) Seu corpo foi
colocado em um sepulcro, que foi selado, mas não
permaneceria muito tempo ali. Em sua leitura, pondere o
alívio e a alegria de Maria Madalena e os discípulos ao
saberem que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado dos
mortos e que viveria para sempre.
Em espírito de oração, estude João 18-21 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo permitiu que Seus inimigos O prendessem,
açoitassem e crucificassem para que toda a humanidade
tivesse a oportunidade de ser salva. (Ver João 18:1-14,
19-24, 36-37; 19:1-7, 17-18,30; ver também 2 Néfi 2:6-9.)
• Por meio de Seu sofrimento e morte, o Salvador cumpriu
tudo que o Pai Lhe ordenou que fizesse . (Ver João 18:11-14,
28-40; 19:28- 30; ver também João 4:34; Mosias 15:5-7.)
• Saber quem somos e o propósito de nossa vida pode darnos confiança e coragem para enfrentar as dificuldades.
(Ver João 18:1-13; ver também Alma 14:9-13.)
• Os profetas testificaram a respeito da Ressurreição para
que possamos acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
(Ver João 20; ver também Alma 33:12- 22.)
• A crença na Ressurreição de Cristo pode advir de uma
prova como o sepulcro vazio, de vermos o Cristo
ressuscitado ou de ouvirmos o testemunho de outros.
Acreditar sem ver agrada mais ao Senhor do que acreditar
depois de ver. (Ver João 20:8,14-16,18- 20,24-29; ver
também Alma 32:16-18.)
• Aqueles que colocam o trabalho do Senhor em primeiro
lugar em sua vida recebem grandes bênçãos. (Ver João
21:1 - 6, 15- 17. )

A Vida de Jesus Cristo
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Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinal1lentos de Jesus c SeIls Apóstolos, pp. 191-199,
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Introdução
Os capítulos finais de João proporcionam-nos uma
oportunidade de ponderar a ocasião em que Jesus foi traído
por Judas e a humilhação que o Salvador passou ao ser
julgado. Procure saber coisas que indiquem os sentimentos
dos judeus a respeito da lei romana e pondere como os líderes

Sugestões Didáticas
Escolha algumas das seguintes idéias ali use as suas próprias
ao preparar as lições referentes a João 18-2I.

-.""'1

A apresentação 10 do Vídeo do Novo Testamento,
~ "Apascenta as Minhas Ovelhas" (11:47), pode ser
usada para ensinar João 21. (Ver Guia de Vídeo do Novo
Testalllento para sugestões didáticas.)

~ João 18- 19. Jesus Cristo sofreu e morreu para

~ que toda a humanidade pudesse ser salva. Nosso

• Leia Mateus 27:59-60. O que esses versículos nos ensinam
a respeito da devoção de José de Arimatéia ao Salvador?

amor e gratidão por Ele aumenta ao aprendermos mais a
respeito de Seu sacrifício por nós. (35-40 minutos)

• Como podemos mostrar nossa devoção a Jesus Cristo?

Peça aos alunos que pensem em algo que lhes evoque
sentimentos profundos (por exemplo: um princípio do
evangelho, a família, a Igreja, o emprego ou seu testemunho).
Pergunte:

João 18:1 - 13. Saber quem somos e o propósito da vida
pode dar-nos coragem para suportar as dificuldades.
(30- 35 minutos)

• Como se sentiram quando alguém ridicularizou ou
insultou algo especial em sua vida? Por quê?
• Por que acham que algumas pessoas ridicularizam o que
consideramos importante?
• Que outros tipos de adversidade enfrentamos na vida?
Peça aos alunos que leiam Hebreus 2:18 procurando saber
quem passou por todas as dificuldades da vida e pode
consolar-nos. Diga que podemos aprender muito a respeito
de como enfrentar as provações estudando a vida do
Salvador.
Escreva as seguintes perguntas e referências no quadro-negro.
Separe os alunos em quatro grupos e designe uma pergunta a
cada um. Peça aos grupos que utilizem as referências das
escrituras para descobrirem as respostas. Incentive-os a
marcarem referências remissivas quando necessário. Quando
tiverem terminado, peça a um aluno de cada grupo que leia
sua pergunta e diga a resposta.

Antes da aula, cole um espelho no fundo de uma caixa de
sapatos e coloque a tampa. Diga aos alunos que eles irão
aprender algo a respeito de uma pessoa misteriosa. Diga que
a caixa contém uma pista da identidade dessa pessoa. Peça a
um aluno que olhe dentro da caixa e descubra qual é a pista.
Peça ao aluno que conte à classe quem é a pessoa misteriosa .
Pergunte:
• Como sabe que é você?
• Você realmente sabe quem é?
Escreva no quadro-negro a seguinte declaração do Presidente
Thomas S. Monson:
"Precisamos lembrar-nos de quem somos e de quem
Deus espera que nos tornemos." (Conference Report,
abril de 1994, p. 67.)

Pergunte aos alunos:
• Quem vocês são na realidade?

1. Por que Jesus sabe o que significa ser caluniado,
incompreendido ou traído? (Ver João 18:1-13, 19-24.)

• O que Deus espera que nos tornemos?

2. Por que Jesus sabe o que significa ser desprezado ou ficar
sozinho? (Ver João 18:15-18,25-27; 19:25-30.)

• De que modo o fato de acreditarmos que somos
literalmente filhos e filhas de Deus nos ajuda a termos
coragem ao enfrentarmos as provações da vida?

°

3. Por que Jesus sabe que significa ser vítima de injustiça e
perseguição ilegal? (Ver João 18:28-40; 19:8-15.)
4. Por que Jesus sabe o que significa a doença ou o
sofrimento físico? (Ver João 19:1 - 7,16- 24.)

Saliente para os alunos que não podemos ensinar nada a
Jesus a respeito do sofrimento, porque Ele já o conhece. Peça
aos alunos que leiam a seguinte declaração do Élder Neal A.
Maxwell:
"Na verdade, não podemos ensinar-Lhe coisa alguma!
Mas podemos dar-Lhe ouvido. Podemos amá-Lo,
honrá-Lo, adorá-Lo! Podemos guardar Seus
mandamentos e fartar-nos com Suas escrituras! Sim,
nós que somos tão esquecidos e até mesmo rebeldes,
nunca somos esquecidos por Ele! Nós somos Sua
"obra" e Sua "glória", e Ele jamais Se deixa distrair!
(Ver Moisés 1:39)" (A Liahona, fevereiro de 1982, pp.
14-15.)

Revise a história da ocasião em que Jesus foi traído, que se
encontra em João 18:1-9. Peça aos alunos que leiam os
versículos 10-13 e pergunte:
• O que Jesus disse nesses versículos que demonstram que
Ele sabia quem era e o que Pai Celestial desejava que Ele
fizesse?
• Que evidências há nesses versículos de que Jesus teve
coragem ao enfrentar essa difícil provação?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder
Russell M. Nelson:
"Ao nos depararmos continuamente com muitas
escolhas difíceis na vida, lembrem-se de que contamos
com uma grande proteção por sabermos quem somos,
por que estamos aqui e para onde iremos."
(Conference Report, outubro de 1990, p. 7.)

• Leia João 19:38-42. Como José de Arimatéia e Nicodemos
demonstraram respeito e reverência p elo Senhor?

..... ,
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No lado esquerdo do qu adro-negro, escreva Jesus Cristo (João
18:19-24,28-37). No lado direi to, escreva Pedro (João 18:15-18,
25- 27) . Designe metade da classe a estudar as referências da
coluna de Jesus e a outra metade a estudar as referências de
Pedro . Pergunte ao primeiro grupo:
• Que evidências vocês encontram nesses versículos de que
Jesus sabia quem era?
• Como vocês acham que esse conhecimento Lhe deu forças?
Faça ao outro gru po perguntas semelhantes a respeito de
Pedro. Você pode fazer algumas ou todas as perguntas citadas
abaixo como parte do debate em classe:

Explique-lhes que João registra provas da Ressurreição de
Jesu s Cristo e que podemos aprender a esse respeito
estudando seu testemunho .
Escreva o seguinte no quadro-negro: O testemunho de João da
Ressurreição de Jesus Cristo. Revise com os alunos a história
descrita em João 20:1-10, procurando provas da Ressurreição .
Você pode fazer perguntas como estas:
• Quais foram as três pessoas que visitaram o sepulcro no
qual Jesus fora sepultado?
• O que encontraram no sepulcro?
• O que é significativo no fato de o sepulcro estar vazio?

• Como a resposta de Jesus Cristo a Seus acusadores mostra
que Ele sabia quem era?

• Um sepulcro vazio é uma prova conclusiva de que Jesus
Cristo havia ressuscitado? Por que sim ou por que não?

• Por que Jesus nasceu?

Aba ixo do título no quadro-negro escreva: O sepulcro I'stava
vazio. Leia com os alunos João 20:11-18, procurando outras

• Por que Pedro mentiu ao ser-lhe perguntado se conhecia o
Salvador?
• De que modo a atitude de Pedro demonstra que Ele talvez
ainda não soubesse quem ele realmente era?
• O que Lucas 22:60-62 nos conta a respeito de como Pedro
se sentiu após ter negado o Sa lvador três vezes?
• Como vocês se sentem quando ficam abaixo de seu
potencial?
• Como a lembrança de quem nós somos nos ajuda a
ficarmos abaixo de nosso potencial?
Conclua lendo a seguinte declaração do Élder M. Russell
Ballard ou entregando-a aos alunos como apostila:
"Concentran do-nos nos princípios do plano do Pai
Celestial para nossa felicidade eterna e vivendo-os
podemos isolar-nos da iniqüidade do mundo. Se
estivermos ancorados na compreensão correta de
quem somos, do por quê de estarmos aqui nesta Terra
e de para onde iremos após a vida mortal, Satanás não
poderá ameaçar nossa felicidade com qualquer forma
de tentação. Se estivermos decididos a viver de acordo
com o plano do Pai Celestial, utilizaremos o arbítrio
moral dado por Deu s para tomar decisões baseadas na
verdade revelada, não nas opiniões de outros ou na
tendência atual de pensamento do mundo." (A Liahona,
julho de 1995, p . 25.)
João 20: 1-23 (Ver também Mateus 28: 1- 10; Marcos
16:2- 14; Lucas 24:1- 12, 36-49.) Os profetas testificaram
a respeito da Ressurreição para que pudéssemos
acred itar que Jesus Cristo é o Fi lho de Deus. (20-25
minutos)

Escreva Já 14:74 no quadro-negro. Peça aos alunos que leiam a
escritura e respondam à pergunta feita por Jó . Pergunte:
• Como podemos ter certeza de que viveremos de novo?
• Que prova temos de que Jesus Cristo quebrou as cadeias
da morte e ressuscitou?

provas da ressurreição. Você pode fazer perguntas como
estas:
• Quem estava no sepulcro de Jesus?
• Quem era a pessoa que Maria pensou ser o jardineiro?
• Qual foi o testemunho de Maria no versículo 18?
• Que prova isso acrescenta ao sepulcro vazio em relação à
ressurreição?
Acrescente à lista do quadro-negro : Maria testificou que viu o
Senhor . Leia com os alunos o relato de João 20:19- 23,
procuran do outras provas e faça perguntas como estas:
• Quem eram os que estavam reunidos a portas fechadas
"com medo dos judeus"?
• Quando Jesus apareceu, que provas Ele mostrou de que
realmente era Ele? (Ele mostrou-lhes Suas feridas e
permitiu que as tocassem . Ver João 20:25; 3 Néfi 11:14-15.)
Escreva Os discípulos viram e tocaralJl as feridas de Jesus nas mãos
no lado. Pergunte:

I'

• Como essas provas conjuntamente testificam da
ressurreição de Jesus Cristo?
• Como o testemunho de João nos ajuda a fortalecer nosso
próprio testemunho?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente
Gordon B. Hinckley, que na época era membro da Primeira
Presidência:
"De todas as vitórias da história da humanidade,
nenhu ma é tão grandiosa, tão universal em sua
influência, tão eterna em suas conseqüências quanto à
vitória do Senhor crucificado, que Se levantou na
Ressurreição daqu ela primeira manhã de Páscoa."
("The Son of God", Ensign , dezembro de 1992, p . 2.)

João 20:24-31. Acreditar em Jesus Cristo sem vê-Lo
agrada mais ao Senhor do que acreditar depois de ver.
(15-20 minutos)

Mostre para a classe um mapa do mundo. Aponte um país
que os alunos não tenham visitado. Perguntem se sabem de
fato que o país realmente existe. Use as seguintes perguntas
em um debate:

alunos que sugiram a palavra que melhor complete a frase.
Quando alguém sugerir a palavra tempo, escreva-a no espaço
em branco e pergunte: Por que consideram essa declaração
verdadeira?
Peça aos alunos que leiam João 21:2-6, procurando saber
como Pedro e os discípulos decidiram utilizar seu tempo.
Faça perguntas como estas:

• Como vocês sabem que esse país existe?

• Que sucesso tiveram em sua pescaria durante a noite?

• Como isso se relaciona com a frase "ver para crer"?

• Que lição acham que o Salvador estava tentando ensinar
ao pedir-lhes que lançassem a rede no outro lado do barco?

• Por que é importante às vezes confiar na palavra de outras
pessoas que já viram?
Peça aos alunos que leiam João 20:24-25 e procurem qual a
atitude de Tomé a respeito da Ressurreição de Jesus Cristo.
Compare essa atitude com a de João, em João 20:8. Pergunte:
Por que acham que Tomé não confiou na palavra de seus
irmãos? Tome cuidado para não zombar de Tomé por ter
duvidado. Saliente aos alunos que não houvera nenhuma
ressurreição desde a criação do mundo . Pergunte: Como esse
fato influenciou a disposição de Tomé em acreditar?

• Leia Lucas 5:4-11 . Como Pedro, Tiago e João reagiram na
última vez em que o Salvador fizera aquilo? (Largaram
tudo e seguiram Jesus.)
• O que podemos fazer para demonstrar nosso amor a Jesus
Cristo e Seu evangelho?
Leia João 21:15- 17
• O que ach am que o Salvador quis dizer quando pediu:
"Apascenta os m eus cordeiros" e "Apascenta as minhas
ovelhas"?

Leia João 20:25-29 fazendo as seguintes perguntas, à medid a
que for lendo:

• Quem são os cordeiros ou as ovelhas?

• Qual foi a reação de Tomé ao ver e sentir as feridas nas
mãos e no lado do Salvador?

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder
Robert D. Hales:

• Que verdade importante o Senhor ressuscitado ensinou a
Tomé?
• Que princípio do evangelho desenvolvemos quando
acreditamos sem ver?
• Leia João 20:30-31. De acordo com esses versículos, por
que João registrou esses acontecimentos?
Cante ou leia a letra de "Cristo É Já Ressuscitado" (Hinos, n"
119). Pergunte aos alunos:

" Apascentar os cordeiros refere-se, provavelmente, ao
trabalho missionário de cuidarmos dos membros
recém-batizados, que necessitam ser nutridos, receber
atenção calorosa e ser integrados à família dos santos.
Apascentar as ovelhas refere-se, provavelmente, ao
cuidado com os membros antigos e com aqueles que
estão menos ati vos, a fim de trazê-los de volta ao
rebanho." (A Liahona, julho de 1997, p . 94.)

• Que bênçãos nos concede a ressur reição?
• Em que condições esta ríamos ao encararmos a morte se
Jesus Cristo não tivesse rompido as cadeias da morte? (Ver
2 Néfi 9:8-9.)
• Como se sentem a respeito da promessa da ressurreição?
Leia Doutrina e Convênios 76:22-24 c testifique-lhes que
pessoas de nossa época viram o Cristo ressuscitado. Incenti ve
os alunos a acreditarem no testemunho dessas pessoas d e que
Jesus Cristo ressuscitou e que vive agora.

João 21:1-6,15- 17. Aqueles que colocam o Senhor em
primeiro lugar em sua vida recebem grandes bênçãos.
(20- 25 minutos)

Escreva a seguinte declaração do Élder Marvin J. Ash ton,
membro do Quórum dos Doze, no quadro-negro, mas deixe
um espaço em branco na palavra tempo: "Amamos as coisas a
que dedicamos nosso tempo, seja o evangelho, Deus ou o
dinheiro" . (Conference Report, abril de 1981, p. 31.) Peça aos

O Presidente Gordon B. H inckley declarou :
"Com o número crescente de conversos, precisamos de
um esforço significativamente maior no sentido de
ajudá-los a encontrar o rumo. Todos esses conversas
precisam de três coisas: fazer um amigo, ter uma
responsabilidade e ser nutridos 'pela boa palavra de
Deus'. (Morôni 6:4) Para nós, é um dever e uma
oportunidade proporcionar-lhes essas coisas." (A
Liahona, julho de 1997, p. 53.)

Debata com os alun os como eles podem usar seu tempo de
modo mais eficaz e demonstrar seu amor pelo Senhor
ajudando a apascentar Suas ovelhas.

João 21 :18- 24. O Senhor exige sacrifícios diferentes de
cada pessoa . (15-20 minutos)

Desenhe uma cruz no quadro-negro. Peça aos alunos que
leiam Mateus 16:24.
• De acordo com esse versículo, o que precisamos fazer para
sermos salvos?
• O que significa tomar nossa cruz?
Relacione as respostas em um dos lados da cruz, no quadronegro. Leia a Tradução de Joseph Smith de Mateus 16:26 e
pergunte:
• O que esse versículo acrescenta a nosso entendimento do
que significa tomarmos nossa cruz?
• Leia João 21:18-19. O que significou para Pedro tomar a
sua cruz? (Ele seguiria Jesus na morte.)
Escreva essa resposta no outro lado da cruz desenhada no
quadro-negro. Explique-lhes que no caso de Pedro, foi-lhe
exigido que "tomasse sua cruz e seguisse Jesus" de modo
mais literal do que para a maioria de nós. De acordo com a
tradição, Pedro foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo
a pedido seu, porque não se considerava digno de morrer da
mesma forma que o Senhor.

Diga aos alunos que João 21:20-24 nos dá outro exemplo de o
que significa seguir o Senhor. Explique-lhes que o Profeta
Joseph Smith recebeu relato mais completo desse
acontecimento por meio de revelação. Peça aos alunos que
leiam Doutrina e Convênios 7. Faça perguntas como estas:
• Qual foi o desejo de João?
• Como ele se comparava ao de Pedro?
• O que havia de bom em cada um dos pedidos?
• Que mudança teria de ocorrer em João para que seu
pedido fosse atendido? (Seu corpo precisaria ser mudado
para permitir que permanecesse por muito tempo na
Terra.)
• O que podemos aprender com essas duas maneiras
diferentes de se seguir o Salvador?
Testifique-lhes que existem maneiras diferentes de "darmos a
vida" ao Senhor. Alguns dão a vida morrendo pela causa do
evangelho. Outros dão a vida vivendo os princípios do
evangelho a cada dia. Incentive os alunos a tomarem sua cruz
e seguirem o Senhor.

Autor: Lucas é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. (Ver a
introdução do Livro de Lucas, p. 72.) Ele escreveu Atas como
uma continuação de seu evangelho. (Ver Lucas 1:1-4; Atos
1:1.) No evangelho de Lucas, ele testificou a respeito do
nascimento, vida, morte e Ressurreição do Salvador. O livro
de Atas acrescenta o relato de como os Apóstolos do Senhor
proclamaram a mensagem do evangelho por todo o mundo .
(Ver Atas 1:1-8; ver também Guia para Estudo das Escrituras,
"Atas dos Apóstolos", p . 25; "Lucas", p . 132.)
Público Alvo: Lucas escreveu para um homem chamado
Teófilo, que pode ter sido um oficial romano. (Ver o
comentário referente a Atos 1:1 em Vida c Ensinal1lentos de
Jesus e Seus Apóstolos, p. 259.) Embora Atos, tal como o livro
de Lucas, pareça ser dirigido a uma única pessoa, todos os
que lerem cuidadosamente os escritos de Lucas aumentarão
seu entendimento do evangelho.
Fundamentos Históricos: Os acontecimentos descritos em
Atos ocorreram ao longo de um período de cerca de trinta
anos, em que a Igreja crescia e se expandia por regiões do
mundo governadas por Roma. O livro concentra-se
principalmente no ministério de Pedro e Paulo. Lucas serviu
muitos anos como companheiro de Paulo, de modo que a
maior parte do livro de Atos se refere às viagens missionárias
de Paulo. Atos termina por volta de 62 d. C. com um relato da
pregação de Paulo em Roma, enquanto estava em prisão
domiciliar. (Ver "Data e Lugar onde Foram Escritos os
Registros" em Vida I' Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, p.
258.)
Aspectos Característicos: Ver "O Significado dos Atas dos
Apóstolos" em Vida c Ensina11lcntos de Jesus c Seus Apóstolos
(pp . 258- 259).
Tema: Atos 1:8 poderia servir como esboço de todo o livro de
Atos, que contém um relato do trabalho missionário em
Jerusalém (capítulos 1-7), Judéia e Samaria (capítulos 8-9) e
"até aos confins da terra" (capítulos 10-28).

conta . É o Espírito que importa . Não sei quantas vezes já
disse isso, mas não me canso de repetir: É o Espírito que
importa acima de tudo" . (Discurso proferido no seminário de
presidentes de missão, 3 de abril de 1985, p. 73.)

Atos 1-2
Introdução
Durante quarenta dias, o Cristo ressuscitado esteve com Seus
discípulos e falou-lhes a respeito de "coisas concernentes ao
reino de Deus". (Atas 1:3.) O primeiro capítulo de Atos ajudanos a compreender o poder que entrou na vida dos primeiros
líderes da [greja como resultado do ministério de Cristo e da
ação do Santo Espírito. Esses capítulos começam a relatar a
história de como os Apóstolos pregaram o evangelho e
organizaram a Igreja em Jerusalém, enquanto o Senhor
preparava mensageiros para pregar a uma multidão cada vez
maior de pessoas.
Em espírito de oração, estude Atos 1-2 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Muitas pessoas da Igreja primitiva foram testemunhas do
Senhor ressuscitado. (Ver Atas 1:1- 3; ver também I
Coríntios 15:5- 8.)
• O evangelho será pregado "até aos confins da terra"(Atos
1:8) por meio do poder do Espírito. (Ver Atas 1:4-8;
2:14-47; ver também Mórmon 9:22; D&C 1:4.)
• Na Segunda Vinda, Jesus voltará à Terra da mesma
maneira que foi elevado aos céus. (Ver Atas 1:9-11; ver
também D&C 45:44-52.)
• Os Apóstolos foram ordenados como testemunhas da
divindade de Jesus Cristo. As vagas no Quórum dos Doze
são preenchidas de acordo com a orientação do Senhor.
(Ver Atas 1:15- 26; ver também Atos 4:33.)
• O dom das línguas é um dom do Espírito que auxilia o
trabalho missionário. (Ver Atos 2:1-12; ver também D&C
46:24-26.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, 240-244,
247-260.

Os Apóstolos deveriam assumir seu ministério somente após
terem sido "revestidos de poder do alto" (Lucas 24:49), ou em
outras palavras, terem recebido o Espírito Santo. O Presidente
Ezra Taft Benson, que na época era Presidente do Quórum
dos Doze Apóstolos, disse:

Sugestões Didáticas

"Se há uma mensagem que mais tenho repetido para meus
irmãos do Quórum dos Doze é a de que o Espírito é que

Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atos 1-2.

..
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Atos 1- 10. Estudando a vida do Apóstolo Pedro,
podemos ver como o Senhor dirigiu os assuntos da
Igreja por meio dele. (20- 25 minutos)

Alguns alunos se lembram de Pedro como aquele que negou
o Salvador três vezes e esquecem as muitas coisas grandiosas
que ele fez. Esta sugestão didática destina-se a ajudar a
eliminar toda impressão negativa ressaltando a corajosa e
notável devoção de Pedro ao Senhor, conforme se encontra
registrado no livro de Atos.
Pergunte aos alunos:
• Quando pensam no Apóstolo Pedro, qual é a primeira
coisa que lhes vem à mente? (Escreva as respostas no
quadro-negro.)
• Como esses acontecimentos influem em seus sentimentos a
respeito de Pedro?
Preste testemunho da grandiosidade de Pedro e incentive os
alunos a conhecerem mais a respeito dele durante a aula.
Diga aos alunos que devido à morte de Judas Iscariotes,
tornava-se necessário preencher a vaga no Quórum dos Doze.
Peça aos alunos que leiam Atos 1:13-16 e procurem saber
quem orientou a escol ha de um novo Apóstolo. Pergunte: O
que podemos aprender a respeito do cargo de Pedro a partir
desse relato?
.,..,

Peça a um aluno que leia a seguinte citação do Élder James E.
Faust:
"Um vigoroso precedente nos foi transmitido ao longo
das eras para apoiar a sucessão de autoridade. Após a
crucificação do Salvador, Pedro, como apóstolo sênior,
tornou-se o Presidente da Igreja . Desde a restauração
das chaves do sacerdócio a Joseph Smith, essa prática
tem sido seguida na sucessão a esse cargo." (Reach Up
for the Light, 1990, p. 22.)

Entregue aos alunos uma cópia da tabela" Acontecimentos da
Vida de Pedro", que se encontra no apêndice, p. 282. Peçalhes que o preencham e corrijam em classe. (As respostas são:
l-C, 2- D, 3-1, 4-8, 5-E, 6- J, 7-A, 8-F, 9-H, lO- C)
Peça aos alunos que resumam o que aprenderam a respeito de
Pedro que aumentou o apreço que sentem por ele. Conclua
lendo a seguinte declaração de Neal A. Maxwell, que veio a
tornar-se membro do Quórum dos Doze:
"Sob a influência dos ensinamentos de Cristo, Pedro
desenvolveu-se, deixando de ser um pescador
desconhecido para tornar-se presidente da Igreja.
Tendo sido hesitante e um pouco medroso, ele passou
a ser um homem que praticamente não temia mais
nada." (" .. . A More Excellent Way": Essays on Leadership
for Latter-day Saints, 1973, p. 38.)

Atos 1:1 - 3. Muitas pessoas da Igreja primitiva foram
testemunhas do Senhor ressuscitado. (20- 25 minutos)

Entregue o seguinte gráfico aos alunos como apostila ou
coloque-o no quadro-negro, deixando em branco a coluna
"Testemunhas" .

Referências

Testemunhas

Marcos 16:9-10;
João 20:11- 14

Maria Madalena, junto ao sepulcro

Mateus 28:1, 9

Maria Madalena e a outra Maria,
em algum lugar entre o sepulcro e
Jerusalém

Marcos 16:12;
Lucas 24:13-15

Dois discípulos na estrada para
Emaús

Lucas 24:34;
I Coríntios 15:5

Pedro, em Jerusalém ou arredores

Lucas 24:36; João 20:19

Dez Apóstolos em Jerusalém

Marcos 16:14; João 20:26

Onze Apóstolos em Jerusalém

João 21

Os Apóstolos junto ao mar de
Tiberíades, Galiléia

Mateus 28:16-17

Os Apóstolos em uma montanha
na Galiléia

I Coríntios 15:6

Quinhentos irmãos de uma vez,
provavelmente na Galiléia

I Coríntios 15:7

Tiago

Marcos 16:19;
Lucas 24:50-51

Os onze Apóstolos, perto de Betânia

Peça aos alunos que imaginem que tenham um amigo que
considere difícil acreditar na Ressurreição de Jesus. Peça aos
alunos que leiam Atos 1:1-3 procurando saber para quem o
Senhor apareceu depois de Sua Ressurreição. Pergunte: A que
poderiam se referir as "muitas e infalíveis provas"?
Peça aos alunos que preencham os espaços em branco n a
tabela. Explique-lhes que essa prova da Ressurreição é muito
forte por causa do número e da reputação das testemunhas.
Pergunte:
• Como vocês poderiam usar as escrituras para ajudar seu
amigo a começar a acreditar na Ressurreição?
• Que influência isso teria em seu próprio testemunho?
Você pode cantar ou ler a letra de "Cristo Já Ressuscitou"
(Hinos, nO 120.) Relembre os alunos que a Expiação de Jesus
Cristo permite que todos ressuscitemos. Pergunte: Que
diferença o fato de sabermos que iremos ressuscitar poderia
fazer na maneira como vivemos cada dia?

Atos 1:4-8; 2:1-21. O evangelho será pregado "até aos
confins da terra" pelo poder do Espírito. (25-30 minutos)

Mostre uma lâmpada (ou outra fonte de luz) e peça aos
alunos que observem sua aparência. Acenda a lâmpada.
Pergunte:
• Como a lâmpada apagada se assemelha às pessoas sem o
Espírito Santo?
• Como a lâmpada acesa se assemelha às pessoas com o dom
do Espírito Santo?
Leia Atas 1:4-8 com os alunos e pergunte:
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Atos 1: 15- 26. Os Apóstolos são ordenados como
testemunhas da divindade de Jesus Cristo. As
vagas do Quórum dos Doze são preenchidas conforme a
orientação do Senhor. (40-45 minutos)

W., \\

Exiba a fita de vídeo de uma conferência geral recente
mostrando o apoio das Autoridades Gerais (ou mostre uma
fotografia das Autoridades Gerais atuais) . Peça aos alunos
que digam o que sabem sobre o modo como os novos
Apóstolos são escolhidos. Explique-lhes que o Novo
Testamento nos dá um exemplo de como isso era feito
antigamente.
Peça aos alunos que leiam Atos 1:15- 20 e pergunte:

• O que os Apóstolos estavam esperando antes de
começarem a pregar o evangelho?

• Que vaga resultou da apostasia e morte de Judas?

• Por que o Senhor disse aos Apóstolos que esperassem até
receberem o Espírito Santo?

• Leia os versículos 21-22. Que qualificações Pedro
estabeleceu em relação à pessoa que seria escolhida como o
novo Apóstolo? (Ele precisava ter "convivido" com os
Apóstolos e ter sido testemunha do Senhor ressuscitado.)

• Leia Doutrina e Convênios 42:14. Por que não podemos
ensinar nem ministrar devidamente sem antes recebermos
o Espírito Santo?

• Pode um homem vivo atualmente cumprir esses dois
requisitos?

Leia 2 Néfi 33:1 e peça a um aluno que explique o que esse
versículo diz a respeito de pregarmos o evangelho com poder.
Leia a declaração do Presidente Ezra Taft Benson na seção
"Tema" da Introdução ao livro de Atos, p. 135.

Diga que os Apóstolos atuais não conviveram com os antigos
Apóstolos mas todos têm um testemunho especial. Leia a
seguinte citação do Élder Harold B. Lee:

Relembre os alunos de que o Salvador instruiu os Apóstolos a
esperarem em Jerusalém até que fossem investidos com o
Espírito Santo. Leia Atas 2:1-13 e pergunte:

"Há alguns anos ( ... ) dois missionários me procuraram
com o que lhes parecia ser uma pergunta muito difícil.
Um jovem ministro metodista tinha rido deles quando
eles disseram que havia hoje a necessidade de
apóstolos para que a verdadeira igrejá estivesse na
Terra. Disseram que o ministro replicou: 'Vocês sabiam
que quando os apóstolos se reuniram para escolher
algu ém para ocupar a vaga deixada pela morte de
Judas, eles disseram que teria de ser alguém que
tivesse convivido com eles e tivesse sido testemunha
de todas as coisas referentes à missão e ressurreição do
Senhor? Como vocês podem dizer que têm apóstolos,
se essas são as qualificações necessárias para alguém
ser um apóstolo?'

• Que provas encontramos nesses versículos de que os
Apóstolos seguiram as instruções do Salvador?
• Como a manifestação do Espírito no dia de Pentecostes foi
descrita por aqueles que não conheciam o Espírito Santo?
Saliente que Atas 2:14-36 contém o primeiro discurso público
de Pedro de que temos registro. Peça aos alunos que leiam os
versículos 22-24, 32. Pergunte:
• Por que o Espírito Santo inspiraria Pedro a proferir essa
m e nsagem?
• Por que não há nenhuma outra mensagem mais
importante do que essa?
Peça aos alunos que leiam Atos 2:37-47 procurando palavras
e frases-chave que mostrem que o poder do Espírito Santo
auxiliou os Apóstolos e m seu ministério. Aliste o que
encontrarem no quadro-negro. Você pode fazer perguntas
como estas:
• O que podemos aprender com esse importante
acontecimento da Igreja primitiva?
• Que vidas são abençoadas pela influência do Espírito
Santo?
• De que modo podemos ser abençoados atualmente pelo
poder do Espírito?
• O que podemos fazer agora para termos o Espírito Santo
quando formos falar com outras pessoas a respeito da
Igreja?

E aqueles rapazes perguntaram: 'O que vamos
responder?' Eu disse: 'Voltem e façam duas perguntas
a seu amigo ministro. Primeiro: Como o Apóstolo
Paulo adquiriu as qualificações necessárias para ser
chamado como apóstolo? Ele não conhecia o Senhor;
não tinha se encontrado com Ele. Ele não havia
convivido com os apóstolos. Não tinha sido
testemunha do ministério nem da ressurreição do
Senhor. Como ele adquiriu suficiente testemunho para
ser apóstolo? A segunda pergunta que farão ao
ministro é: Como é que ele sabe que todos os que são
apóstolos hoje não receberam esse mesmo
testemunho?'
Presto testemunho a vocês de que aqueles que hoje
possuem o chamado apóstólico podem saber e
realmente sabem da veracidade da missão do Senhor."
("Bom of the Spirit", discurso não publicado proferido
para os professores do seminário e instituto na
Universidade Brigham Young, 26 de junho de 1962, p.
13.)

Peça aos alunos que leiam Atas 1:23-26 e procurem saber
quem foi escolhido como novo Apóstolo. Debata as seguintes
perguntas:
• Como foi escolhido Matias?
• Que fato importante referente a esse processo é revelado no
versículo 24?
• Por que isso é importante?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente
Gordon B. Hinckley:
"Aqui, novamente, encontramos uma característica
única e significativa, estabelecida pelo Senhor para o
governo de Sua Igreja. O direito de nomear pertence
ao oficial ou oficiais superiores, em qualquer nível.
Mas essa nomeação precisa ser apoiada, ou seja, aceita
e confirmada pelos membros da Igreja. Este
procedimento somente é encontrado na Igreja do
Senhor. Não existe pretensão a um ofício, competição
por um cargo nem campanha para promover as
virtudes da pessoa. (.. .) No plano do Senhor, os que
têm a responsabilidade de escolher oficiais são guiados
por uma pergunta que prevalece sobre tudo: 'Quem o
Senhor escolheria?' A seleção é feita em silêncio e
através de meditação. Muitas orações são feitas até se
receber a confirmação do Espírito Santo de que a
escolha foi certa." (A Liahona, julho de 1994, pp. 63-64.)

julho de 1971, p. 1; ou Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus
Apóstolos, p . 540.)
Em espírito de oração, estude Atos 3-5 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Podem ocorrer curas por meio da fé e do poder do
sacerdócio. (Ver Atos 3:1-16; ver também Tiago 5:14-15;
Alma 15:8.)
• Os missionários de sucesso precisam ser destemidos e
corajosos diante da oposição. (Ver Atos 4:13-21, 31; 5:17- 33,
40-42.)
• Os santos são responsáveis pelo bem-estar uns dos outros.
(Ver Atos 4:32-37; ver também Atos 2:44-45; Mosias 18:8,
21; 4 Néfi 1:2-3; Moisés 7:18.)
• Mentir para os líderes da fgreja é o mesmo que mentir para
o Senhor. (Ver Atos 5:1- 11; ver também Jacó 7:9-19.)
• A verdade, no final, prevalecerá sobre o erro. (Ver Atos
5:34- 39; ver também Daniel 2:34-35.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 260- 262.

Pergunte: Qual é a coisa mais importante a ser levada em
conta ao se escolher e ordenar um novo Apóstolo? Leia
Doutrina e Convênios 107:23 e diga aos alunos que os
Apóstolos antigos e modernos são testemunhas especiais de
Jesus Cristo.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Atos 3-5.

Leve vários números de A Liahona com os discursos da
conferência para a sala de aula. Separe a classe em pequenos
grupos e entregue uma A Liahona para cada grupo. Peça aos
alunos que folheiem os discursos das Autoridades Gerais
procurando testemunhos de Jesus Cristo. Após alguns
minutos, peça-lhes que contem o que encontraram. Pergunte:
Que papel desempenhamos ao apoiarmos os Apóstolos?

Atos 3:1 - 16. Podem ocorrer curas por meio da fé e do
poder do sacerdócio. (25-30 minutos)

Faça uma imitação de um cheque de um milhão de dólares.
Mostre o "cheque" para a classe e pergunte:
• O que vocês preferem ter, um milhão de dólares ou sua
visão? Por quê?
• Vocês preferem ter um milhão de dólares ou a capacidade
de andar? Por quê?

Atos 3-5

• Leia Atos 3:1-11 . O que Pedro ofereceu ao aleijado que era
mais valioso do que o dinheiro?

-<

• Leia os versículos 12-16. O que torna possível curas como
essas?

Introdução
Atos 3-5 mostra os Apóstolos dirigindo os negócios da Igreja
em Jerusalém pelo poder do Espírito Santo. Pedro, o Apóstolo
sênior, com João a seu lado, curou os enfermos e os aleijados,
pregou o evangelho, enfrentou destemidamente os líderes
religiosos dos judeus, mostrou muitos sinais e maravilhas ao
povo e prestou testemunho da divindade de Jesus Cristo. O
Élder Spencer W. Kimball, que na época era membro do
Quórum dos Doze, descreve Pedro, "aquele grande
presidente da igreja", como um homem de "grande fé,
liderança destemida, testemunho inabalável, coragem
inigualável e compreensão quase ilimitada". (Peter, My
Bmtfler, Brigham Young University Speeches of the Year, 13 de

Conte para a classe alguns relatos de curas que ocorreram por
meio da fé e do poder do sacerdócio, ou peça aos alunos que
contem relatos semelhantes.
Diga que curas como essas podem ser uma ilustração da cura
espiritual. Assim como o Senhor tem poder para curar nossas
enfermidades físicas e até nossas deficiências, Ele nos oferece
o perdão e a força para sobrepujar nossas doenças e os males
da sociedade. Leia novamente Atos 3:2- 8 e faça perguntas
como estas:
• Quem ocupa o cargo de Pedro atualmente na Igreja? (O
profeta.)

G1:

• Se compararmos a cura do homem coxo por Pedro à cura
espiritual, o que representa aquele homem?

• De que modo nossa sociedade incentiva esse tipo de
comportamento?

• O que as palavras "fitando os olhos nele", no versículo 4,
dão a entender? (O homem era importante para Pedro.)

Peça aos alunos que leiam Atos 2:44-45; 4:32-37 e pergunte: O
que os membros da Igreja faziam com suas riquezas materiais
na época de Pedro? Leia Doutrina e Convênios 78:5-6.

• De que modo os profetas atuais "fitaram os olhos" nos
jovens? (Um exemplo é o folheto Para o Vigor da Juventude.)
• O que dão a entender as palavras olhou para eles, no
versículo 5? (O homem prestou atenção a Pedro e João.)
• Como isso se aplica à cura espiritual? (Precisamos dar
ouvidos e obedecer ao profeta atual e os outros líderes do
sacerdócio.)
• O que podemos aprender com o fa to de Pedro ter tomado
o homem pela mão e o ajudado a levantar-se?
Peça a um aluno que leia a seguinte citação do Presidente
Harold B. Lee:
"Posso imaginar o que aquele homem aleijado deve ter
pensado. 'Será que esse homem não sabe que nunca
andei na vida? E agora me ordena que ande.' Mas o
relato bíblico não termina assim. Pedro não se
contentou em apenas ordenar ao homem que andasse,
mas 'tomando-o pela mão direita, o levantou'. (Atos
3:7.)

Conseguem visualizar aquela nobre alma, o principal
dos apóstolos, provavelmente com os braços em volta
dos ombros daquele homem, dizendo: 'Vamos, meu
bom homem, tenha coragem. Vou ajudá-lo a dar
alguns passos. Caminhemos juntos, e garanto-lhe que
vai conseguir andar, porque você recebeu uma bênção
pelo poder e autoridade que Deus concedeu a nós,
homens, que somos Seus servos'. O homem, então,
saltou de alegria.
Não podemos erguer outra alma a menos que
estejamos em um nível mais alto que ela. Se quiserem
salvar um homem, vocês precisam cuidar para que
estejam dando o exemplo do que esperam que ele seja.
Não podemos acender uma chama em outra alma a
menos que ela esteja brilhando em nossa p rópria
alma." (Conference Report, abril de 1973, p. 178.)
Atos 4 :32-37. Os santos são responsáveis pelo
bem-estar uns dos outros. (25-30 minutos)

Comece a aula fazendo perguntas a respeito dos dois
primeiros capítulos de Atos . (Você terá que preparar
previamente quinze a vinte perguntas.) Se os alunos derem a
resposta certa, dê-lhes um prêmio, que pode ser um doce.
Continue, até que alguns alunos tenham vários prêmios e os
outros, poucos ou nenhum . Pergunte:
• Nós medimos o sucesso pela quantidade de riqueza que
temos ou por quanto temos a mais que os outros?

• Por que é importante que os santos dos últimos dias se
ajudem uns aos outros materialmente?
• O que significa "tudo em comum"?
• Que nome damos a essa lei hoje em dia? (A lei da
consagração.)
• O que podemos fazer para ajudar os outros materialmente?
(As respostas podem incluir pagar dízimos e ofertas,
participar de projetos de serviço, ajudar as pessoas a
encontrarem emprego ou realizar servi ços humanitários.)
Aponte para os prêmios dados no início da aula . Pergunte aos
alunos: Gostariam de juntar todos os prêmios e redistribuí-los
de modo mais eqüitativo? Por que sim ou por que não?
Debata as questões que surjam nesse exercício. Peça a um
aluno que leia a seguinte citação do Presidente Ezra Taft
Benson:
"Tudo que temos pertence ao Senhor; Ele pode,
portanto, pedir-nos toda e qualquer coisa que
possuamos, pois tudo pertence a Ele. ( ...)
( ... ) A lei da consagração é uma lei referente a uma
herança no reino celestial. Deus, o Pai Eterno, Seu
Filho Jesus Cristo e todos os seres santos vivem essa
lei . É uma lei eterna. É uma revelação de Deus à Sua
Igreja nesta dispensação. Embora ainda não esteja em
pleno funcionamento hoje, todos os santos terão que
vivê-la em sua plenitude para receberem uma herança
celestial. Vocês, jovens de hoje, vivem uma parte dessa
lei mais alta ao pagarem o dízimo, ao fazerem uma
oferta generosa, ao servirem em uma missão ou
fazerem outras contribuições em dinheiro, serviço e
tempo. " ("A Vision e a Hope for the Youth of Zion",
em 1977 Devotional Speeches of the Year, 1978, pp.
74-75.)
• Que programas atuais da Igreja incorporam os princípios
da consagração?
• Como o programa de bem-estar da Igreja nos permite viver
parte da lei da consagração?
Peça a cada aluno que pense em alguém cuja vida ele possa
tornar mais feliz por meio de serviço e planejar algo que
possa fazer para ajudar essa pessoa. Diga -lhes que não irá
perguntar-lhes os detalhes de seus planos ou quem são as
pessoas que eles estão ajudando, mas que dentro de um dia
ou dois irá perguntar-lhes como se estão saindo.
Atos 5: 1- 11 . Mentir para os líderes da Igreja é o mesmo
que mentir para o Senhor. (10- 15 minutos)

Peça aos alunos que se revezem na leitura em voz alta de
Atos 5:1-11, um versículo cada um . Pergunte: Que lições
podemos tirar dessa história? (Não podemos mentir para
Deus; as conseqüências da mentira podem se abater

imediatamente sobre o mentiroso; sempre sofremos as
conseqüências de nossos atos.) Peça a um aluno que leia a
seguinte declaração do Élder Gordon B. Hinckley:
"Hoje em dia, os que praticam a desonestidade não
morrem como Ananias e Safira, mas falece alguma
coisa dentro deles. A consciência pesa, o caráter
definha, desvanece-se o respeito próprio, a integridade
fenece." (A Liahona, agosto de 1976, p. 55.)

Pergunte: De acordo com essa citação, quais são algumas das
conseqüências da mentira? Peça aos alunos que contem
relatos de pessoas conhecidas que aprenderam o valor da
honestidade total para com o Senhor, os líderes da Igreja ou
ou tras pessoas.

Atos 5:34- 39. A verdade, no final, prevalecerá sobre o
erro. (10-15 minutos)

'
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Entregue aos alunos alguns jornais ou revistas com notícias
recentes. Peça-lhes que os folheiem, procurando saber em que
grau o pecado e o erro prevalecem no mundo. Pergunte:
Como acham que as pessoas devem sentir-se sobre a vida se
acreditarem que essas condições sempre prevalecerão no
mundo?
Peça aos alunos que leiam Atos 5:34-39 e pergunte:
• O que Gamaliel acreditava em relação à luta entre o certo e
o errado?
• Como esse conhecimento pode dar-nos esperança em um
mundo repleto de pecados e coisas erradas?

"Vós sois como vossos pais". (Atos 7:51) Estêvão disse que
eles haviam rejeitado o Filho de Deus. Ele teve uma visão e
testificou ver Deus, o Pai, e Jesus à Sua direita. Isso deixou as
pessoas tão iradas, que elas o apedrejaram. Estêvão tornou-se
um dos primeiros mártires da Igreja primitiva.
Ao ler Atos 6- 7 procure quais as qualidades dos primeiros
líderes da Igreja que os qualificaram para o ministério.
Observe também como Estêvão utilizou a história de Israel
para ensinar os líderes dos judeus a respeito de Jesus Cristo.
Em espírito de oração, estude Atos 6-7 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os líderes da Igreja utilizam o princípio da delegação para
atender às necessidades das pessoas e cumprir o trabalho
do Senhor. (Ver Atos 6:1-7; D&C 107:23,33- 35.)
• As pessoas que servem na Igreja devem ser honestas,
espirituais e sábias. (Ver Atos 6:3; D&C 4:5-6.)
• Os fiéis desfrutam as bênçãos de Deus na vida e na morte.
(Ver Atos 6:5-7:60.)
• Os justos foram perseguidos por toda a história da
humanidade, mas aqueles que perseverarem receberão
bênçãos. (Ver Atos 6:9-15; 7:22-36,51- 60.)
• Os iníquos consideram a verdade muito difícil. (Ver Atos
7:54; ver também 1 Néfi 16:1- 2.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, 262.

O Presidente Hugh B. Brown ensinou:
"Podem ter absoluta certeza de que no final a justiça
triunfará. A verdade prevalecerá. A Igreja foi
organizada e estabelecida. Ela é o reino de Deus e
jamais será derrubada." (Conference Report, outubro
de 1961, p. 87.)

Atos 6-7
Introdução
Com o crescimento da Igreja, os Apóstolos chamaram um
grupo de sete homens para ajudá-los a atender a certas
necessidades materiais dos santos de Jerusalém. Estêvão, um
dos sete, foi descrito como um homem "cheio de fé e de
poder" que "fazia prodígios e grandes sinais entre o povo".
(Atos 6:8) Alguns dos judeus acusaram Estêvão de blasfêmia
por ensinar que Cristo iria "mudar os costumes que Moisés
[lhes dera]". (Versículo 14) Estêvão defendeu-se perante o
conselho, lembrando-lhes de que os verdadeiros profetas
sempre tinham sido rejeitados por Israel. Testificou, dizendo:

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Atos 6-7.

Atos 6- 12. O Pai Celestial dirige Seu trabalho por meio
de Seus profetas. (30- 35 minutos)

Combine com alguém (talvez um pai ou líder do sacerdócio)
para que entre na sala no início da aula e faça um anúncio
sobre um evento que esteja por acontecer. A pessoa deve
fornecer a data, o horário, o local e outras informações.
Depois, outra pessoa irá entrar e fazer o mesmo anúncio, mas
com detalhes diferentes. Depois, uma terceira pessoa irá
entrar e anunciar o mesmo evento, com outras informações
diferentes das duas anteriores.
Pergunte: Em qual dos avisos vocês acreditaram? Por quê?
Diga aos alunos que a primeira pessoa deu a informação
correta . Pergunte:
• De que modo essa situação pode causar confusão?
• Em relação ao evangelho, quem é a melhor pessoa para
aconselhar-nos?
• De que modo somos influenciados ao darmos ouvidos a
outras fontes?

Debata as dificuldades resultantes de darmos ouvidos a
mensagens provenientes da fonte errada .
Em Atos 6-12 vemos o Senhor orientando Pedro, o Presidente
da Igreja, a levar o evangelho aos gentios, uma mudança que
muitos dos santos primitivos não esperavam. Diga que
mudanças como essa precisam acontecer por intermédio do
profeta vivo, e que os membros da Igreja devem ter plena
confiança nas palavras do profeta .
Separe sua classe em três grupos . Designe um grupo a
estudar Atos 6, outro a estudar Atos 10, e outro a estudar
Atos 11, procurando orientações que o Senhor deu aos santos
por meio de Seus Apóstolos. Peça-lhes que relatem o que
encontraram . ([sso pode incluir a designação de sete homens
para cuidar das viúvas, a visão de Pedro para que levasse o
evangelho aos gentios e seu relato dessa visão aos membros
da Igreja.)
Assegure aos alunos que o Senhor ainda fala para Sua Igreja
hoje por meio de Seu profeta e apóstolos, e que podemos ter
plena confiança na palavra deles. Você pode contar um trecho
de um de seus discursos de conferência preferidos. Incentive
os alunos a voltarem para casa e estudarem A Lia/lOna que
contenha os discursos da última conferência, procurando o
que o profeta e os apóstolos disseram .

Mostre aos alunos uma fotografia do profeta atual ou de um
dos apóstolos . Debata as grandes responsabilidades que esses
líderes da Igreja foram chamados a desempenhar. Pergunte:
• Por quem as Autoridades Gerais são responsáveis?
• O que poderia acontecer se eles ignorassem seu chamado?
• Como isso se relaciona à nossa aula com uso de objetos?
Leia Atos 6:1-6 procurando qual foi o problema específico
que os líderes da Igreja primitiva tiveram que enfrentar.
• Como os líderes da Igreja resolveram esse problema?
• Quem foi chamado para auxiliar os apóstolos a cuidarem
das viúvas? (À medida que os alunos forem encontrando o
nome dos sete homens, escreva-os no quadro-negro.)
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder
Bruce R. McConkie:

"O trabalho a eles designado enquadrava-se no âmbito
dos assuntos temporais que geralmente ficam aos
cuidados do Sacerdócio Aarônico, deixando os
apóstolos livres para cuidarem dos assuntos mais
difíceis referentes ao ministério do Sacerdócio de
Melquisedeque." (Doctrinal New Testament Commentary,
2:65.)

Entregue aos alunos uma cópia das seguintes citações e leiaas em conjunto.

o Presidente Harold

B. Lee disse:

Pergunte:
• Que problemas semelhantes enfrentamos hoje em dia?

"Se quiserem saber o que o Senhor deseja que os
santos saibam e quiserem contar com Sua orientação e
direção nos próximos seis meses, consigam uma cópia
dos discursos desta conferência, então terão a última
palavra do Senhor no que se refere aos santos."
(Conference Report, outubro de 1973, p. 168.)

o

Presidente Ezra Taft Benson disse:
"Nos próximos seis meses, o lugar do número de A
Liahona com os discursos da conferência deve ser junto
às vossas obras-padrão para consulta freqüente.
Conforme dizia meu caro amigo e irmão, Harold B.
Lee, permitamos que esses discursos de conferência
'sirvam de guia para nossos passos e palavras nos
próximos seis meses. São assuntos importantes que o
Senhor houve por bem revelar a este povo nestes dias'
(Conferência Geral, abril de 1946)." (A Liahona, julho
de 1988, p. 87.)

Atas 6:1-6. Os líderes da Igreja precisam de membros
dignos para ajudarem a atender às necessidades de
outras pessoas. (15- 20 min utos)

Peça a um aluno que segure algu ns objetos para você.
Entregue ao aluno objetos como um lápis, um livro, um rolo
de fita adesiva, um grampeador, etc., até que o aluno derrube
algo ou tenha que colocar um dos objetos de lado.

• Como os portadores do Sacerdócio Aarônico ajudam a
cuidar das viúvas?
• Como o cumprimento das tarefas dos portadores do
Sacerdócio Aarônico pode ajudar a aliviar o fardo dos
líderes da Igreja cumprindo suas tarefas?
Peça a um aluno que leia Atos 6:3 novamente e pergunte:
• Que qualidades procuravam os Apóstolos ao escolherem
os sete homens?
• De que modo essas mesmas qualidades nos ajudam a
servir na Igreja atualmente?
Leia Atos 6:7- 8 e procure evidências de que esses chamados
foram inspirados. Pergunte: De que modo os portadores do
sacerdócio podem abençoar as viúvas e toda a Igreja?

Atas 6:5-7:60. Os fiéis desfrutam as bênçãos do Senhor
na vida e na morte. (20- 25 minutos)

Peça aos alunos que imaginem terem sido avisados de que
iriam morrer. Pergunte: Se vocês pudessem escrever o
discurso de homenagem de seu próprio funeral, o que
diriam? Para ajudar no debate, você pode fazer perguntas
como estas:
• Como vocês gostariam de ser lembrados?
• Que influência o fato de terem vivido diligentemente o
evangelho há de ter sobre a forma como vocês serão
lembrados?
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Peça aos alunos que leiam Atas 6:5-8 e procurem saber que
tipo de pessoa era Estêvão. Pergunte: Se vocês vissem
algumas das maravilhas e milagres realizados por Estêvão,
que pensariam dele?
Peça aos alunos que leiam Atas 6:9- 15. Pergunte:
• Por que algumas pessoas ficaram iradas com o trabalho de
Estêvão?
• Que evidências vocês têm de que Deus abençoou Estêvão
durante sua difícil missão?

As conseqüências permanecem nos vários credos do
cristianismo, que professam uma Trindade composta
por um único ser e que descrevem esse ser único ou
Deus como 'incompreensível' e 'sem corpo, partes ou
paixões'" (Conference Report, abril de 1995, pp.
112-113.)

Leia Atos 7:55-56. Desenhe um diagrama no quadro-negro,
semelhante a este:

• O que as pessoas fizeram para acusar Estêvão e levá-lo
perante o conselho?
Atos 7 é um discurso feito por Estevão ao defender-se perante
os líderes dos judeus. Diga aos alunos que Estêvão contou
parte da história de Israel, mostrando como Israel havia
rejeitado Moisés e os profetas. Peça aos alunos que leiam Atos
7:51-53 e pergunte: Quais foram as três acusações que
Estêvão fez contra os lideres dos judeus? (Eles eram homens
de dura cerviz e resistiam à influência do Espírito Santo; eles
rejeitaram e mataram o Justo, Jesus Cristo; eles receberam a
lei de Moisés mas não a guardaram .)
Peça aos alunos que leiam Atas 7:54-60 e pergunte:
• Como os judeus reagiram a essas acusações?
• Como Deus apoiou Estêvão quando ele prestava
testemunho?
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• O que essa visão dá a entender em relação à dignidade de
Estêvão?

:

• Que evidência vocês têm de que Estêvão permaneceu fiel
até o fim?
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• Se fossem escrever o discurso de homenagem a Estêvão em
seu funeral, o que diriam?
Filho
\ Atos 7:55- 56 (Conhecimento de Escritura.) A
, / Trindade é formada por três pessoas separadas e
distintas. (10- 15 minutos)

Pergunte: Como as pessoas do mundo descrevem a Trindade?
Peça a um aluno que leia a seguinte citação do Élder Dallin H .
Oaks:
"Muitos cristãos rejeitam a idéia de um Deus tangível
e pessoal e uma Trindade composta de três pessoas
separadas e distintas. Eles acreditam que Deus é um
espírito e que a Trindade é um só Deus. Em nosso
ponto de vista, esses conceitos são uma evidência do
afastamento da verdade a que damos o nome de
Grande Apostasia.
Afirmamos que os conceitos descritos por termos tão
distantes do que se encontra nas escrituras como 'o
incompreensível mistério de Deus' e 'o mistério da
Santíssima Trindade'são atribuíveis às idéias da
filosofia grega. Esses conceitos filosóficos
transformaram o cristianismo nos primeiros séculos
após a morte dos Apóstolos ( ... )

Espírito Santo

Leia Doutrina e Convênios 130:22 com a classe e explique aos
alunos que os santos dos últimos dias acreditam que cada
membro da Trindade tem um corpo distinto. Dê alguns
minutos para os alunos encontrarem e mostrarem outras
escrituras que indiquem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
são três pessoas separadas e distintas. (Ver sugestão didática
referente a Mateus 3:16- 17, p . 24.) Pergunte:
• Como vocês se sentem em saber que podem orar para
nosso Pai Celestial, de quem somos filhos e que ouve e
atende a nossas orações?
• De que modo o fato de sabermos que Jesus é uma pessoa
nos ajuda a seguir Seu exemplo?
• Por que muitos pais mantêm um diário e escrevem cartas
aos filhos? (Uma resposta possível é que eles amam os
filhos e querem conhecê-los.)
• Por que acham que o Pai Celestial revelou Sua natureza a
Seus filhos? (Ver João 17:3.)

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder
Dallin H. Oaks:

Outras Fontes de Consulta
• Vidl7 c Ellsinl7l1lclltos de Jesus e SC/lS Apóstolos, pp . 262-265,
275-280.

"Do mesmo modo que o resto da cristandade, nós
acreditamos na Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo.
Contudo, testificamos que esses três membros da
Trindade são seres separados e distintos. Também
testificamos que Deus, o Pai, não é apenas um espírito,
mas uma pessoa glorificada que tem um corpo
tangível, assim como Seu Filho ressuscitado, Jesus
Cristo." (A Liailonl7, julho de 1995, p. 89.)

Atos 8-9

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atos 8-9.

Atos 8:1--4. O Senhor permite que Seu povo seja provado
a fim de cumprir Seus propósitos. (30- 35 minutos)

---

Comece a aula com o braço envolto em bandagens. Peça aos
alunos que imaginem que você sofreu um acidente doloroso e
que não poderá usar o braço e a mão por v,írias semanas.
Pergunte:
• Quais silo alguns males que podem resultar desse tipo de
lesão?

Introdução
Em Atos 8- 9 vemos (l início da missão mu ndial da igreja
cristã primitiva . Antes dessa épOG1, os missioncírios pregavam
o evangelho apenas para os judeus em Jerusalém e na Judéia.
A partir de entilo, Filipe, um dos sete homens escolhidos para
ajudar os Apóstolos, pregou a nilo israelitas na Samaria e em
Gaza. (Ver mapa n° 4 no Gllil7 pl7ra Estudo dl7s Escritllras.) Ao
estudar o capítulo 8, procure saber como foram ensinados e
colocados em prática os primeiros princípios e ordenanças do
evangelho.
Esses capítulos também recontam a conversão de Saulo, um
dos maiores missionários que já houve. Saulo, que o Senhor
ergueu para "levar o [Seu] nome diante dos gentios, e dos reis
e dos filhos de Israel" (Atos 9:15), era a mesma pessoa que
passou a se chamar Paulo e que escreveu a maioria das
Epístolas do Novo Testamento. Observe como seu zelo em
perseguir os santos mudou, após sua conversão, para o zelo
em divulgar o evangelho de Jesus Cristo.
Em espírito de oração, estude Atas 8-9 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Senhor permite que Seu povo seja provado a fim de

• Que bem pode resultar disso? (Algumas respostas
possíveis incluem aprender a escrever com a outra mão, ter
mais empatia pelas pessoas que sofrem fisicamente,
conhecer um médico ou enfermeira que esteja interessado
em conhecer o evangelho.)
Peça a um aluno que leia Atos 8:1-4 e procure saber quais
eram as provações enfrentadas pelos membros da Igreja .
Pergunte: Que bem resultou dessa situação difícil? (Aqueles
que foram espalhados pelo mundo pregaram o evangelho
pelos lugares por que passaram.)
Explique-lhes que Filipe foi um dos que pregaram o
evangelho em decorrência da dispersão de Jerusalém . Peça
aos alunos que leiam rapidamente Atos 8:5-13, 26-40
procurando evidências de que a experiência de Filipe fora de
Jerusalém foi bem -sucedida. Leia Atos 1:8 e pergunte: Como
essa dispersão ajudou a Igreja a cumprir o mandamento dado
pelo Senhor ressusci tado?
Conte uma experiência pessoal em que uma provação ou
dificuldade que enfrentou de certa forma veio a transformarse em uma bênção. (Ou use um exemplo das escrituras, como
a ocasiilo em que Néfi quebrou seu arco, registrada em 1 Néfi
16:18- 32.) Incentive os alunos a não ficarem desanimados
quando lhes acontecerem coisas ruins, mas que procurem as
coisas boas que possam resultar daquela experiência.
Pergunte se alguém da classe já passou por algo semelhante
que gostaria de compartilhar com a classe.

Atos 9:1 - 22. O Senhor tem um trabalho para cada um de
nós em Seu reino. (20- 25 minutos)

cumprir Seus propósitos. (Ver Atos 8:1-4.)
• O Senhor dirige o trabalho da Igreja . (Ver Atos 8:5-40.)
• Deus tem um trabalho para cada um de nós em Seu reino.
(Ver Atos 9:1- 22.)
• Exigem-se sacrifícios para seguir a Cristo. (Ver Atos 9:16;
ver também II Coríntios 11 :23-33.)
• Os homens que possuem dignamente o sacerdócio de Deus
compartilham (l poder de Jesus Cristo. (Ver Atos 9:32-43.)

Diga aos alunos que finjam que em alguns minutos a classe
recebercí a visita de uma pessoa que pode responder a
qualquer pergunta que eles queiram fazer a respeito da Igreja,
mas que poderão fazer apenas duas perguntas. Debata qua is
seriam as perguntas que eles deveriam fazer.
Peça aos alunos que leiam Atas 9:1-6 procurando saber quais
foram as perguntas que Saulo fez ao Senhor, quando Ele lhe
apareceu.
• Por que as perguntas de Paulo eram tão decisivas para ele?

• Por que essas mesmas perguntas silo tão importantes para
. . cada um de nós?

Saliente que todos precisamos adqu irir nosso próprio
testemunho de Jesus Cristo. Com respeito à segunda pergunta
de Paulo, leia a seguinte declaração do Élder Ezra Taft
Benson, que na época era Presidente do Quórum dos Doze
Apóstolos:
"Não há pergunta mais crucial que o homem deveria
estar sempre fazendo do que aquela feita por Paulo:
'Senhor, que queres que eu faça?' (Atos 9:6] Não existe
resposta mais essencial do que aquela que ele recebeu:
Procure aqueles que receberam a autoridade do
Senhor para dar instruções." (Cad, Family, Country: Our
Three Creat Loyalties, 1974, p. 162.)

Brigham Young disse o seguinte a respeito do Profeta Joseph
Smith:
"Joseph não poderia ter sido aperfeiçoado, ainda que
vivesse mil anos, se não tivesse sofrido perseguição. Se
ele tivesse vivido mil anos, conduzido este povo e
pregado o evangelho sem ser perseguido, ele não se
teria aperfeiçoado tão bem como quando estava com a
idade de trinta e oito anos." (Ensinamentos dos
Presidentes da Igreja: Brigham Young, p. 264.)

Pergunte:
• Como a perseguição, o sofrimento e o sacrifício afetaram o
Profeta Joseph Smith?

Pergunte: O que devemos fazer quando recebemos uma
resposta do Senhor? Leia Atas 9:7-22 e faça algumas destas
perguntas:

• Como podemos lidar positivamente com o sofrimento e o
sacrifício que nos venham a acontecer?

• O que aconteceu a Saulo como resultado dessa visão?

• Como nosso sacrifício pode beneficiar outras pessoas?

• Que evidência temos de que Saulo foi obediente às
respostas que recebeu?

Peça aos alunos que leiam Romanos 8:35-39 procurando saber
o que deu a Paulo a capacidade de fazer grandes sacrifícios .
Pergunte:

• O que o Senhor disse a Ananias a respeito de Saulo que o
preparou para encontrar-se com aquele que perseguia a
Igreja?
• Como Saulo foi abençoado por atender à resposta dada
pelo Senhor?
• Que bênçãos podemos receber por fazer o mesmo que
Saulo?
Pergunte aos alunos:
• Como o Senhor responde a nossas perguntas hoje? (As
respostas podem incluir as escrituras, o Espírito Santo,
oração, pais, líderes do sacerdócio, bênção patriarcal.)
• O que acontece se decidirmos ignorar as respostas dadas
pelo Senhor?
• Por que guardar os mandamentos é tão importante ao
procurarmos saber o que o Senhor quer que façamos?

Atas 9:16. Os discípulos de Cristo precisam estar
dispostos a fazer sacrifícios. (15- 20 minutos)

Mostre aos alunos duas ou três pessoas que fizeram uma
contribuição importante para a sociedade. (Por exemplo: um
médico, uma mãe, uma professora.) Em relação a cada uma
das perguntas, pergunte: Que sacrifícios essa pessoa
provavelmente teve que fazer para ser bem-sucedida?
Pergunte: Como esses sacrifícios abençoam outras pessoas?
Peça aos alunos que leiam Atos 9:16 e II Coríntios 11 :23-28
procurando saber o que Saulo (Paulo) sofreu pela causa de
Cristo. Diga aos alunos que seguir Cristo exige que estejamos
dispostos a sacrificar todas as coisas, e que os discípulos
freqüentemente são chamados a sofrer muitas coisas .
Pergunte: Por que Paulo fez esses sacrifícios?

• Quais são algumas maneiras pelas quais se manifesta o
"amor de Cristo"?
• De que modo isso ajudou Paulo?
• Como isso pode ajudar-nos?
Atas 9:32-43. Pedro tinha o poder de Cristo, e temos
esse mesmo poder na Igreja atualmente. (15--20 minutos)

Peçam aos alunos que fechem a Bíblia . Quando você der o
sinal, peça-lhes que a abram e descubram uma passagem que
conte como o sacerdócio foi usado para abençoar a vida de
alguém. À medida que os alunos forem encontrando relatos,
peça-lhes que mostrem as referências para os que ainda não
tenham encontrado. Quando todos da classe tiverem uma
referência, escolha alguns alunos para mostrarem o que
encontraram.
Separe a classe em dois grupos. Peça a um grupo que leia e
compare Atos 9:32- 35 com Marcos 2:1- 12. Peça ao outro
grupo que compare Atos 9:36-43 com Lucas 7:11-17. Faça
estas perguntas para ajudar no debate:
• Quem realizou os milagres relatados em Marcos e Lucas?
• Quem realizou os milagres relatados em Atos?
• De quem Pedro recebeu o poder do sacerdócio?
• Quem restaurou o poder na Terra em nossos dias? (Pedro,
Tiago e João; ver D&C 128:20.)
Pergunte se algum dos alunos gostaria de contar uma
experiência em que tenha sido abençoado pelo poder do
sacerdócio. Se não houver voluntários, você pode contar uma
experiência de sua própria vida. Testifique-lhes que a
autoridade do sacerdócio ou o poder de Cristo está conosco
na Igreja hoje em dia.
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A apresentação 11 do Vídeo do Novo Testamento, "O Dia
/
Há Muito Prometido" (8 :35), pode ser usada para
ensinar Atos 10 (Ver Guia de Vídeo do Novo Testal1lento para
sugestões didáticas.)

Introdução
Jesus disse a Seus Apóstolos, "Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura". (Marcos 16:15) O livro de Atas
mostra os Apóstolos cumprindo esse mandamento divino.
Judeus e prosélitos (gentios convertidos ao judaísmo)
estrangeiros ouviram o evangelho ser pregado em sua
própria língua no dia de Pentecostes. (Ver Atos 2:1-12.)
Nicolau, um dos sete chamados para cuidar das viúvas, era
prosélito de Antioquia . (Ver Atas 6:5.) Filipe batizou muitos
na Samaria e um homem da Etiópia. (Ver Atos 8:6- 7, 12,
26-40 .) Ananias profetizou que Saulo pregaria Cristo "diante
dos gentios". (Atos 9:15.) O Senhor mostrou a Pedro uma
visão que o fe z ver que "Deus não fa z acepção de pessoas",
mas "que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o
teme e faz o que é justo" . (Atos 10:34-35) A Igreja regozijou-se
com essa revelação, dizendo: "Na verdade até aos gentios deu
Deus o arrependimento para a vida". (Atos 11:18) Esses
acontecimentos abriram o caminho para o grande trabalho
missionário de Paulo entre os gentios.
Ao estudar A tos 10-12, observe o signi ficado da conversão de
Cornélio e pondere em que aspectos Deus não faz acepção de
pessoas .
Em espírito de oração, estud e Atos 10- 12 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas li ções.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Deus revela Sua palavra por meio de Seus profetas. (Ver
Atos 10:9-16; 11:1-9; ver também Declaração Oficial 1;
Declaração Oficial 2.)
• O Pai Celestial é um Deus imparcial; Ele oferece a salvação
a todos. (Ver Atos 10:34; ver também 2 Néfi 26:33; D&C
1:35.)
• Os Apóstolos são testemunhas especiais de Jesus Cristo
(Ver Atas 10:36-43; ver também Atos 4:33; D&C 107:23.)

Outras Fontes de Consulta
• Vidll (' EIlSina11lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 267- 273.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atos 10-1 2.

Atos 10. Deus revela Sua palavra por meio de
Seus profetas. (25- 30 rninutos)

Mostre aos alunos uma gravura do Salvador e uma do profeta
atual. Explique-lhes que Jesus dirige hoje Sua Igreja por meio
de revelação, da mesma forma que o fez na época dos antigos
Após tolos.
Como exemplo de como o Senhor dirige Seu trabalho por
meio de revelação aos profetas, peça aos alunos que leiam
Mateus 10:5-6 e p ergunte:
• O que essa escritura diz a respeito do trabalho
missionário?
• O Senhor pode dar instruções diferentes a respeito do
trabalho missionário em épocas diferentes? Por quê?
• Leia Atos 10:44-48. Como o trabalho missionário mudou
nessa época? (Passaram a ser batizados gentios.)
• Como essa mudança afetaria a missão da Igreja?
Leia com os alunos Atos 10:1-35 procurando saber como foi
feito esse comunicado. Pergunte:
• Como o Senhor preparou Cornélia, um gentio, para receber
o evangelho?
• Co mo o Senhor preparou Pedro?
• Que impacto essa revelação dada a Pedro teve sobre a
Igreja?
Saliente que essa revelação pode ser comparada à Declaração
Oficial 2 de Doutrina e Convênios. Assim como a revelação
de Pedro instruía a Igreja primitiva a levar o evangelho aos
gentios, essa revelação moderna dada ao Presidente Spencer
W. Kimball permitia que a Igreja moderna expandisse o
trabalho missionário e as bênçãos do templos a todo o
mundo.
Leia a seguinte declaração do Élder Harold B. Lee:
"Quando houver algo que seja diferente do que o
Senhor já disse, Ele o revelará a Seu profeta. ( .. . ) Eu
disse: 'Supõem que enquanto o Senhor tiver Seu
profeta na Terra Ele há de usar meios indiretos para
revelar algo a Seus filhos? É para isso que Ele tem um
profeta, e quando tiver algo para revelar à Igreja, Ele o
revelará ao Presidente'." ("The Place of the Living
Prophet, Seer, and Revelator", discurso para os
educadores religiosos, 8 de julho de 1964, Charge to
Religious Educators, 2 a ed., 1982, p . 109.)

Atos 10. O Pai Celestial não é um Deus parcial; Ele
oferece a salvação a todos. (10-15 minutos)

Peça aos alunos que imaginem estar no final do semestre e
que você vai dizer-lhes a nota que tiraram no curso. Peça aos
dois alunos mais altos da classe que fiquem de pé e diga-lhes
que tiraram a nota mais alta . Peça aos três próximos alunos
mais a ltos que se levantem e diga-lhes que tiraram a segunda
nota mais alta. Diga ao restante da classe que tiraram uma
nota média .
Pergunte: Esse método de dar notas é justo ou injusto? Por
quê? Saliente que para as notas serem justas, elas devem estar
relacionadas ao assunto avaliado, e todos os alunos d evem ter
a chance de ganhar uma nota alta. Se apenas os alunos altos
puderem tirar as notas mais altas, então temos que dizer que
o professor está sendo parcial.
Revise com os alunos a história de Cornélio, que se encontra
em Atos 10. Peça a um aluno que leia Atos 10:34-35 em voz
alta . Pergunte: O que significa dizer que Deus não faz acepção
de pessoas? Explique-lhes que as bênçãos que recebemos do
Pai Celestial não dependem de nossa raça, tribo, cultura ou
situação econômica. Todos podem receber bênçãos do Pai
Celestial por meio da obediência a Seus mandamentos.
Peça aos alunos que leiam 2 Néfi 26:33 e Doutrina e
Convênios 130:20-21 e pergunte: Como esses versículos se
relacionam com o conceito de que o Pai Celestial nã o é um
Deus parcial? Leia João 3:16-17 e testifique que Jesus Cristo
sofreu por todos, e todos os que se achegam obedientemente
a Ele recebem a salvação no reino de Deus.

Atos 13-14

-

Introdução
Atos 13-14 contém um relato da primeira viagem missiomíria
de Paulo aos gentios. O companheiro de Paulo era Barnabé,
embora João Marcos também os tenha acompanhado no início
da missão. Essa missão resultou no estabelecimento de ramos
da Igreja em áreas distantes de Jerusalém. Paulo visitou
cidades nas quais não havia nenhum membro e onde quase
ninguém tinha ouvido fala r de Jesus Cristo. Quando saía da
cidade, porém, lá havia ramos florescentes da Igreja . (Ver
mapa número 6 do Guia para Estudo das Escritllras .) Nesses
capítulos, vemos o grande desejo de Paulo de pregar o
evangelho a todos os homens, independentemente de sua
condição social ou cultura . Ele geralmente pregava primeiro
aos judeus, muitos dos quais rejeitaram sua mensagem, e
depois aos gentios. À medida que for lendo, observe as
qualidades que fizeram com que Paulo fosse o grande
missionário que fo i.
Em espírito de oração, estude Atos 13- 14 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o crescimento da Igreja freqüentemente é acompanhado de
oposição. (Ver Atos 13:6-12, 50; 14:1-7, 19-20.)
• Algumas pessoas aceitam a palavra de Deus quando a
ouvem, enquanto que outros a rejeitam. (Ver Atos
13:43-52 .)
• Talvez tenhamos que enfrentar tribulações para entrar no
reino de Deus. (Ver Atos ]4:22; ver também Mateus 10:22;
D&C 121 :7- 8.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinal1lentos de Jesus c Sells Apóstolos, pp. 283-284.
• "As Missões do Apóstolo Paulo", p . 284.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Atos 13-14.

Atos 13- 14. Paulo é um exemplo que podemos seguir ao
realizarmos o trabalho missionário. (20-·25 minutos)

Peça aos alunos que tenham um irmão, irm ã ou outro parente
na missão que ergam a mão. Peça-lhes que contem quais são
algumas das dificuldades que os missionários às vezes
enfrentam. Pergunte: Como essas dificuldades afetam a
capacidade do missiomírio de compartilhar o evangelho com
outras pessoas?
Peça aos alunos que abram o mapa número 6 do GlI ia pam
Estlldo das Escritll ms e mostre o roteiro da primeira viagem
missionária de Paulo. Ajude os alunos a compreenderem as
dificuldades enfrentadas por Paulo em sua primeira viagem
missionária debatendo as seguintes perguntas:
• De acordo com o mapa, que distância aproximadamente
Paulo viajou?
• Considerando o tempo e o caminho indicados no mapa,
que meios de transporte Paulo deve ter usado?
• Que dificuldad es essas condições ocasionariam para um
missionário daquela época?
• Que meios de transporte os missionários utilizam hoje em
dia?
• Que dificuldades esses meios de transporte trazem para os
missioncírios atuais?
Diga aos alunos que podemos aprender a ser bons
missiomírios por meio do exemplo de Paulo . Separe a classe
em dois grupos. Designe um grupo a estudar Atos 13 e o
outro a estudar Atos 14, procurando as respostas das
seguintes perguntas:
• Em que aspectos o trabalho missionário realizado nos dias
de Paulo se assemelha ao realizado atualmente?
• O que podemos aprender com o exemplo de Paulo que nos
ajudaria a sermos melhores missionários 7

Discuta o que os grupos encontrarem e relacione os pontoschave no quadro negro. Incentive os alunos a se prepararem
para servir o Senhor seguindo o exemplo de Paulo.

Leia Mosias 3:19 e pergunte: De acordo com esse versículo,
quais são algumas das características das pessoas que
compreendem a verdade e obedecem a ela? Incentive os
alunos a procurarem desenvolver essas características.

Atos 13:6- 12, 49-14:7,19-27. A oposição sempre
acompanha o crescimento da Igreja. (20- 25 minutos)

Escreva a seguinte declaração no quadro-negro:
"Toda vez que perseguirem o "mormonismo", estarão
impulsionando-o para cima, nunca para baixo. O Senhor
Todo-Poderoso assim determina." (Elrsinnlllclltos dos
PresideJItes da Igreja: Briglralll Young, p. 264.)
Pergunte:
• O que acham que significa essa declaração?
• Por que acham que sempre parece haver oposição ao
crescimento da Igreja?
Separe a classe em três grupos. Designe a cada grupo um dos
seguintes blocos de escrituras: Atos 13:6-12; 13:49-14:7;
14:19-27. Peça-lhes que procurem as respostas das seguintes
perguntas:
• Qual é a fonte da oposição mencionada nesses versículos?
• Como o Senhor dá apoio aos que pregam Seu evangelho?
• Por que o Senhor lhes dá apoio?
Leia Doutrina e Convênios 35:13-14 com a classe e procure as
promessas feitas pelo Senhor aos que fielmente declararem
Seu evangelho. Pergunte: Como essas promessas se aplicam
aos missionários? Saliente que os missionários nem sempre
vencem a oposição, mas às vezes precisam fugir dela. (Ver
Atos 13:49-52.) Peça aos aluno.s. que contem exemplos de
como um missionário conhecido venceu ou suportou a
oposição com a ajuda do Senhor.

Atos 13:6-8, 43-50; 14:4, 19-20. Algumas pessoas
aceitam o evangelho quando o ouvem, enquanto que
outras o rejeitam e lutam contra ele. (15-20 minutos)

Pergunte aos alunos: Quando as pessoas ouvem o evangelho,
por que vocês acham que algumas aceitam a mensagem e
outras não?
Diga aos alunos que Paulo e seus companheiros ensinaram o
evangelho a muitas pessoas. Alguns aceitaram-no como
verdadeiro, enquanto que outros o rejeitaram. Peça aos alunós '
que leiam Atos 13:6-8,43,45,48,50; 14:4, 19-20 procurando
palavras e frases-chave que revelem a aceitação ou a rejeição
das pessoas em relação ao evangelho. Peça aos alunos que
mostrem o que encontraram .
Separe a classe em dois grupos. Peça a um grupo que leia
João 7:17; 14:15; Hebreus 11 :24- 26; e Doutrina e Convênios
93:36- 39 procurando saber por que algumas pessoas
aceitaram o evangelho. Peça ao outro grupo que leia Marcos
7:9 e 1 Néfi 2:11-12; 16:2-3 procurando saber por que alguns
rejeitaram o evangelho. Debata o que eles encontrarem.

Introdução

•

Atos 15 traz o relato de um importante conselho realizado em
Jerusalém por volta de 50 d . c., pouco antes da segunda
viagem missionária de Paulo. Os líderes da Igreja que
estiveram presentes a esse conselho incluíam Pedro, Tiago,
Paulo, Barnabé, e Tito. Muitos gentios tinham sido batizados
depois de ouvirem a pregação de Paulo e Barnabé. Alguns
membros judeus da Igreja de Jerusalém ficaram preocupados
porque os conversos do sexo masculino não tinham sido
circuncidad os. Os líderes da Igreja convocaram o conselho em
Jerusalém para ponderar se deviam ou não exigir que os
gentios que fossem convertidos à Igreja obedecessem à lei de
Moisés. Ao estudar Atos, observe como fatores culturais e
emocionais freqüentemente influenciam o comportamento
das pessoas, às vezes indo contra os ensinamentos dos líderes
da Igreja.
Em espírito de oração, estude Atos 15 e pondere o seguinte
princípio antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Senhor guia Sua Igreja revelando Sua vontade a Seus
profetas. (Ver Atos 15:6-29; ver também Amós 3:7; D&C
21:4-5 .)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 284-285.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atos 15.

m

Atos 15. O Senhor guia Sua Igreja revelando Sua

\0.b vontade a Seus profetas. (20-25 minutos)

Peça a um aluno que recite a nona regra de fé . Explique-lhes
que quando o Pai Celestial revela algo para toda a Igreja, Ele
a revela por meio do profeta. Pergunte: Lembram de alguma
revelação recente que o Senhor deu à Igreja por meio do
profeta? (As respostas podem incluir a Declaração Oficial 2,
1978;" A Família: Proclamação ao Mundo", 1995; e a decisão
de construir templos pequenos, 1997.)
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Peça aos alunos que abram em Atas 15. Explique-lhes que
esse capítulo ilustra como na Igreja antiga, tal como na
moderna, o Senhor revelava Sua vontade aos líderes da Igreja.
Esses líderes, por sua vez, ensinavam o povo e ajudavam-no a
entender e a obedecer.

.
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Leia Atas 15:1- 6 com a classe e pergunte:
• Que assunto foi tratado nesse conselho da Igreja? (Se a
circuncisão era necessária à salvação. Se desejar, consulte
os comentários referentes a Atas 15:1 em Vida e
Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, p. 284.)
• Por que era difícil para os judeus cristãos abandonarem
certas exigências da lei de Moisés?
• Que dificuldades as antigas tradições podem criar para os
membros da Igreja hoje em dia?
Peça aos alunos que leiam Atas 15:7-21 procurando o papel
desempenhado no conselho por Pedro, Barnabé, Paulo e
Tiago. Pergunte:
• O que é significativo no testemunho prestado por Pedro no
conselho?
• De quem era a vontade de que o evangelho fosse pregado
aos gentios?
• Que evidências apresentou Pedro de que os gentios foram
aceitos por Deus por meio da fé, sem a circuncisão?
Leia Atas 15:22-35 com a classe e faça perguntas como estas:
• Por que a circuncisão era um assunto tão importante para a
Igreja daquela época?
• Como os líderes disseram aos membros que a circuncisão
já não era mais necessária?
• Como os líderes atuais da Igreja comunicam as decisões e
conselhos aos membros da Igreja?
• Qual é nossa obrigação em relação aos conselhos e
orientação dos líderes da Igreja?
• O que podemos fazer se não compreendermos algo que os
líderes nos peçam que façamos?
• O que devemos fazer se não concordarmos com algo que
nossos líderes da Igreja nos pedirem que façamos?
Conclua assegurando aos alunos que o profeta do Senhor
jamais nos desviará do caminho correto. (Ver "Trechos de Três
Discursos do Presidente Wilford Woodruff a respeito do
Manifesto", depois da Declaração Oficial 1, em Doutrina e
Convênios.) Diga aos alunos que sempre devemos seguir
fervorosamente o conselho do profeta vivo e apoiá-lo de
todas as maneiras.

Introdução
Assim que foi tomada a decisão de não exigir que os
conversas gentios cumprissem a lei de Moisés, Paulo partiu
em uma segunda viagem missionária às nações gentias . (Ver
mapa número 6 do Guia para Estudo das Escrit/lras.) Dessa vez
seu companheiro foi Silas. Atos 16-18 enfoca principalmente
as pessoas, lugares e eventos que Paulo encontrou. Essa
missão termina em Atos 18:22 e o relato da terceira viagem
missionária de Paulo começa no versículo 23. Observe os
métodos de ensino que tornaram Paulo um missionário de
sucesso.
Em espírito de oração, estud e Atos 16- 18 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os missionários devem respeitar a cultura das pessoas por
eles ensinadas. (Ver Atos 16:1-3; ver também Atos 21:16- 26;
Regras d e Fé 1:11.)
• As oportunidades de se ensinar o evangelho
freqüentemente surgem em momentos inesperados. (Ver
Atos 16:9-33.)
• Devemos ensinar o evangelho utilizando as escrituras, pelo
poder do Espírito. (Ver Atos 17:2,22-31; 18:4, 19; ver
também Atos 19:8; D&C 42:12-14.)
• Somos todos filhos d e nosso Pai Celestial, e Ele é quem
d ecide onde e quando nascemos na Terra. (Ver Atos
17:24-28.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de J('sus e S('us Apóstolos, pp. 243-244,
285-288,291-305.
• "As Missões do Apóstolo Paulo", 284.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas id éias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Atas 16- 18.

Atos 16:1-18:22. Durante a segunda viagem missionária
de Paulo, ele visitou antigos ramos da Igreja e fundou
novos. (5 minutos)
Peça aos alunos que abram o mapa número 6 do Guia para
Estlldo das Escritllras e determinem o roteiro da segunda
viagem missionária do Apóstolo Paulo. Pergunte:

alunos que devemos ser "testemunhas de Deus em todos os
momentos e em todas as coisas" . (Mosias 18:9)
Peça aos alunos que leiam Atas 16:9-15 procurando situações
que permitiram que Paulo pregasse o evangelho e batizasse.
Pergunte:
• O que tornou essas situações inesperadas?

• De acordo com o mapa, qual a distância aproximada
percorrida por Paulo?

• Que evidência vocês têm de que Paulo estava preparado?

• Compare essa distância com a da primeira viagem
missionária. (É quase o dobro.)

Peça aos alunos que leiam em silêncio os versículos 16-33
procurando respostas para as mesmas perguntas. Depois,
pergunte:

Diga aos alunos que essa viagem deu a Paulo a oportunidade
de visitar novamente os ramos da Igreja que ele tinha
fundado durante sua primeira viagem missionária e também
de estabelecer v,irio novos ramos em áreas que ainda não
haviam recebido a mensagem do evangelho.

Atos 16:1-3. Os missionários devem respeitar a cultura
das pessoas que eles ensinam. (10- 15 minutos)
Pergunte aos alunos : Quais são alguns exemplos de costumes
de outras culturas que são diferentes das nossas? (As
respostas podem incluir os bons modos à mesa, costumes
refe rentes ao namoro, leis.) Explique-lhes que para não
ofenderem as pessoas, os missionários precisam ser
cuidadosos em relação às difere nças entre sua própria cultura
e a dos lugares para os quais foram chamados a pregar o
evangelho. Peça aos alunos que leiclm Atos 16:1-3 e pergunte:
• Quem é o missionário descrito no versículo 1? (Paulo; ver
Atos 15:40.)
• Quem Paulo escolheu para servir como
(Timóteo)
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companheiro?

• Que ritual jude u não tinha sido realizado por Timóteo?
(Ele não tinha sido circuncidado, talvez porque seu pai era
grego.)
• O que Paulo fez nesse caso? Por quê? (Ele circuncidou
Timóteo para que fosse mais bem aceito pelos judeus qu e
eles iriam ensinar.)
• Como sabemos que Paulo fez isso por motivos culturais, e
não religiosos? (Ver Atos 15:1-11.)
Peça aos ,llunos que digam o nome d e lugares cm que um
irmão, irmã ou amigo esteja servindo atualmente como
missionário. Peça -lhes que estudem a cultura daquele local.
Diga-lhes que dentro de alguns dias você gostaria que eles
contassem para a classe alguns aspectos da cultura daquele
lugar que vocês consideram importante que os missionários
compreendessem .

Atos 16:9-33. As oportunidades para se ensinar o
evangelho freqüentemente surgem em momentos
inesperados. Devemos estar sempre preparados para
comparti lhar o evangelho. (15- 20 minutos)
Conte uma experiência (ou peça a um aluno que o faça) em
que teve uma oportunidade inesperada de compartilhar o
evangelho . Debata o que teria acontecido se você não
estivesse preparado. Pergunte: Quem pode ser uma
testemunha do evangelho de Jesus Cristo? Explique aos

• O que podemos aprender com a experiência de Paulo?
• O que vocês podem fazer agora a fim de prepararem-se
para compartilhar o evangelho, seja como missionário de
tempo integral ou membro?
Peça a um aluno que leia a seguinte citação do Élder L. Tom
Perry, membro do Quórum dos Doze:
"Costumo cumprimentar os jovens portadores do
sacerdócio da Igreja ao encontrá-los em todas as partes
do mundo com a pergunta, "Futuro missionário?"
Seus semblantes geralmente se iluminam com uma
resposta positiva. Incentivo-os, então, a começarem
agora a se preparar para essa grande experiência.
Que preparação é necessária para esse trabalho
emocionante? Primeiro, e mais importante, é o que o
Senhor espera de nós. Ele quer que nos empenhemos
na edificação de seu reino. Os profetas têm
constantemente nos lembrado de que se espera que
todo jovem apto e digno cumpra uma missão de
tempo integral.
Sua preparação deve torná-los aptos a se apresentar ao
bispo e assegurar-lhe de que são pessoalmente dignos
de ser um missionário de tempo integral. Sentir-se-ão
mais à vontade na entrevista com o bispo se ele já for
seu amigo." (A Liahona, julho de 1991, p. 42.)
Atos 17:1-18:8. Devemos ensinar os princípios do
evangelho usando as escrituras, pelo poder do Espírito.
(20- 25 minutos)
Escreva no quadro negro: O Profeta Joseph Smith disse:
"Ningllélll pode pregar o evangelho sel1l _ __ ___ ." Peça
aos alunos que completem a frase. Explique-lhes que várias
coisas poderiam tornar essa declaração verdadeira, mas você
procura uma em particular. Escreva suas sugestões no
quadro-negro, embaixo da frase, e pergunte por que cada
uma delas torna a frase verdadeira. Quando forem dadas as
palavras certas, escreva -as nos espaços em branco e peça a
um aluno que leia a citação inteira :
"Todos devem pregar o evangelho pelo poder e
influência do Espírito Santo; sem o Espírito Santo é
impossível a qualquer homem pregar o evangelho."
(Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 109.)
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Leia Doutrina e Convênios 42:6-7,12-13 e pergunte:
• De acordo com esses versículos, o que os missionários
devem pregar?
• De acordo com os versículos 13--14, como devem ser
ensinados os princípios do evangelho encontrados nas
esc ri turas?

1. Quem criou o mundo e "tudo que nele há"? (Ver v.

24.)
2. O que Paulo declarou a respeito da necessidade que
Deus tem de ser adorado? (Ver vv. 24- 25.)
3. O que o verdadeiro Deus concede a cada um de
nós? (Ver v. 25.)

Diga que Paulo é um bom exemplo de como seguir o padrão
divino para ensinar o evangelho. Peça aos al unos que leiam o
que aconteceu em Tessalônica (ver Atas 17:1-4), Berea (ver
Atos 17:10- 12), Atenas (ver Atas 17:16-18,32- 34) e Corinto
(ver Atos 18:1-8). (Também pode ser útil localizar
rapidamente as cidades no mapa número 6 do Guia para
Estudo das Escrituras .) Enquanto os alunos lêem, peça-lhes que
procurem as respostas das seguintes perguntas:

5. Quais são as duas coisas que Deus determinou
antes de termos nascido?(Ver v. 26.)

• Em que situação Paulo ensinou o evangelho?

7. Que relacionamento temos com Deus? (Ver vv.
28-29.)

• Como ele ensinou? (Ele ensinou usando as escrituras.)
• Que evidência temos de que ele ensinou pelo poder do
Espírito Santo?
• Quais são os resultados de ensinarmos o evangelho pelo
poder do Espírito?
• O que podemos aprender com o exemplo dado por Pau lo?
Você pode convidar um missionário que tenha retornado do
campo para contar como a aplicação prática desse princípio o
ajudou a trazer conversas para a Igreja .

Atos 17:22- 28. Somos todos filhos do Pai Celestial e Ele
decide quando e como nascemos na Terra. (15-20
minutos)

Durante sua segunda viagem missionária, Paulo ensinou aos
intelectuais de Atenas uma doutrina muito importante.
Desenhe no quad ro-negro um altar com a inscrição: "Ao Deus
Desconhecido" . Pergunte:
• Que dificuldades podemos ter ao procurarmos adorar um
deus desconhecido?
• Como a adoração de um deus desconhecido afeta nossa
compreensão do evangelho?
• Como a adoração de um deus desconhecido afeta nossa fé?

4. Em que sentido todas as nações do mundo são "um
só sangue"? (Ver v. 26; ver também 2 Néfi 2:19-20.)

6. Se quisermos procurar Deus, por que seremos
capazes de encontrá-Lo? (Ver v. 27.)

8. Como o conhecimento desses princípios nos ajuda a
adorar a Deus de modo mais adequado?
Peça a um aluno que leia o comentário referente a Atos 17:26
em Vida (' Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, p . 286. Debata
quais são as bênçãos que recebemos por sermos filhos de
nosso Pai Celestial. Pergunte: Que responsabilidade temos
quando passamos a saber quem somos?

Atos 18:23- 28. A terceira viagem missionária de Paulo foi
mais longa e demorada do que todas as suas viagens
missionárias anteriores. (5 minutos)

Peça aos alunos que abram o mapa número 7 do Gllia para
Estudo das Escritllras e acompanhem o roteiro da terceira
viagem missionária de Paulo . Pergunte:
• De acordo com o mapa, qual a distância aproximada
percorrida por Paulo?
• Compare essa distância com a das outras viagens
missionárias de Paulo.
Saliente para os alunos que ele não apenas viajou mais mas
também passou mais tempo nessa viagem (aproximadamente
quatro anos) do que em todas as outras viagens missionárias
anteriores.

Peça aos alunos que leiam Atos 17:22-23 e pergunte:
• Por que Paulo disse que eles adoravam um deus
desconhecido "não o conhecendo"?
• Se Deus fosse desconhecido, como saberíamos como adoráLo?
• O que Paulo disse que Ele faria por eles?
Entregue as seguintes perguntas aos alunos como apostila ou
escreva-as no quadro-negro. Peça-lhes que estudem Atos
17:24-29 e respondam às perguntas .

Introdução
A terceira viagem missionária de Paulo é um testemunho de
seu caráter e de sua dedicação à causa de Cristo. O capítulo
19 de Atas contém o relato de vários incidentes vividos por
Paulo em Éfeso. Embora ele tenha ensinado e batizado,
curado os doentes, lidado com exorcistas judeus e escapado
por pouco de ser agredido pelos adoradores de Diana . Todas

essas experiências prestam testemunho do poder do Espírito
Santo que operava por intermédio de Paulo. O capítulo 20
mostra Paulo erguendo um jovem da morte em Trôade e
aconselhando os anciãos da Igreja em Mileto. Para esses
líderes do ramo de Éfeso ele citou um ensinamento de Jesus
que não se encontra em nenhuma passagem das escritu ras:
"Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber". (Atos
20:35)
Em espírito de oração, estude Atos 19-20 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

de seus filhos que estavam muito doentes. O Profeta
não pôde ir, mas disse que enviaria alguém para curálos. Tirando um lenço de seda do bolso, entregou-o ao
Élder Wilford Woodruff e pediu-lhe que fosse curar as
crianças. Instruiu o Élder Woodruff a limpar o rosto
das crianças com o lenço, e elas seriam curadas. O
Élder Woodruff seguiu essa instrução, e as crianças
ficaram curadas." (Essentials in Church History, 27. a ed.,
1974, p. 224.)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Você pode fazer perguntas como estas:

• Curas são realizadas por meio da autoridade do sacerdócio
e o poder da fé. (Ver Atos 19:11-20; 20:7-12.)

• Como vocês reagiriam se alguém lhes pedisse que fizessem
algo como o que foi pedido a Wilford Woodruff?

• Paulo previu a apostasia da Igreja estabelecida por Jesus.
(Ver Atas 20:21\-32.)

• Objetos e pedaços de roupa têm poderes milagrosos?

• Jesus ensinou que é mais bem-aventurado dar do que
receber. (Ver Atos 20:33-35.)

Outras Fontes de Consulta

• Por que poder Joseph Smith cfetuou as curas?

• Qual a função desempenhada pelo lenço nesse milagre?
Peça aos alunos que leiam Atos 19:11-12 procurando algo
semelhante ao que aconteceu na época do Profeta Joseph
Smith. Leia a seguinte expl icação do Élder Bruce R.
McConkie:

• Vida e Ensinamentos de jeslIs e Seus Apóstolos, pp. 305.
• "As Missões do Apóstolo Paulo", 284.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atos 19- 20.

Atos 19:11 - 16; 20:7-12. Curas são realizadas pela
autoridade do sacerdócio e o poder da fé. (20-25 minutos)

Pergunte a seus alunos:
• Que provas vocês podem dar de que milagres realmente
acontecem?
• O que vocês acham que faz com que os milagres
aconteçam?
Conte o seguinte relato tirado da história da Igreja moderna.
Quando os santos foram expulsos de Missouri, eles
acamparam às margens do rio Mississipi, onde foram
acometidos por diversas doenças graves. Certo dia, o Profeta
Joseph Smith, que também estava doente, levantou-se de seu
leito, reuniu vários irmãos e começou a curar todas as pessoas
sobre quem impunha as mãos. Peça a um aluno que leia o
seguinte relato escrito pelo Presidente Joseph Fielding Smith:
"E assim o Profeta e os outros líderes foram de casa em
casa, curando os doentes e chamando de volta os que
estavam à beira da morte. Foi nessa ocasião que um
homem que não era membro da Igreja, vendo os
vigorosos milagres que estavam sendo realizados,
implorou ao Profeta que fosse com ele para curar dois

"As curas acontecem pelo poder da fé. Não há
nenhuma virtude ou poder curador em nenhum
pedaço de roupa ou outro objeto, quer ele tenha sido
possuído por Paulo ou Jesus ou quem quer que seja .
Mas ritos e objetos podem ser usados no intuito de
aumentar a fé." (Doctrinal New Testament C0111mentary,
2:169.)

Se quiser, mostre outros objetos que foram usados dessa
forma nas escrituras: Saliva e lodo (Ver João 9:6-7), as roupas
de Jesus (ver Mateus 9:20-22) e a sombra de Pedro (ver Atos
5:15-16).
Explique-lhes que a fé no Senhor é essencial para que a cura
aconteça . Peça aos alunos que leiam Atos 19:13-16
procurando outro importante elemento. Pergunte:
• O que os filhos de Ceva imaginaram ser necessário fazer
para se expulsar maus espíritos?
• Por que a simples menção do nome de Jesus não teve
sucesso?
• Por que o mau espíri to reconheceu Jesus e Paulo, mas não
aqueles homens?
• Por que é essencial termos a autoridade do sacerdócio para
curar em nome de Jesus? (Ver D&C 63:60- 62.)
Leia com os alunos Atos 20:7-12. Testifique-lhes que curas
ocorrem pela autoridade do sacerdócio e o poder da fé.

Atos 20:29-30. Paulo previu a apostasia da Igreja
estabelecida por Jesus Cristo. (30-35 minutos)

Apague as luzes da sala de aula. Erga um objeto azul escuro e
outro preto. Pergunte aos alunos se conseguem dizer de que
cor são aqueles objetos. Explique-lhes que assim como é difícil
distinguir as cores no escuro, também é difícil discernir a
verdade espiritual quando a luz da revelação não está
presente. Paulo e outros Apóstolos antigos previram essa
escuridão espiritual.
Peça a um aluno que leia Atos 20:28-30 e pergunte:
• O que Paulo disse que aconteceria à Igreja depois que ele
se fosse?
• Quem são os "lobos cruéis" e os homens "que falarão
coisas perversas"?
• De que modo as pessoas que ensinam doutrinas falsas se
assemelham a lobos?
• Como as doutrinas falsas podem destruir o rebanho do
Salvador (a Igreja)?
Escreva a palavra Apostasia no quadro-negro. Diga aos alunos
que "apostasia"significa abandonar as crenças religiosas ou
afastar-se da verdade. Essa é a palavra que utilizamos hoje
para descrever o que aconteceu com a Igreja primitiva. Paulo
referiu-se muitas vezes à apostasia em seus escri tos.

"',""."
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Peça aos alunos que marquem Atos 20:28- 30 e escrevam as
seguintes referências remissivas junto a esses versículos: I
Coríntios 11:18; Gálatas 1:6-8; II Tessalonicenses 2:1-3; I
Timóteo 1:5-7; 4:1- 3; II Timóteo 3:1-7; Tito 1:10-16. Leia cada
uma das referências com seus alunos e procurem causas e
características da apostasia ou do "afastamento da verdade" .
Explique-lhes que com a morte dos Apóstolos e a aceitação de
falsas doutrinas, a antiga Igreja afastou-se da verdade. Não
foi apenas uma apostasia de membros da Igreja, mas uma
apostasia da própria Igreja. Devido a essa apostasia, em
relativamente pouco tempo, a Igreja verdadeira estabelecida
por Cristo fo i retirada da Terra, não mais podendo ser
encontrada. No século XVI, os reformadores religiosos da
Europa procuraram corrigir o dano causado pela apostasia.
Esse movimento ficou conhecido como a Reforma. Mas
somente uma Restauração poderia trazer de volta as verdades
e a autoridade que tinham sido perdidas. Joseph Smith foi o
profeta por meio do qual o Pai Celestial deu início a essa
Restauração .
Diga que algumas das mesmas influências que levaram a
Igreja antiga à apostasia fazem com que algumas pessoas
aposta tem da Igreja hoje em dia. Peça aos alunos que leiam as
seguintes declarações do Presidente Gordon B. Hinckley:

..

"Tão certo quanto este é o trabalho do Senhor, haverá
oposição. Haverá muitos que com sofismas, palavras
enganadoras e astúcia irão espalhar a dúvida e
procurar minar o fundamento desta causa. Seu brilho
será breve. Eles poderão receber, por algum tempo, o
aplauso dos que duvidam, dos céticos e críticos, mas
irão desaparecer e ser esquecidos, como os de sua
espécie no passado". (A Liahona, julho de 1994, p . 66.)
" Alguns têm a tendência de se tornarem indiferentes.
Outros se desviam, buscando os atrativos do mundo,
abandonando a causa do Senhor. Vejo outros que
consideram certo baixar seus padrões, talvez em
pequenas doses. Ao fazê-lo, perdem o entusiasmo por
esta obra. Pensam, por exemplo, que o fato de não
guardarem o Dia do Senhor é algo sem importância.
Não comparecem às reuniões. Tornam-se críticos.
Falam mal dos outros. Em pouco tempo, afastam-se da
Igreja.
O Profeta Joseph declarou uma vez: 'Onde há dúvidas,
a fé não tem poder'. [Lectures 0/1 Faith (Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1985), p. 46.]
Convido os que se afastaram a retornarem ao firme
ancoradouro que é a Igreja. Esta é a obra do TodoPoderoso. Depende de nós, como indivíduos,
prosseguirmos. A Igreja, porém, jamais deixará de ir
em frente." (A Liahona, janeiro de 1996, p. 78.)
Debata com os alunos algumas das causas de apostasia
individual. Pergunte: O que podemos fazer para evitá-la e
preveni -la?

Introdução
O relato da terceira viagem missionária de Paulo aos gentios
termina em Atos 21: 16. Durante os quase dez anos em que
Paulo realizou suas três viagens missionárias, ele viajou
muitos milhares de quilômetros e testificou ousadamente a
respeito de Jesus "diante dos gentios ( ... ) e dos filhos de
Israel" . (Atos 9:15) Atos 21:17-23:35 relata acontecimentos
ocorridos entre o final dessas missões e sua audiência com
Félix, o governador romano de Cesaréia. Isso inclui a ocasião
em que Paulo contou a respeito de sua conversão e de outras
ocasiões em que o Senhor falou com ele. Esse bloco termina
com Paulo preso no pretório de Herodes em Cesaréia,

esperando uma audiência perante Félix. Observe a coragem
de Paulo como missionário e sua capacidade de aproveitar
toda oportunidade que tinha de ensinar o evangelho, não
importando quão difíceis fossem as condições em que se
encontrava.
Em espírito de oração, estude Atos 21-23 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições .

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os missionários podem pregar o evangelho de modo mais
eficaz se estiverem bem preparados. (Ver Atos 21-28; ver
também D&C 4; 11:21-22.)
• Se seguirmos os sussurros do Espírito Santo, mesmo ao
enfrentarmos a oposição do mundo, receberemos
orientação, proteção e consolo . (Ver Atos 21:4- 15; 31--40;
22:1-23; 23:1], 16-22.)
• Para achegar-nos a Cristo é preciso dedicar-nos completa e
firmemente a Ele e a Seu evangelho. (Ver Atos 21:10-14;
ver também Ômni 1:26.)
• Precisamos ser pacientes e compreensivos com os recémconversos enquanto eles estão aprendendo o evangelho.
(Ver Atos 21:20-25; ver também Atas 15:6-35.)
• Às vezes o Senhor nos ajuda por meio de ações realizadas
por outras pessoas. (Ver Atas 23:11-31.)

Diga que Paulo não se tornou Apóstolo do Senhor e
missionário para os gentios de uma hora para outra . O
Senhor o preparou desde quando era criança,
• Leia Atos 9:6. O que o Senhor ordenou a Saulo que fizesse?
• Leia Atos 9:15-16. O que o Senhor disse a Ananias a
respeito de Seu propósito de chamar Saulo para o
ministério?
Escreva as seguintes perguntas no quadro-negro .
1. Qual era a profissão de Paulo? (Ver Atas 18:3.)
2. Que línguas Paulo sabia falar? (Ver Atos 21:37--40.)
3. Onde nasceu Paulo? (Ver Atos 21:39,)
4, Quem foi o professor de Paulo? (Ver Atos 22:3.)
5. Qual era a cidadania de Paulo? (Ver Atos 22:25-29.)
6, Que educação religiosa Paulo tinha recebido? (Ver Atos
26:4-5.)
Peça aos alunos que encontrem as respostas, e escreva -as no
quadro-negro. Depois, debata como cada uma dessas coisas
ajudou a preparar Paulo para ser Apóstolo e missionário,
Explique-lhes que nós também devemos preparar-nos para
nossos chamados na Igreja . Debata as seguintes perguntas:
• Como podemos descobrir o que o Senhor espera que
façamos?
• Quem pode ajudar-nos a preparar-nos para cumprir nossas
responsabilidades?

Outras Fontes de Consulta

• Que tipos de preparativos são os mesmos para muitos de
nós?

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp . 305-306,
373- 374.

• Que tipos de preparativos podem ser diferentes para cada
um de nós?

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atos 21-23.
~ A apresentação 12 do Vídeo do Novo Testamento,
. / "Paulo-Um Vaso Escolhido" (11 :20), pode ser usada
para ensinar Atos 21-28 (Ver Guia de Vídeo do Novo Testamento
para sugestões didáticas.)
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Atos 21-28. O Senhor preparou Paulo para prestar
testemunho Dele em todo o mundo. (20-30

minutos)

Peça aos alunos que pensem no treinamento que os atletas
precisam fazer para poderem competir a nível mundial.
Debata sua preparação passo a passo, desde o aprendizado
dos conceitos básicos do esporte, os anos de treinamento,
exercícios, reaprendizado, desenvolvimento muscular, as
competições e o progresso até conseguirem ser os melhores
em sua modalidade esportiva.
• Em que sentido o missionário é como um atleta em boa
forma?
• Que preparação passo a passo é necessária para o
treinamento missionário?

• Como nossa educação formal nos ajuda em nossos
preparativos?
• Será que algum dia estaremos totalmente preparados para
servir nos chamados da Igreja? Por que sim ou por que
não?
• Como podemos ajudar outras pessoas a descobrirem seu
futuro na Igreja e prepararem-se para ele?
Leia e debata a seguinte declaração do Élder Neal A.
Maxwell :
"Deus não começa perguntando sobre a nossa
capacidade, mas, sim, sobre a nossa disponibilidade, e
se então provarmos que somos dignos de confiança,
ele aumentará nossa capacidade!" ("It's Service, Not
Status, That Counts", Ensign, July 1975, 7.)
Atos 21 :1-17. Se seguirmos os sussurros do Espírito
Santo, seremos guiados, protegidos e consolados. (25-30
minutos)

Conte uma experiência em que tenha recebido orientação do
Espírito Santo, Convide os alunos a contarem experiências
semelhantes que tenham tido . (Cuidado para não
compartilhar coisas muito pessoais ou sagradas.) Pergunte:
Por que às vezes é difícil seguir os sussurros do Espírito?
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Peça aos alunos que leiam Atas 20:22-25 e pergunte: Quais
eram as conseqüências que Paulo sabia que aconteceriam se
seguisse a instrução de ir para Jerusalém que recebera do
Espírito?
Peça aos alunos que imaginem como seria receber um
chamado missionário, sabendo que se o aceitassem jamais
poderiam voltar a ver a família ou os amigos. Pergunte:
• Por que seria difícil aceitar tal chamado?
• De que maneira sua fé estaria sendo testada?
• Como isso se assemelha ao que Paulo teve de enfrentar?
• Leia Atos 20:36-38. Como Paulo reagiu a seu chamado?
Peça aos alunos que leiam Atos 21:1-17. Debata algumas ou
todas as perguntas abaixo:
• Como os amigos de Paulo reagiram à sua decisão de ir
para Jerusalém? (Ver vv. 4, 10-12.)

Pergunte aos alunos:
• Quais são as dificuldades que uma pessoa de outra religião
pode vir a ter ao filiar-se à Igreja? (Saliente que ex istem
muitos conceitos, doutrinas, crenças e prMicas que os
recém-conversos precisam abandonar a fim de aceitarem
plenamente o evangelho de Jesus Cristo.)
• A que ensinamen tos ou práticas da Igreja vocês acham que
os recém-conversas teriam mais dificuldade em se adaptar?
Por quê?
Peça aos alunos que leiam Atos 21 :1 6- 20 e pergunte:
• Para onde a viagem missionária de Paulo o levou?
• Como os membros judeus da Igreja de Jerusalém se
sentiam em relação à lei de Moisés?
Leia os versículos 21 -26 e pergunte:
• O que Paulo fez em respeito aos sentimentos dos conversos
judeus de sua época?

• Por que os amigos às vezes procuram impedir-nos de fazer
algo que sentimos que devemos fazer?

• Como seus sentimentos se assemelham aos dos novos
membros da Igreja atualmente?

• Quando isso acontece, como vocês costumam reagir?

• O que podemos aprender com o exemplo de Paulo?

• O que Paulo respondeu a seus amigos? (Ver v. 13.)
• O que isso mostra em relação ao testemunho de Paulo?

Peça a um aluno que leia a seguinte citação do Presidente
Cordon B. Hinckley:

• De que maneira podemos seguir seu exemplo?
• Como os amigos de Paulo reagiram à dedicação por ele
manifestada? (Ver v. 14.)
• Vocês já tiveram alguma experiência em que a atitude
firme de um amigo em defesa da verdade os tenha ajudado
a seguir o Senhor? (Peça a alguém que deseje compartilhar
uma experiência como essa que o faça.)
Leia para os alunos a seguinte declaração de William Law, um
religioso inglês do século XVIII:
"Se você não escolheu o Reino de Deus, no final das
contas pouco importará o que tenha escolhido em seu
lugar." (Neal A. Maxwell, The Smallest Part, 1973, p. 1.)

Testifique a respeito da importância de seguirmos o Senhor, a
despeito da oposição que as pessoas nos façam.

Atos 21:16-26. Precisamos ser pacientes e
compreensivos com os recém-conversos enquanto eles
estão aprendendo o evangelho. (20-25 minutos)

Mostre um mapa -múndi aos alunos e debata perguntas como
estas:
• Que diferenças de cultura existem em outros lugares do
mundo? (Indique um ou dois países específicos.)

"Infelizmente, as pessoas parecem não conseguir ser
tolerantes e respeitosas em relação ao ponto de vista
de outras pessoas, na maioria dos casos. Precisamos
cultivar ( ... ) uma atitude tolerante e respeitosa em
relação às crenças e direitos de outras pessoas.
Precisamos desenvolver mais educação no modo de
expressar-nos uns para com os outros e em relação às
crenças e práticas dos outros. Podemos discordar das
pessoas sem ser desagradáveis. Podemos discordar,
sem erguer a voz e tornar-nos amargos e vingativos
em nosso modo de ser. Precisamos aprender a agir
assim. ( ... ) Precisamos colocar em prática um maior
espírito de Cristo em nossa vida, um espírito de amor
ao próximo, e estender esse espírito a todas as pessoas,
independentemente de quem ou como elas adorem,
desde que elas não infrinjam os direitos dos outros."
(Tcachil1gs of Gordol1 B. I-lil1ckley, pp. 666-667.)
Pergunte: Como vocês se sentem em relação a essa
declaração? Peça aos alunos que pensem em uma pessoa de
sua ala, estaca ou escola que se tenha filiado recentemente à
Igreja ou esteja voltando à atividade. Pergunte: O que vocês
poderiam fazer para mostrar tolerância e caridade para com
essa pessoa? Aliste as respostas no quadro-negro e incentive
os alunos a seguirem o exemplo de Paulo, demonstrando
respeito pelos sentimentos dos novos conversos.

• Aproximadamente quantas pessoas se filiam à Ig reja a cada
ano? (Ver o relatório estatístico anual na última A Liahona
de julho.)

Atos 23:11-31. Às vezes o Senhor leva a efeito a Sua
vontade por meio das ações de outras pessoas. (20- 25

• Qual é a formação religiosa de alguns desses novos
conversos?

Peça à classe que finja que você é um aluno que deseja tirar
melhores notas na escola. Pergunte: Quem pode me ajudar a

minutos)

tirar notas melhores? (As respostas podem incluir os pais, os
professores, tutores, amigos.)
Diga aos alunos que certas pessoas ajudaram Paulo a realiza r
algumas das coisas que o Pai Celestial desejava que ele
fizesse. Peça aos alunos que se revezem na leitura de Atas
23:11- 31. À medida que forem lendo, faça pausas para
debater perguntas como estas:
• O que o Senhor queria que Paulo fizesse? (Ver v. 11.)

• Que planos foram feitos para impedir Paulo de cumprir a
vontade do Senhor? (Ver vv. 12- 15.)
• Quem ajudou a tornar possível que Paulo cumprisse a
vontade do Senhor? (Ver vv. 16- 18,23.)
Ajude os alunos a compreenderem que outras pessoas às
vezes nos ajudam a cumprir o que o Senhor deseja que
façamos. Você pode usar perguntas como estas:
• Como as outras pessoas nos ajudam a preparar-nos para
nossa missão?
• Como as outras pessoas nos ajudam a gostar de ler as
escrituras?
• Como as outras pessoas nos ajudam a prestar serviço ao
próximo?
Saliente que às vezes o Senhor até utiliza outras pessoas para
ajudá-Lo a atender a nossas orações. Por exemplo: Quando
oramos pedindo ajuda para compreender determinado
princípio do evangelho, Ele pode inspirar um professor a
debater aquele princípio em uma aula. Peça aos alunos que
contem exemplos de sua própria vida em que isso aconteceu
com eles.
Lembre os alunos que o Senhor também pode usá-los para
ajudar outras pessoas a cumprir o que o Senhor espera deles.
lncentive os alunos a estarem preparados para ajudar sempre
que o Senhor os chamar.

Atos 24-26

-

• Aqueles que possuem um testemunho da verdade devem
sempre estar dispostos a testificar a respeito de Jesus
Cristo, das escrituras e das palavras dos profetas vivos.
(Ver Atas 24:10- 21; 25:8-11; 26:2-29.)
• Todos os mortais serão ressuscitados. (Ver Atas 24:15; ver
também Alma 11 :43-44.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, p. 376.
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Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atas 24-26.
Atos 24- 26. Quem é quem? (15- 20 minutos)

O seguinte jogo de memória irá ajudar os alunos a conhecer
as pessoas mais importantes citadas em Atos 24-26. Desenhe
o seguinte gráfico no quadro-negro ou em uma transparência
de retroprojetor. Cubra cada um dos quadrinhos com um
papel em branco. O objetivo é encontrar o nome
correspondente à d escrição da pessoa ou do que ela disse ou
fez. Peça a um aluno que escolha dois quadrinhos. (Por
exemplo 1-B e 3-D.) Descubra-os e permita que os alunos
consultem Atas 24-26 procurando referências a respeito das
pessoas. Se os quadrinhos combinarem, deixe-os abertos.
Caso contrário, cubra-os novamente e peça ao aluno seguinte
qu e escolha dois outros quadrinhos. Continue assim até que
todos os quadrinhos estejam descobertos.

1

A

B

Tértulo

irmã
de
Agripa

Introdução
Paulo foi preso em Cesaréia. Enquanto estava ali, ele
apresentou uma corajosa e direta defesa perante Félix, Festa e
Agripa, o que acabou fazendo com que fosse levado para ser
julgado por César em Roma . Ali, ele teria oportunidade de
completar a missão que o Senhor lhe dera de prestar
testemunho de Jesus, "diante dos gentios, e dos reis" . (Atas
9:15) Procure o que o comportamento de Paulo nos ensina
sobre o respeito que devemos ter para com as leis do país.

2

3

Agripa

O

Festo

Tértulo
apresentou
Paulo a

--acusou
Paulo
de ser "o
principal
defensor da
seita dos

"Por pouco
me queres
persuadir a
que me
faça cristão!"

nazarenos" .

Félix

Lísias

tribuno

--
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• Cremos na submissão a reis, presidentes e outros líderes
seculares e na obediência à lei. (Ver Atas 24-26; ver
também Regras de Fé 1:12.)

Paulo

-

Em espírito de oração, estude Atas 24-26 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Imperador
romano

C

"Porque isto
não se fez
em qualquer
canto."

Berenice

sucedeu
Félix como
governador

César

.
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Respostas
Tértulo = acusou Paulo de ser "o principal defensor da seita dos
nazarenos" . (Ver Atos 24:1- 5.)
irmã de Agripa = Berenice. (Ver Atos 25:13; Guia para Estudo das
Escrituras, "Herodes", p . 93.)
Festo = sucedeu Félix corno governador. (Ver Atos 24:27.)

Como ensinou o Apóstolo Pedro aos santos de seu
tempo, devemos '[santificar] a Cristo, como Senhor, em
[nossos] corações; e [estar] sempre preparados para
responder com mansidão e temor a qualquer que [nos]
pedir a ra zão da esperança que há em [nós]'. (I Pedro
3:15)" (A Linhona, janeiro de 1991, p , 34.)

Tértulo apresentou Paulo para _ __ = Félix. (Ver Atos 24:1-3.)
Imperador romano = César. (Ver Atos 25:10- 12; 26:32.)
Paulo = "Porque isto não se fez em qualquer canto". (Ver Atos 26:26)

Incentive os alunos a se prepararem para ensi nar o eva ngelh o
a outras pessoas ,

-Atos 27-28

"Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão!" = Agripa.
(Ver Atos 26:28.)
Lísias = tribuno. (Ver Atos 24:7.)

o

Atos 24:10-21; 25:8-11; 26:2-29. Aqueles que
~ possuem um testemunho da verdade devem
sempre estar dispostos a testificar a respeito de Jesus
Cristo, das escrituras e das palavras dos profetas vivos.

(30- 35 minutos)
Peça aos alunos que imaginem estar ind o com um amigo nãomembro para outro estado ou país, Os jornais daq uele lugar
publicaram algumas coisas falsas a respeito da Igreja, e seu
amigo pede-lhe uma explicação, Debata com os alunos
algumas perguntas semelhantes a estas:
• Qual seria a parte mais difícil dessa experiência? Por quê?
• Por que vocês acham que alguns membros consideram
difícil defender a Igreja em uma situação com o essa?
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• Se vocês pudessem conversar com o líder daquele país por
vinte minutos, o que diriam a respeito da Igreja?
Leia com os alunos o "chamado missionário" de Paulo em
Atos 26:] 2-18 , Pergunte:
• A quem Paulo foi enviado para pregar o evangelho?

.",.,:,

•,

• Que mensagem Paulo deveria transmitir?
• Como a mensagem de Paulo se assemelha à que pregamos
atualmente?
Leia com a classe Atos 24:10-21; 25:8-11; 26:2-29 e responda
às seguintes pergu ntas:
• O que Paulo ensinou?
• Como ele ensinou?
• A quem ele ensinou?
• Quando ele ensinou?
• Qual era sua atitude em relação ao ensino do evangelho?

"',

Pergunte aos alunos: O que podemos aprender com Paulo a
respeito de sermos valentes no testemunho de Jesus Cristo?
Debata as respostas. Peça a um aluno que leia a segu inte
declaração do Élder Dallin H . Oaks:
"O que significa ser 'valentes no testemunho de Jesus'?
Certamente, isto inclui guardar os mandamentos e
servi-Lo, Será que também não inclui prestar
testemunho de Jesus Cristo, nosso Salvador e
Redentor, tanto aos crentes como aos não crentes?

-

Introdução
Depois de ficar preso por dois anos em Cesaréia, Paulo partiu
de barco para Roma a fim de ser julgado por César. Ele viajou
na companhia de 276 prisioneiros e marinheiros , Paulo previu
que a viagem seria conturbada e avisou os marinheiros que
esperassem o fim do inverno perto de Laséia . O centuriã o se
recusou a seguir seu conselho, e o navio acabou afundando
perto da costa da ilha de Malta. Paulo foi inspirado a ga rantir
aos passageiros que todos se salvariam. (Ver Atos 27:21 - 26.)
Enqua nto estavam encalhados na ilha, Paulo curou os doentes
e foi mordido por uma serpente venenosa, mas não sofreu
nenhum mal. Por fim, chegando a Roma, Paulo morou à parte
como cidadão, embora fosse vigiado por um guarda , Ele
passou os dois anos seguintes pregando o evangelho,
cumprindo dessa forma a promessa do Senhor. (Ver Atos
23:11.) N esse ponto termina o livro de Atos .

~
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Em espírito de oração, estude Atos 27- 28 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Diga aos alunos que Paulo estava numa situação semelhante
ao homem sobre a ponte. Peça-lhes que leiam Atos 27:9-26 e
pergunte:

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

• Que dificuldades os passageiros do navio tiveram de
enfrentar quando o centurião se recusou a dar ouvidos a
Paulo?

• Recebemos proteção e segurança quando damos ouvidos
aos avisos dos profetas. (Ver Atos 27.)

• O que podemos aprender com esse acontecimento?

• Enfrentar as dificuldades com coragem pode fortalecer
nosso caráter. Ter fé em Deus nos dá coragem. (Ver Atos

27-44. Pergunte:

• Como ficou provado que Paulo era profeta?

27:13-28:10.)

• Paulo pregou primeiro aos judeus e depois aos gentios.
(Ver Atos 28:23-28.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida

f

Ensinamelltos dI' Jesus

Peça aos alunos que terminem a história lendo os versículos

I'

Seus Apóstolos, pp. 376- 377.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Atos 27-28.

Atos 27. Recebemos proteção e segurança quando
damos ouvidos aos avisos dos profetas. (20-25 minutos)

Comece a aula lendo a seguinte história:
"Em janeiro de 1975, numa noite escura e chuvosa, um
barco chocou-se contra dois pilares da ponte Tasman,
que liga a cidade de Hobart, Tasmânia, a seus
subúrbios do leste, derrubando boa parte dela. Uma
família australiana chamada Ling estava atravessando
a ponte quando subitamente as luzes se apagaram. No
mesmo instante um carro em alta velocidade passou
por eles e desapareceu diante de seus olhos. Murray
Ling 'pisou no freio e o carro derrapou, indo parar a
cerca de um metro de um buraco escuro'. (Stephen
Johnson, "Over the Edge!" Reader's Digest, novembro
de 1977, p . 128.)
Murray tirou sua família do carro e começou a avisar
os carros que passavam sobre o desastre mais à frente.
Enquanto tentava desesperadamente parar um carro,
este 'desviou-se dele e sumiu no abismo'. (p . 128.) Um
segundo carro por pouco não teve o mesmo fim
trágico, e um terceiro, que não atendeu ao apelo, bateu
no carro de Murray, bem na extremidade da ponte.
De repente, um ônibus lotado veio na direção de
Murray, ignorando seus acenos. Desesperado e
arriscando a própria vida, ele correu paralelamente à
janela do motorista, gritando: 'Houve desabamento!' O
ônibus conseguiu parar a tempo e várias vidas foram
salvas." (A Liahona, janeiro de 1994, p. 19.)

• O que isso nos ensina a respeito da confiança que devemos
depositar no que o profeta diz?
Debata com os alunos as "pontes caídas" ou perigos que
enfrentamos na vida. Pergunte:
• Quem o Senhor nos enviou para alertar-nos do perigo à
frente?
• Sobre o que os profetas nos alertaram recentemente?
• O que pode nos acontecer se não dermos ouvidos aos
profetas?
• O que acontece quando damos ouvidos e atendemos?
Leia a seguinte declaração do Élder Spencer J. Condie,
membro dos Setenta:
"Sou grato pelas autoridades gerais, a quem apoiamos
como profetas, videntes e reveladores e que nos
avisam das pontes que não devemos atravessar."
(A Liahona, janeiro de 1994, p. 19.)
Incentive os alunos a desenvolverem essa mesma gratidão
pelos profetas vivos e a seguirem cuidadosamente os seus
conselhos.
Atos 27:13-28:10. Enfrentar as dificuldades com coragem
pode fortalecer nosso caráter. Ter fé em Deus nos dá
coragem. (25--30 minutos)

Pergunte: Quais são algumas dificuldades que as pessoas
enfrentam na vida? (As respostas incluem doença, perda de
entes queridos, ansiedades relacionadas ao trabalho.) Leia
com os alunos Atos 27:13-15 e procure conhecer as
dificuldades encontradas por Paulo em sua viagem para
Roma . Pergunte: Como isso pode ser comparado às
dificuldades ou "tempestades" da vida?
Leia com os alunos Atos 27:16-44 procurando as
características de Paulo que lhe permitiram sobreviver a essa
crise e aliste-as no quadro-negro. Elas podem incluir coragem
(ver vv. 21- 24), esperança (ver vv. 22, 25), fé em Deus (ver vv.
30-31), bom senso e a capacidade de acalmar os outros (ver
vv. 33-36). Debata como essas características podem ajudarnos a enfrentar nossas "tempestades".
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Leve um halteres para a sala de aula e peça a um aluno que
levante o peso (erga-o da altura da cintura até o ombro) ou
peça a um aluno que faça algumas flexões de braço. Expliquelhes que os músculos crescem e se tornam mais fortes ao
vencerem a resistência. Pergunte:
• Como o desenvolvimento do caráter e do espírito se
assemelha ao desenvolvimento muscular?
• O que acontece conosco à medida que sobrepujamos os
obstáculos em nossa vida?
Escreva no quadro-negro Jl Coríntios 1:3-4; 4:8-9, 17; Filipenses
3:8; 4:13. Peça aos alunos que leiam as escrituras e respondam
às seguintes perguntas:
• Qual foi a atitude de Paulo em relação aos problemas que
enfrentou na vida?
• O que podemos aprender com Paulo ao enfrentarmos
nossos próprios problemas?

Peça a um aluno que leia o seguinte testemunho do Élder
Richard G. Scott, membro do Quórum dos Doze:
"O Senhor está atento ao seu progresso e crescimento.
Esse progresso é acelerado quando permitimos que Ele
nos guie através de toda experiência de
aperfeiçoamento que vivemos, ainda que, a princípio,
não gostemos. Quando confiamos no Senhor, quando
estamos dispostos a concentrar o coração e a mente em
Sua vontade, quando Lhe pedimos orientação por
meio do Espírito para fazer o que Ele nos pede, é-nos
assegurada maior felicidade ao longo do caminho e
maior realização e desempenho nesta existência
mortal. Se questionarem tudo aquilo que lhes for
pedido, ou resistirem obstinadamente a todos os
desafios desagradáveis, será mais difícil para o Senhor
abençoá-los." (A Liahona, julho de 1996, p. 25.)

• Como a atitude errada em relação aos problemas da vida
pode afetar nossa força de caráter?

Peça aos alunos que leiam Atos 28:1-10 e pergunte:

• Como podemos desenvolver uma atitude adequada em
relação às provações da vida?

• Como a força espiritual e o caráter de Paulo demonstrados
nesses versículos permitiram-lhe abençoar outras pessoas?
• Quais são algumas maneiras pelas quais permitimos que o
Senhor nos ajude a sermos também uma bênção para
ou tras pessoas?

Em espírito de oração estude Romanos 1-3 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.
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Autor: O Apóstolo Paulo se apresenta como o autor na
primeira linha da Epístola aos Romanos.
Público Alvo: Esta carta foi escrita para os santos gentios e
judeus de Roma.
Fundamentos Históricos: Paulo esc reveu esta carta em
aproximadamente 57 d. C. enquanto estava em Corinto, antes
de sua última viagem a Jerusalém. Ele a enviou para preparar
os santos para sua futura viagem a Roma . (Para mais
informações históricas, ver comentários referentes a Romanos
em Vida e EnsinaI/lentos de jes/ls e Se/ls Apóstolos, pp. 345- 347.)
Aspectos Característicos: Romanos é a mais sistemática das
epístolas de Paulo e talvez o livro mais doutrinário do Novo
Testamento. A epístola salienta que Jesus Cristo é a fonte da
salvação, ensinando como podemos abandonar os pecados e
substituí-los por uma nova vida . Romanos também salienta a
importância de andarmos pelo Espírito e não apenas seguir o
formalismo da lei. (Ver comentários sobre Romanos em Vida e
Ensinall/cntos de jesus L' Se/ls I\póstolos, pp . 346-347.)
Tema: Paulo escreveu aos santos de Roma a fim de preparálos para sua visita, mas mais importante que isso, ele
apresenta sua explicação apostólica do plano universal de
salvação de Deus. Todos pecamos, ensinou Paulo. Mas por
meio da fé e da obediência ao Senhor Jesus Cristo, todos
podemos ser salvos por meio de Seu poder e graça. Ao
desenvolver esse tema, Paulo aborda doutrinas como o
pecado e a retidão, a fé em Cristo e as obras de retidão, a
justificação e a eleição. Paulo resumiu o tema dessa carta ao
escrever:
"Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro
do judeu, e também do grego.
Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé em seu
nome; como está escrito: O justo viverá pela fé." (TJS,
Romanos 1:16- 17.)

Romanos 1-3

Introdução
Romanos 1-3 salienta que Jesus Cristo, e não a lei de Moisés,
é a fonte da retidão, e que todas as pessoas podem tornar-se
justas por meio da fé Nele.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o evangelho de Jesus Cristo faz com que todas as pessoas
tenham acesso à salvação. (Ver Romanos 1:16; ver também
2 Néfi 26:27-28, 33.)
• Quando as pessoas se rebelam e rejeitam Deus, elas se
afastam do Espírito Santo, e Deus permite que sofram
plenamente as conseqüências de seus pecados. (Ver
Romanos 1:21-32; ver também Mosias 2:36-37; D&C 1:33.)
• O juízo de Deus é justo, recompensando cada pessoa de
acordo com suas obras e sua obediência às leis do
evangelho. (Ver Romanos 2:1-]6; ver também Lucas
12:47-48; D&C 82:3.)
• A retidão exige atos justos, não apenas uma profissão de
justiça. (Ver Romanos 2:21- 29; ver também Romanos
10:1-4; 2 Néfi 31:5.)
• Ninguém vive perfeitamente a lei . Só podemos tornar-nos
justos por meio da fé em Jesus Cristo, que nos motiva a
cumprir Seus mandamentos. (Ver Romanos 3:9-26; ver
t<lmbém Alma 22:14; Morôni 6:4.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ellsilla/llelltos dI' jeslls e Sells Apóstolos, pp. 291 - 293,
345-349.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Romanos 1- 3.
~ A apresentação 13 do Vídeo do Novo Testa/1/ento, "A
~ Doutrina da Graça" (13:07), pode ser usada para
ensinar Romanos 2-5 . A apresentação 14, "Fé e Obras" (8:18),
também pode ser usada para ensinar Romanos 2- 5, mas você
pode usá-Ia para ensinar Tiago 2. (Ver Guia de Vídco do Novo
Testall/ento, para sugestões didáticas.)

Romanos 1:1. Romanos é o primeiro livro desta seção do
Novo Testamento chamada ''As Epístolas", a qual é
composta por cartas escritas pelos antigos Apóstolos.
(15-20 minutes)
Peça aos alunos que digam o nome de uma missão na qual
alguém da família ou um amigo tenha servido. Pergunte:
Qual é o nome da missão a que nossa cidade, ala ou ramo
pertence? Diga aos alunos que cada missão inclui muitos
lugares diferentes e que os missionários podem servir em
diversas alas, ramos, cidades, municípios ou mesmo países
diferentes durante a m issão. Peça aos alunos que consultem o
mapa número 6 do Guia para Estudo das Escrituras e debata
algumas das seguintes perguntas:
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• Se Paulo fosse chamado hoje e trabalhasse em um desses
lugares, que nome de "missão" vocês acham qu e
apareceria em seu chamado missionário?
• Pa ra que lugares ele foi "transferido"?
• Por que acham que isso deve ter sido difícil para ele?
• Percebem alguma semelhança entre o nome de algumas
dessas cidades onde Paulo serviu e o de alguns dos livros
do Novo Testamento? Por que acham que isso acontece?
Peça aos alunos que abram no índice dos livros do Velho e do
Novo Testamentos. Use as informações sobre como o Novo
Testamento foi organizado para classificar os livros do Novo
Testamento d e acordo com a tabela abaixo:
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• Por que não consideraram o salva-vidas tão importan te
antes?
Escreva a seguinte declaração do Presidente Ezra Taft Benson
no quadro-negro ou entregue-a aos alunos como apostila:
"Da mesma forma como o homem não pensa cm
alimen to até que sinta fome, ele também não deseja a
salvação de Cristo até saber por que necessita de
Cristo.
Ningu ém sabe devida e adequadamente por que
necessita de Cristo sem que compreenda e aceite
primeiro a doutrina da Queda e seus efeitos sobre toda
a humanidade." (Ensign, maio de 1987, p . 85.)
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• Essa informação faz com que desejem mudar os objetos
que consideram mais úteis? Como? (A ma ioria
provavelmente desejará colocar o bote sa lva -vidas no topo
da lista.)
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Peça aos alunos que imaginem que a classe vá fazer uma
viagem para a península de Yucatán, no México. Diga que
eles foram convidados a passar qua tro dias em companh ia de
uma equipe arqueológica que investiga as ruínas do que pode
ter sido uma antiga cidade do Livro de Mórmon. A fim de
prepararem-se para a viagem, peça aos alunos que coloquem
os segu intes objetos em ordem de utilidade, do mais útil para
o menos útil: Lanterna, repelente para insetos, pá, botas,
purificador de água, bote salva-vidas, canivete, estojo de
primeiros socorros. Depois que a classe tiver escolhido, diga:
"Ah, esqueci d e mencionar que iremos viajar de barco e que
nossa embarcação irá afundar no golfo do México" . Pergu nte:
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Romanos 1-3 (Conhecimento de Escritura,
Romanos 1:16.) Todos pecam e precisam de um
Salvador. O evangelho de Jesus Cristo oferece a
sa lvação a todos os filhos do Pai Celestial. (30- 35
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Leia a decla ração para a classe e debata as seguintes
perguntas:

• O que as pessoas geralmente colocam no lugar mais alto de
sua lista de prioridades em lugar do Salvador? Por quê?
• De que modo nosso conhecimento do naufrágio im inente
se assemelha ao entend im ento da Queda?

Apocalipse

• De que modo o conhecimento de nosso estado decaído
muda o que sentimos a respeito do Salvador?
Explique aos alunos por que os livros de Romanos a Hebreus
são chamados de Epístolas Paulinas. (Ver GlIia para Estudo das
Escrituras, "Epístolas Paulinas", pp. 68-69.) Diga aos alunos
que Romanos é a primeira Epístola do Novo Testamento, mas
não foi a primeira que Paulo escreveu. Expl ique qua is foram
as epístolas escritas antes de Romanos. (Ver Guia para Estudo
das Escrituras, "Epístolas Paulinas", pp . 68- 69 .)
Leia as d eclarações do Élder Bruce R. McConkie, que na
época era membro dos Setenta, na páginas 346-347 de Vida e
Ensinamentos de jesus (' Seus Apóstolos. (Ver "Quais São
Algumas das Contribuições ma is Significativas Feitas pela
Epístola aos Romanos?" e o comentário referente a Romanos
1:7-8.) Isso ajudará a orientar seus alunos a procura rem
contribuições significativas de Romanos bem como os
problemas levantados por essa epístola .

• Em que aspecto o bote salva-vidas de nossa história se
assemelha ao Salvador?
• Como acham que o mundo seria diferen te se as pessoas
com preendessem qu e são decaídas e que vivem em u m
mundo decaído? (Você pode usar 1 Néfi 10:6; Mosias 16:4;
e Alma 34:9 para mostrar como o Livro de Mórmon
claramente explica essa doutrina e nos ajuda a reconhecê-la
na Bíblia.)
Diga aos alunos que o Apóstolo Paulo procurou ajudar os
santos romanos a compreenderem a doutrina da Queda e
suas conseqüências sobre toda a huma nidade. Peça-lhes que
leiam Romanos 1:14-17. Pergunte:
• Como Paulo se sentia em relação ao eva ngelho?
• Por que acham que ele se sentia assim?

Diga aos al unos que em Romanos 1-3 Paulo lembra aos santos
que o evangelho de Jesus Cristo é a única esperança de
salvação, tanto para o judeu quanto para o gentio. Paulo
ensinou que somos justificados pelo poder de Jesus Cristo e
que esse poder (ou graça) é concedido aos que têm fé Nele.
(Ver Romanos 3:24-31.) Faça as seguintes perguntas aos alunos
e use as escrituras abaixo para aj u dar a responder a elas:
• Por que as pessoas que se recusam a aceitar Deus precisam
do Salvador? (Paulo expl icou que a ira de Deus está acesa
contra todos os que se recusam a crer Nele quando toda a
criação presta testemunho de Seu poder. Ver Romanos
1:18-23.)
• Por que as pessoas que acreditam em Deus também
precisam do Salvador? (Paulo declarou que todos seremos
julgados por nossas obras, e que Deus não faz acepção de
pessoas . Ver Romanos 2:1-16; ver também 1 Néfi 17:35.)
• Por que os judeus, que pensavam que seriam salvos por
terem a lei de Moisés, também precisavam do Salvador?
(Paulo advertiu que a lei de Moisés por si só não poderia
salvá-los . Como ninguém consegue viver perfeitamente a
lei, todos estamos condenados pela lei . Ver Romanos
2:16-3:23.)

• Como nos sentimos quando perdemos o Espírito do
Senhor?
• Por que a escuridão é uma boa representação da falta da
influência do Espírito? (Ver Mateus 6:22-23 .)
• Por que acham que algumas pessoas parecem preferir a
escuridão à luz? (Ver D&C 10:21.)
Acenda as luzes da sala de aula e debata algumas das
seguintes escrituras: 2 Néfi 26:10-11; Mosias 2:36- 37; Doutrina
e Convênios 1:31-35. Peça aos alunos que leiam Romanos
1:24,26,28 e procurem frases que descrevam como Deus
permite que as pessoas se afastem de Seu Espírito ("Deus os
entregou", "Deus os abandonou" .) Explique aos alunos que o
Espírito não pode habitar nos iníquos. Isso não demonstra
falta de amor por parte de Deus, mas é uma conseqüência
natural do comportamento pecaminoso das pessoas. (Ver
João 15:10; D&C 95:12.) Peça aos alunos que leiam em silêncio
Romanos 1:21-32. Pergunte:
• Que pecados vocês encontraram que levam as pessoas a se
afastarem do Senhor?
• Qual a gravidade desses pecados?

• Por que algumas pessoas na Igreja hoje parecem pensar
qu e serão salvas simplesmente por serem membros da
Igreja?

• Por que esses pecados são tão comuns no mundo atual?
• Que ações dignas são opostas aos pecados descritos em
Romanos 17

• O que as escrituras ensinam a respeito desse modo de
pensar? (Ver Mateus 7:21 .)
Você pode concluir com a seguinte declaração do Presidente
Spencer W. Kimball :

• Por que o viver digno traz o Espírito do Senhor em maior
abundância para nossa vida 7
Apague novamente as luzes e acenda a lanterna sobre suas
escrituras. Preste testemunho de que as escrituras nos
ensinam a respeito da esperança e luz que Jesus Cristo oferece
para nos guiar para longe do pecado.

" A missão da Igreja em relação a seus membros é
proporcionar princípios, programas e sacerdócio pelos
quais eles possam preparar-se para a exaltação. Nosso
sucesso, individual e como Igreja, dependerá em
grande parte de quão fielmente nos concentrarmos em
viver o evangelho no lar. Somente en xergando
claramen te as responsabilidades de cada pessoa e o
papel da família e do lar poderemos entender
devidamente que os quóruns do sacerdócio e das
organizações auxiliares, mesmo as alas e estacas,
existem primordialmente para ajudar os membros a
viverem o evangelho no lar. Então entenderemos que
pessoas são mais importantes que programas, e que os
programas da Igreja devem sempre apoiar e jamais
depreciar as atividades familiares centradas no
evangelho." (A Liahona, outubro de 1978, p . 167.)

Romanos 4-6

--

Introdução

Romanos 1 :18- 32. Quando as pessoas se rebelam e
rejeitam Deus, elas se afastam do Espírito Santo, e Deus
permite que sofram plenamente as conseqüências de
seus pecados. (25- 30 minutes)

Apague a luz da sala de aula e acenda uma lanterna . (Você
pode fechar previamente as cortinas para que fique bem
escuro quando apagar a luz .) Peça aos alunos que imaginem
que a luz representa a influência ou a companhia do Espírito
do Senhor.
Apague e acenda a lanterna algumas vezes e debata algumas
das seguintes perguntas:

O Élder Jeffrey R. Holland, que na época era membro dos
Setenta, escreveu: "A Expiação de Jesus Cristo foi um ato
preordenado porém voluntário do Filho Un igênito de Deus.
Ele ofereceu Sua vida, inclusive Seu corpo e sangue inocentes
e Seu sofrimento espiritual como resgate redentor (1) para os
efeitos da Queda de Adão sobre toda a humanidade e (2)
pelos pecados pessoais de todos aqueles que se
arrependerem, desde Adão até o fim do mundo. Os santos
dos últimos dias acreditam que esse é o fato principal, o
fundamento básico, a doutrina mais importante e a maior
expressão do amor divino no plano de salvação. O Profeta
Joseph Smith declarou que 'todas as outras coisas que
pertencem à nossa religião são meros complementos' da
Expiação de Cristo" . (Ei1sinamentos do Profela Joseph Smith, p .
118.) (" Atonement of Jesus Christ", Daniel H. Ludlow, comp .,
Ei1cyclopedin of Morl1lonislII, 5 vols., 1992, 1:82- 83.)

Em Romanos 4-6 Paulo declarou que a justificação vem por
meio da fé em Jesus Cristo por intermédio de Seu poder
expiatório. Paulo citou o exemplo de Abraão e narrou
novamente a doutrina da Queda para ajudar a ilustrar esse
.rincíPio. Paulo também discorreu sobre a ordenança do

• Que ações ou pensamentos podem fazer com que a pessoa
se afaste do Senhor?
• O que nos acontece espiritualmente quando nos
afastamos 7

• Que conseqüências o pecado tem em nossa vida?

•

I

batismo. Por meio do estudo dessa ordenança e de seu
simbolismo podemos entender os passos que precisamos dar
para desfrutar as bênçãos plenas da Expiação .
Em espírito de oração estude Romanos 4- 6 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• A fé em Jesus Cristo inclui a manifestação de nossa crença
no Senhor e nosso amor por Ele pela obediência aos
mandamentos. (Ver Romanos 4; ver também João 14:15;
Tiago 2:14-19.)
• A salvação não resulta apenas da fé e da obediência, mas é
concedida pela graça do Senhor por meio da Expiação. Por
in termédio de Cristo podemos ser perdoados e justificados,
ou purificados. (Ver Romanos 5; ver também Gálatas 2:16;
2 Néfi 10:24.)
• O batismo simboliza a morte, o sepultamento e a
Ressurreição de Jesus Cristo. Ele também representa nossa
morte simbólica, o sepultamento de nossos pecados e
nosso renascimento ao fazermos o convênio de seguir o
Salvador. (Ver Romanos 6:1-13; ver também Mosias
27:24-26; D&C 76:50-52.)

Outras Fontes de Consulta

para que ela possa salvar-nos. As mesmas condições são
necessárias em relação ao evangelho. É a Expiação de Jesus
Cristo que nos dá a salvação. Mas para Sua Expiação ter
pleno efeito em nossa vida, precisamos ter fé no Senhor e
fazer o que Ele nos pede.
Explique aos alunos que assim como precisamos da <ígua
quando estamos morrendo de sede, da mesma forma
precisamos de um Salvador para vencer os efeitos do pecado
e da morte. Leia Romanos 5:12-14 e pergunte:
• Por que toda a humanidade precisa de um Salvador?
• De que maneira a Queda de Adão afetou cada um de nós?
• Quais são as pessoas que pecam? (Ver Romanos 3:23.)
Peça aos alunos que leiam silenciosamente Romanos 5:15-20 e
marquem as palavras 1l1Ortc e pecado a cada vez que apareçam.
Leia Romanos 5:21 procurando descobrir como o pecado e a
morte podem ser conquistados. Se o tempo permitir, você
pode ler algumas das seguintes escrituras a respeito de por
que necessitamos de um Salvador: 1 Néfi 10:6; 2 Néfi 9:21;
Alma 12:22; Éter 12:27; Doutrina e Convênios 20:19-25.
Explique aos alunos que assim como a confiança na
capacidade de a éígua nos salvar faz com que a busquemos,
da mesma forma precisamos ter fé no Senhor Jesus Cristo. A
verdadeira fé irá motivar-nos a cumprir os mandamentos de
Deus para que possamos partilhar da Expiação. Leia
Romanos 4:1-3 procurando frases que demonstrem que
Abraão tinha fé. Pergunte:

• Vida e Ensinamcntos dr Jeslls c Sells Apóstolos, pp . 349-352.

• Por que acham que Paulo escolheu Abraão como exemplo
de fé?

Sugestões Didáticas

• Que ações vocês conseguem se lembrar da vida de Abraão
que mostram que sua fé fez com que ele realizasse obras de
retidão?

Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Romanos 4-6.
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Romanos 4- 5. Se exercermos fé no Senhor

W\ \ cumprindo Seus mandamentos, Ele nos dará o
dom da vida eterna . (45- 50 minutes)

Mostre um copo de água gelada. Peça aos alunos que
imaginem estar morrendo de sede em um deserto. Em cima
de um monte próximo está este copo de água salvadora.
Pergunte: Qual dessas coisas irá salvar-lhes a vida? Sua
confiança em que a água irá salvá-los, seu esforço de subir o
monte para chegar até a água ou o ato de beber a água que
está no copo? Permita que os alunos expressem sua opinião.
Não diga se suas respostas estão certas ou não. Pergunte:
• Como essa situação poderia ser comparada à nossa
necessidade de salvação espiritual?
• O que poderia a água representar? (A Expiação, a graça e o
amor de Jesus Cristo; ver João 7:37.)
• O que poderia o esforço de subir o monte representar? (O
arrependimento, a obediência aos mandamentos.)
• O que poderia a confiança no poder salvador da água
representar? (Fé, confiança.)
• O que seria necessário para salvar nossa vida?
Diga aos alunos que é a água que tem o poder de salvar nossa
vida . Mas precisamos ter confiança que a água irá nos salvar
para que façamos o esforço de subir o monte. Precisamos
subir O monte para chegar até a água e precisamos bebê-la

Peça aos alunos que leiam Romanos 4:17-25 e procure outras
provas da fé que Abraão possuía e quais foram suas obras.
Pergunte: Por que acham que esses detalhes da vida de
Abraão foram registrados? Leia Tiago 2:14-18; 2 Néfi 25:23; e
a Tradução de Joseph Smith de Romanos 4:16, em seguida
realize um debate sobre o equilíbrio entre fé e boas obras.
Leia a seguinte declaração do Élder Neal A. Maxwell,
membro do Quórum dos Doze:
"A fé, quando mal definida, não apenas resulta em
pouca convicção mas também se torna difícil de ser
nutrida e de crescer.
A fé tem várias dimensões específicas. Cada faceta é
importante. O Presidente Brigham Young ensinou de
modo muito ilustrativo que devemos ter 'fé no nome,
no caráter e na expiação [de Jesus] ( ... ) fé em Seu Pai e
no plano de salvação'. Brigham Young disse que
somente essa fé resulta em firme e constante
'obediência às exigências do evangelho'." [Lord, Increase
Our Faith (Senhor, Aumenta Nossa Fé), 1994, p. 2.]

Para ajudar os alunos a reconhecerem mais plenamente nossa
dependência do Salvador, saliente que a própria fé é um dom
de Cristo. O mesmo se dá com a força necessária para sermos
capazes de realizar boas obras. (Ver GlIia para Estudo das
Escritllras, "Graça", p. 93 .) Em outras palavras, jamais
teríamos sequer a confiança necessária para desejar a água
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nem seríamos capazes de subir o morro para chegar até a
água, se não fosse por Jesus Cristo. Explique aos alunos que a
água representa o auxílio divino concedido por Deus por
intermédio da Expiação. Esse dom nos proporciona o poder
necessário para arrepender-nos, guardar os mandamentos e
tornar-nos semelhantes a Deus.
Beba um gole da água gelada. Testifique que não são apenas
nossa fé ou nossas obras que nos salvam. A fé e as obras são
chaves que destrancam a porta da salvação para nós, mas a
salvação só vem em Jesus Cristo e por meio Dele. (Ver Mosias
3:17; Alma 38:9; Moses 6:52.) Peça aos alunos que leiam
Romanos 5:1 -11 e procure como Paulo ensinou aos santos que
a salvação só pode ser alcançada por intermédio da Expiação
e graça de Jesus Cristo.
• Qual das frases de Paulo mais os impressionou?
• Como uma compreensão mais profunda da Expiação nos
ajuda a amar o Salvador?
Lembre aos aluno que embora Jesus tivesse concordado na
vida pré-mortal em ser nosso Salvador, Ele não precisava
morrer por nós. Foi um ato de amor. Cante o hino" Assombro
Me Causa" (Hinos, no. 112) e peça aos alunos que ponderem o
significado da letra desse hino.

Romanos 6. O batismo simboliza a morte, o sepultamento

de que poder somos capazes de tornar-nos perfeitos e receber
a salvação? Diga aos alunos que muitas pessoas para quem
Paulo estava escrevendo ainda estavam seguindo a lei de
Moisés e não compreendiam que a Expiação havia cumprido
aquela lei. Eles precisavam que alguém lhes ensinasse que
poderiam vencer o pecado por meio de Jesus Cristo, e não
por meio da lei. Peça aos alunos que leiam Romanos 6:8-23 e
procurem o que Paulo ensinou a respeito do pecado e sobre
quem pode ajudar-nos a vencer seus efeitos.
O Élder Eyring prossegue:

"O Pai Celestial faz mais do que apenas permitir que
sintamos essa motivação. Ele proporcionou um modo
para que nos ergamos, mais do que podemos imaginar,
não por nossa própria capacidade, que não seria
suficiente, mas por meio do poder da Expiação de Seu
Filho Jesus Cristo (.. .)
Nosso Pai Celestial não apenas proveu um Salvador e
o evangelho de Jesus Cristo, que nos ensina o
propósito da vida e nos dá mandamentos, mas
também proporcionou convênios que podemos fazer. E
com esses convênios Ele proporcionou ordenanças, que
indicam o que prometeu ou fez convênio de cumprir e
nós indicamos o que prometemos ou fizemos convênio
de cumprir." (Covenants, p. 1.)

e a ressurreição de Jesus Cristo. Também representa a
morte e o sepultamento simbólicos de nossos pecados e
nosso renascimento ao fazermos o convênio de seguir o
Salvador. (35-40 minutos)

Peça a um aluno que leia para a classe os seguintes trechos de
um discurso do Élder Henry B. Eyring, membro do Quórum
dos Doze:
"Todos nos lembramos de momentos em nossa vida
em que nos sentimos inspirados a ser melhores do que
somos, de elevar-nos. O sentimento pode ocorrer ao
mesmo tempo em que pensamos: 'Deve haver algo
melhor na vida do que isso'. Infelizmente, também há
momentos em que temos vontade de desistir. E então
pensamos algo assim: 'Talvez seja normal na vida
sentir-nos miseráveis. Talvez eu tenha que me
acostumar a esse sentimento. Parece que todas as
pessoas sentem o mesmo'. (... )
Mas todas as pessoas que eu conheço bem, inclusive as
mais desanimadas e deprimidas, sempre dizem que
houve um momento em sua vida, talvez uma única
vez de que se lembram, que sentiram essa motivação,
essse pensamento de que deve existir algo melhor e
mais elevado." [Covenollts (Convênios), serão do SEI
para jovens adultos universitários, 6 de setembro de
1996.]
Peça aos alunos que pensem em ocasiões em que tiveram
sentimentos de desânimo e desespero como descritos pelo
Élder Eyring. Convide alguém que esteja desejoso de falar
sobre como venceu esses sentimentos a fazê-lo. Pergunte: O
que fizeram para ter esperança?
Peça aos alunos que leiam as seguintes escrituras e procurem
as palavras de conforto e esperança nelas encontradas: Isaías
40:30-31; Mosias 4:6-7; Morôni 10:32 -33. Pergunte: Por meio

Testifique-lhes que recebemos o poder da Expiação em nossa
vida ao fazermos e cumprirmos convênios sagrados.
Explique aos alunos que Romanos 6:1-2 nos ensina a afastarnos do pecado. Peça-lhes que leiam os versículos 3-7
procurando a ordenança e convênio iniciais que nos
permitem fazê-lo. Mostre aos alunos uma pá ou desenhe-a no
quadro negro. Diga que o batismo é a ocasião em que
fazemos convênio de "enterrar" nossos pecados e nossa
natureza pecaminosa e passamos a ter acesso ao poder de
fazer com que nossos pecados sejam "cobertos" pela Expiação
de Jesus Cristo. Debata as seguintes perguntas:
• O que simboliza o batismo? (Morte, sepultamento e
ressurreição; ver D&C 128:12-13.)
• Se o batismo é a ocasião em que fazemos convênio de
"enterrar", ou seja, de abandonar nossos pecados, por que
é importante que sejamos batizados por imersão?
• Que acontecimentos da vida de Cristo são representados
no batismo? (Sua morte, sepultamento e Ressurreição.)
• De que modo nossa vida se torna melhor ao decidirmos
abandonar nossa natureza pecaminosa e ser batizados?
• Leia Doutrina e Convênios 20:68-69; Mosias 18:8-10. De
acordo com esses versículos, quais são algumas das
promessas que fazemos no batismo?
Procure fazer com que os alunos compreendam que embora o
convênio do batismo simbolize que podemos tornar-nos
limpos do pecado, o batismo não limpa nossos pecados. O
batismo é a ocasião em que nos comprometemos a tornar-nos
limpos e a caminhar em novidade de vida, um momento em
que nos preparamos para receber o dom do Espírito Santo. É
por meio do poder purificador do Espírito Santo que somos
realmente purificados do pecado. A seguinte declaração do

.
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Élder Bruce R. McConkie, que foi membro do Quórum dos
Doze, pode ser útil:
"Os pecados não são remidos pelas águas do batismo,
como costumamos dizer de modo figurativo, mas, sim,
quando recebemos o Espírito Santo. É o Santo Espírito
de Deus que apaga a carnalidade e nos leva a um
estado de retidão. Tornamo-nos limpos quando
recebemos a companhia do Espírito Santo. É nesse
momento que o pecado e o refugo e o mal são
queimados de nossa alma, como que por fogo."
(A New Witness for the Artic/es of Faith, p . 290; ver
também 2 Néfi 31 :17; Morôni 6:4; 8:25-26.)

Introdução
'~

Romanos 7. A lei de Moisés foi cumprida em Jesus
Cristo e substituída pela lei do evangelho. (10-15 minutos)

Peça aos alunos que citem algumas regras familiares que
precisam cumprir. Relacione algumas delas no quadro-negro
e depois debata as seguintes perguntas:
• Quem criou essas regras?
• Por que vocês se sentem na obrigação de obedecer a elas?
• Que regras se aplicam às criancinhas mas não aos jovens e
adultos?
• De que modo as regras são uma bênção em nossa vida?
Diga aos alunos que assim como há um momento a partir do
qual eles não precisarão mais cumprir as regras estabelecidas
pelos pais em sua casa, da mesma forma houve um momento
a partir do qual a Israel não precisou mais seguir a lei de
Moisés. Relembre aos alunos que no livro de Romanos Paulo
estava escrevendo para pessoas que ainda se apegavam às
tradições e regras da lei de Moisés. Peça aos alunos que leiam
Romanos 7:1-6 procurando a analogia usada por Paulo para
mostrar às pessoas que elas não estavam mais sujeitas à lei de
Moisés. Você pode ler a seguinte declaração do Élder Bruce R.
McConkie:

Quando Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés, o velho
convênio foi substituído pela lei do evangelho. Paulo tentou
convencer aqueles que ainda se apegavam aos rituais e
práticas mosaicos a abandonarem essas leis e aceitarem
plenamente o evangelho de Jesus Cristo, o novo convênio.
(Ver Hebreus 9:15.) Romanos 7-8 contém a analogia de uma
mulher que não é mais ligada ao marido pela lei depois que
ele morre. Isso representa o fato de que os santos não estavam
mais sujeitos à lei de Moisés depois de ela ter sido cumprida
por Cristo. Paulo então testifica que aqueles que aceitam o
evangelho e seus convênios se tornam co-herdeiros com Jesus
Cristo e herdam tudo que o Pai possui.

"Paulo era realmente um gênio ao imaginar exemplos
que ajudavam a lembrar seus ensinamentos do
evangelho. Em [Romanos 7:1-6], ele compara a
fidelidade de Israel à lei de Moisés com a de uma
mulher para com o marido. Enquanto o marido estiver
vivo, a mulher está ligada a ele, precisa obedecer a
suas leis e, caso venha a ficar com outro, se torna
adúltera . Mas quando o marido morre, ele não pode
mais governar as ações dela, e a mulher está livre para
casar-se com outro, não estando mais sujeita ao marido
que morreu.

Em espírito de oração estude Romanos 7-8 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

O mesmo ocorria em relação a Israel e a lei. Enquanto
a lei fosse válida, Israel estava casada com ela e
precisava cumprir suas determinações. Se fosse atrás
de outros deuses, ou seguisse outra religião, estaria
cometendo adultério. Mas depois de a lei ter sido
cumprida e deixar de ser válida, a lei tornou-se morta
em Cristo. E Israel casou-se com outro, ou seja, Cristo,
tendo então que obedecer à lei de Seu evangelho."
(Doctrinal New Tcstament Commentary, 2:253-254.)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• A Expiação nos dá a capacidade de vencer nossa tendência
natural ao pecado; assim nos tornamos novas criaturas,
filhos espiritualmente renascidos de Deus. (Ver Romanos
7:14-25; 8:1-14.)
• Nada pode separar os verdadeiros discípulos d e Cristo do
amor do Pai e do Filho. (Ver Romanos 8:31-39; ver também
D&C 122:9.)

Peça aos alunos que leiam Mosias 13:27-30 e Alma 34:9-13, e
pergunte:
• Por que Deus deu a lei de Moisés a Israel?
Por que acham que alguns judeus da época de Paulo
continuaram a se apegar à lei?

Outras Fontes de Consulta
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• Vida e Ensinaml!l1tos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 355-361 .

• Que acontecimento cumpriu a lei de Moisés?

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Romanos 7-8.

Explique aos alunos que em Romanos 7:7-25 Paulo
respond eu a essas perguntas e salientou a importante verdade
de que a lei do evangel ho havia substituído em muitos
aspectos a lei de Moisés. Saliente que há muitas mudanças em
Romanos 7 na Tradução de Joseph Smith que esclarecem esse
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princípio. Incentive os alunos a estudarem a Tradução de
Joseph Smith ao lerem Romanos 7 em seu estudo pessoal das
escrituras.

Romanos 8. Por meio da Expiação adquirimos a
capacidade de vencer nossa tendência natural de pecar;
assim nos tornamos novas criaturas, filhos
espiritualmente renascidos de Deus. (35- 40 minutos)

Debata em classe o significado da palavra herança. Mencione
que podemos herdar coisas materiais, traços de caráter e dons
espirituais. Mostre ou mencione alguns objetos, traços ou
dons importantes que você herdou de seus antepassados.
Faça as seguintes perguntas:
• Em que testamento vocês gostariam de ser incluídos?
• O que vocês mais gostariam de ganhar de herança? Por
quê?
• Que qualidades ou características de seus antepassados
vocês esperam ter herdado?
Leia a seguinte declaração:
"Os santos dos últimos dias acreditam que Jesus Cristo
foi o primogênito dos filhos espirituais do Pai e o
Unigênito do Pai na carne. Devido a essa posição
hierárquica, Ele é o herdeiro natural do Pai. Por meio
da estrita obediência à vontade do Pai, progredindo de
graça em graça pela obediência ao evangelho e suas
ordenanças, e realizando a Expiação infinita, Jesus
tornou-se o Salvador de toda a humanidade e também
herdou tudo o que o Pai possui. Aqueles que aceitam
Jesus Cristo como seu redentor, arrependem-se de seus
pecados, obedecem às ordenanças do evangelho e
voluntariamente se dispõem a obedecer à direção do
Santo Espírito também podem tornar-se herdeiros de
Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Nas eternidades,
eles podem herdar a mesma verdade, poder, sabedoria,
glória e exaltação que Deus, o Pai, e o Filho possuem."
(Ver D&C 84:38)" ("Heirs", em Encyclopedia of

MormonisnI,2:583.)
Peça aos alunos que leiam Doutrina e Convênios 84:33-40 e
procurem o que é prometido no juramento e convênio do
sacerdócio. Leia Romanos 8:15-19 procurando a doutrina da
herança. Debata algumas das seguintes perguntas:
• O que Paulo ensinou a respeito de nossa herança em
potencial no reino do Pai Celestial?
• O que significa Abba? ("Pai". O título foi usado por Cristo e
pelos primeiros membros da Igreja como um nome
sagrado e íntimo do Pai Celestial.)
• O que o signifi cado de Abba nos ensina a respeito do amor
que o Pai Celestial tem por nós?
• O que o versículo 17 ensina que precisamos fazer para
tornar-nos co-herdeiros com Cristo?
• A partir do versículo 18, co mo acham que as bênçãos de
sermos herdeiros de Deus se comparam com as exigências
necessárias para que isso aconteça?

O Profeta Joseph Smith deu a seguinte definição de coherança:
"Herdar o mesmo poder, a mesma glória e a mesma
exaltação, até que atinjais a categoria de um Deus e
ascendais ao trono de poder eterno, como os que já vos
antecederam."(Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p.
339.)
O Élder Bruce R. McConkie disse:
"Um co-herdeiro é aquele que herda igualmente com
todos os herdeiros, inclusive o Herdeiro principal, que
é o Filho. Todo co-herdeiro tem direito a uma porção
igual e não dividida de tudo. Se um conhece todas as
coisas, () mesmo se dá com todos os outros. Se um tem
todo o poder, o mesmo ocorre com todos os que são
co-herdeiros com ele. Se o universo pertence a um, o
mesmo acontece com todos aqueles que dividem a
herança como co-herdeiros." (Morl1lon Doctrine, p. 395.)
Testifique-lhes que as promessas do Pa i Celestial serão todas
cumpridas e que temos realmente o potencial de receber tudo
o que Ele possui. As seguintes escrituras podem ser úteis:
Gálatas 3:26-29; 4:1-7; Doutrina e Convênios 50:26-28; 88:107.
Peça aos alunos que imaginem como seria receber tudo qu e o
Pai Celestial possui. Pergunte:
• Como imaginam que seria isso?
• O que estariam dispostos a fazer para merecerem esse tipo
de herança?
• Como acham que deveríamos usar essa herança?
• O que o Salvador fez para merecer ser o principal herdeiro
do Pai?
Escreva as seguintes perguntas no quadro-negro:
• Como nos qualificamos para tornar-nos coherdeiros com Jesus Cristo?
• Como Deus Se sente a nosso respeito? Que
relacionamento Ele tem com cada um de nós?
• Por que acham que Ele providenciou uma
oportunidade para que todos nos tornemos coherd eiros com Seu Filho Jesus Cristo?
• Que bênçãos teremos na vida ao esforçar-nos por
tornar-nos merecedores de tudo o que o Pai
Celestial possui?
Separe os alunos em dois grupos. Designe um deles a estudar
Romanos 8:1-14 e o outro, Romanos 8:28-39. Lembre-lhes d e
incluírem qualquer mudança encontrada na Tradução de
Joseph Smith nos versículos que lhes foram designados. Peçalhes que procurem a resposta das perguntas e estejam
preparados para indicar quais versículos os ajudaram a
encontrar as respostas. Debata em classe o que eles
encontrarem:

•
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Termine cantando "Sou um Filho de Deus" (Hinos, n" 193.)
Testifique aos alunos que somos literalmente filhos do Pa i
Celestial. Podemos voltar a viver com Ele um dia e receber
tudo o que Ele possui .

Romanos 9- 11

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Na vida pré-mortal algumas pessoas foram preordenadas
(eleitas) para nascerem na casa de Israel e receberem
bênçãos e responsabilidades especiais nesta vida . (Ver
Romanos 9:1-5, 11, 23; 11:2, 5; ver também Jeremias 1:5;
Efésios 1:3-5.)
• Não h<) grande vantagem em ser da casa de Israel a menos
que a pessoa creia no Senhor e Lhe obedeça . (Ver Romanos
9:31- 33; 10:1-4, 16,21; 11 :1-10,25.)

Introdução
Somos filhos de Deus e vivemos com Ele antes de virmos
para a Terra . Ele nos criou à Sua imagem e deu a cada um de
nós o poder e a capacidade de tornar-nos como Ele é. A vida
eterna é tornar-nos como Deus é.

o Élder M. Russell Ballard, membro do Quórum dos Doze,
ensinou:
"Antes de o mundo ser criado, vivemos todos como filhos de
nosso Pai Celestial. Por meio d e um processo natural de
herança, recebemos o potencial de desenvolver as
características e atributos de nosso Pai Celestial. Somos Seus
filhos espirituais. Herdamos parte do que Ele é e podemos
tornar-nos o que Ele Se tornou . (Pa ra esclarecimento
espiritual desse importante conceito, ver Atos 17:29 e
Romanos 8:16.)"(0111' SCIlrchfê!r Happiness : An Invitation to
Understand Thc CllIIrch ofjesus Christ of Lattcr-day Saints,1993,
p . 70.)

o Élder Bruce R.

McConkie explicou:

"O maior e mais importante talento ou capacidade que um
filho espiritual do Pai pode adquirir é o talento da
espiritu alidade. A maioria daqueles que adquiriram esse
talento foram escolhidos, antes de nascerem, para virem à
Terra como membros da casa de Israel. Eles foram
preordenados a receber as bênçãos que o Senhor prometeu a
Abraão e sua semente por todas as gerações. Essa
preordenação é uma eleição. ( ... ) Embora toda a humanidade
possa ser salva pela obediência, algu ns têm mais facilidade de
crer e obedecer do que outros. Por esse motivo Jesus ensinou
o princípio de que Suas ovelhas conhecem a Sua voz e não
seguem as vozes dissonantes do mundo." (A New Witncss for
the Articles of Fa ith, pp . 512-513.)
Em Romanos 9-11 Paulo ensinou a doutrina da eleição, ou
preordenação. O público alvo de Paulo já conhecia a doutrina
da existência pré-mortal e sabia por que Israel tinha sido
escolhido como o povo do convênio de Deus. Paulo sali entou
que a doutrina da preordenação de modo algum restringia a
oportunidade dos gentios de serem adotados na casa de Israel
e de desfrutarem plenamente as bênçãos e promessas do
evangelho.
Em espírito de oração estude Romanos 9-11 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

• Os que aceitam e seguem Cristo são aqueles que se provam
israelitas espirituais e se tornam filhos eleitos de Deus. (Ver
Romanos 9:6-8,15,24-26,30; 10:5-13, 17- 20; 11:1-5, ]7-28;
ver também 2 Néfi 30:2.)
• As pessoas da casa de Israel que rejeitaram Cristo
perderam as bênçãos que lhes foram prometidas. O Senhor
então ofereceu o evangelho e suas bênçãos aos gentios e ao
povo de Israel disperso em meio deles. Se alguma dessas
pessoas rejeitar os ensinamentos de Jesus Cristo, ela
também perdenl as bênçãos do evangelho. (Ver Romanos
10:12-13,20; 11 :11-13, 17- 22; ver também Jacó 5:3, 7, 9, 17.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jeslls e Sells Apóstolos, pp. 363..·370.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Romanos 9-11 .

Romanos 9- 10. Na vida pré-mortal, algumas pessoas
foram preordenadas (eleitas) para nascer na casa de
Israel e receber bênçãos e responsabilidades especiais.
O cumprimento dessas bênçãos depende de sua
disposição de seguir Jesus Cristo. (40- 45 minutos)
Diga aos alunos que você irá escolher um deles para receber
um prêmio especial. Explique aos alunos que você usará um
destes três métodos para fazer sua escolha: (1) Uma escolha
ao acaso, (2) uma votação ou (3) uma decisão baseada no
melhor desempenho. Pergunte aos alunos que método eles
gostariam que você usasse e explique por quê.
Leia Abraão 3:23 procurando saber o que Abraão foi
preordenado a tornar-se. (Um governante.) Pergunte: Acham
que Abraão foi escolhido ao acaso, por votação ou devido a
sua fidelidade? Por quê? Leia Alma 13:3-4 para ajudar os
alunos a com preenderem que as escolhas de Deus são
baseadas na fidelidade.

.,

Diga aos alunos que em Romanos 9- 11 Paulo continuou a
ensinar a doutrina da preordenação, que havia começado a
abordar no capítulo 8. Explique aos alunos que esses
capítulos contêm três pontos importantes:
1. Na vida pré-mortal certas pessoas foram
preordenadas para nascerem na casa de Israel e
receberem bênçãos e responsabilidades especiais
nesta vida .
2. Para recebermos as bênçãos preordenadas
precisamos aceitar e seguir Jesus Cristo.
3. Os gentios (as pessoas que não são da linhagem de
Israel) podem herdar todas as bênçãos se aceitarem
Jesus Cristo e obedecerem ao evangelho.

._- - - - - -- -_ .. _ -
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Dois desses pontos são abordados nesta sugestão didática. O
terceiro ponto será abordado na sugestão didática referente a
Romanos 11:11-22. Escreva essas três declarações no quadronegro ou escreva-as previamente em um cartaz e mostre-o à
classe enquanto debate os três pontos.
Leia a primeira declaração para os alunos (ou mostre o
primeiro cartaz). Peça aos alunos que leiam Romanos 9:1-5 e
prestem atenção às palavras adoção, glória, alianças e prol1leSslls.
Pergunte:
• De acordo com o versículo 4, a quem são prometidas essas
bênçãos? (Aos israelitas.)
• Por que acham que eles foram escolhidos?
Explique aos alunos que Israel, como seu avô Abraão, foi
preordenado para receber os convênios e promessas do
evangelho. Peça a um aluno que leia a declaração do Élder M.
Russell Ballard e do Élder Bruce R. McConkie na Introdução
de Romanos 9-11 (p. 166). Leia Romanos 9:9-14 e pergunte:
• Que nome Jacó recebeu em lugar do seu? (Israel; ver v. 6;
ver também Gênesis 32:28.)
• Em que sentido Jacó é um exemplo de uma pessoa que
recebeu uma bênção maior por causa de sua fidelidade
pré-mortal?
• Acham que as escrituras ensinam que isso foi justo ou
injusto?
• Como Paulo respondeu à pergunta referente à justiça de
Deus? (Ver v. 14.)
Leia a seguinte declaração do Presidente Harold B. Lee:

:

i-

suposições, mas ao mesmo tempo hão de aceitar, sem
dúvidas a crença de que cada um de nós será julgado
segundo nossos feitos aqui na mortalidade depois que
deixar esta vida. Então não seria igualmente razoável
admitir que aquilo que recebemos nesta vida terrena
foi dado a cada um de nós de acordo com os méritos
alcançados antes de virmos para cá?" A Liahona, junho
de 1974, p . 37.)
Leia o segundo ponto no quadro-negro (ou mostre o segundo
cartaz). Peça aos alunos que leiam Romanos 9:7 e depois
pergunte:
• Por que alguns dos verdadeiros descendentes de Abraão
não foram fiéis a seus convênios?
• O que acham que Paulo quis dizer no versículo 6?
• Por que o simples fato de fazer parte da casa de Israel não
garante as bênçãos celestiais para a pessoa?
Leia Doutrina e Convênios 64:35-36 e procure o que acontece
com os que são rebeldes. Diga aos alunos que a fidelidade
pré-mortal, as promessas preordenadas ou o fato de termos
nascido em determinada linhagem não garante a salvação.
Deus não concede bênçãos aos que são ,arrogantes e se
consideram superiores aos outros.
Muitas escrituras ensinam essa doutrina. Você pode estudar e
debater algumas delas com seus alunos. (Ver D&C 121:34;
João 8:39; 2 Néfi 30:1-2.) Você pode ler também a seção
"Pontos a Ponderar" de Vida c Ensinlll11entos de Jeslls c Seus
Apóstolos (pp . 367- 370). Você pode designar as partes do
diálogo para alguns alunos lerem para o restante da classe.
Testifique aos alunos que Paulo ensinou essa dou trina para a
"salvação" de Israel (Romanos 10:1). Ajude os alunos a
saberem que são da casa de Israel e do povo do convênio. Em
conseqüência disso, o Senhor espera que façam um grande
trabalho e exige que cumpram Seus mandamentos . (Ver D&C
82:10.) Peça aos alunos que leiam Romanos 10:1-3, 9- 18
procurando as responsabilidades que eles têm e como podem
desenvolver a fé . Ao terminarem, peça-lhes que contem o que
encon trara m .
Se o tempo permitir, vocês podem cantar "Israel, Jesus Te
Chama" (Hinos, n" 5.) Pergunte aos alunos:
• Que mensagem aprenderam com a letra desse hino?
• Como podemos aplicar essa mensagem à nossa vida?

"Os nascidos da linhagem de Jacó, que mais tarde
passaria a chamar-se Israel, e de sua posteridade, que
eram conhecidos como filhos de Israel, pertencem à
mais ilustre linhagem de todos os que surgiram na
terra como seres morta is.
Todas essas recompensas foram aparentemente
prometidas, ou seja, preordenadas, antes da existência
do mundo. Essas questões, sem dúvida, foram
determinadas pelo tipo de vida naquele mundo
espiritual pré-mortal. Alguns talvez questionem essas

• Como o conhecimento das doutrinas encontradas em
Romanos 9-10 é uma bênção em sua vida?
• O que farão de modo diferente como resultado do que
aprenderam hoje?
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Romanos 11 :11 - 22. Quando a casa de Israel rejeitou
Cristo, eles perd eram as bênçãos que lhes tinham sido
prometidas. O Senhor então ofereceu o evangelho e suas
bênçãos aos gentios. (40- 45 minutos)

Nota : Esta sugestão didática é uma continuação da sugestão
referente a Romanos 9-10. Você deve escrever os três pontos
da lição no quadro-negro ou em cartazes.
Reveja os três pontos no quadro-negro e leia o terceiro (ou
mostre o terceiro cartaz.) Peça aos alunos que pensem nas
bênçãos patriarcais e em sua própria bênção em silêncio.
Pergunte: Qual acham ser a palavra mais importante em uma
bênção patriarcal? Debata as respostas. Escreva a palavra se
no quadro-negro e pergunte: Por que essa palavra é tão
importante em uma bênção patriarcal? (As bênçãos
dependem de nossa fidelidade; não nos são concedidas
automaticamente.) Leia Doutrina e Convênios 130:20-21
procurando como Deus abençoa Seus filhos . Pergunte:
• O que pode impedir que uma pessoa ou um grupo de
pessoas se qualifique para as bênçãos do Senhor, mesmo
que tenha sido preordenada para recebê-las?
• Como a frase de Paulo "nem todos os que são de Israel são
israelitas" (Romanos 9:6) confirma essa doutrina?
• De que modo algumas pessoas desperdiçam suas bênçãos?
• Quais são as tentações que geralmente fazem com que as
pessoas percam suas bênçãos do evangelho?
0(-

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder
Richard G. Scott, do Quórum dos Doze:
"Não é difícil guardar convênios quando o fazemos de
boa vontade e com um "( ... ) coração quebrantado e
um espírito contrito". Quando obedecidos, esses
convênios trazem-nos alegria e felicidade. Eles dão um
propósito à vida. As dificu Idades começam quando o
livre-arbítrio é utilizado para fazerem -se escolhas que
estão em desacordo com os convênios. Reflitam sobre
as coisas que fazem em seu tempo livre, aquele no qual
vocês têm a liberdade de escolher o que fazer. Vocês
acham que esses momentos estão centralizados no que
é realmente prioridade e de suma importância? Ou,
mesmo que inconscientemente, ocupam sempre seu
tempo com coisas triviais e atividades cujo valor é
efêmero e não os ajuda a cumprir o propósito para o
qual vieram à Terra? Reflitam sobre a vida, não apenas
no que vai acontecer hoje ou amanhã . Não desistam do
que mais desejam na vida por causa de alguma coisa que
vocês pensam querer agora." (A Liahona, julho de 1997,
p.67.)
Preste testemunho da importância da constante dignidade
para que recebamos as bênçãos prometidas à casa de Israel.
Paulo ensinou que muitos israelitas que foram preordenados
desperdiçaram suas bênçãos por causa da desobediência . (Ver
.R omanos 9:31- 33; 10:1-3, 16-21; 11 :3-10.) Peça aos alunos que
leiam Romanos 11:11-13 e procurem quem deve então
começar a receber o evangelho e suas bênçãos. Peça aos
alunos que leiam rapidamente Romanos 11 :25- 31 e procurem

o motivo pelo qual havia chegado a época para que os gentios
começassem a receber o evangelho. Leia a seguinte declaração
do Élder Joseph Fielding Smith, que na época era membro do
Quórum dos Doze:
"O evangelho era ensinado dessa maneira no
meridiano dos tempos. Ele foi primeiramen te oferecido
aos judeus e, depois que eles o rejeitaram, foi então
levado aos gentios, e ramos da Igreja foram
organizados entre eles. Na dispensação em que
vivemos, a segunda parte dessa profecia do Senhor
está sendo cumprida . Quando o evangelho foi
restaurado por intermédio de Joseph Smith, ele foi
levado primeiramente aos gen tios e nos últimos cento
e vinte anos foi proclamado às nações dos gentios. Ele
não foi levado aos judeus, e poucos o aceitaram.
Falando aos santos de Roma, Paulo disse que 'o
end urecimento veio em parte sobre Israel, até que a
plenitude dos gentios haja entrado' - Romanos
11 :25." (The Restoration ofAII Th ings,1945, pp. 163- 164.)
Ajude os alunos a compreenderem que os gentios (os que não
são da linhagem de Israel) podem herdar as mesmas bênçãos
que Israel. Por meio da aceitação de Jesus Cristo e obediência
ao evangelho, eles podem ser adotados na casa de Israel,
tornando-se herdeiros plenos. Para ilustrar esse ponto, você
pode levar u m galho grande e outro pequeno para a sala de
aula . Diga aos alunos que enxerto é um processo em que os
galhos de uma planta são implantados em outra. Mostre à
classe como o galho de uma planta é enxertado no galho de
outra . Mostre à classe como se faz para enxertar um ramo de
uma planta nos ramos de outra. Mostre para a classe como se
enxerta um galho de árvore, cortando dois galhos e unindo-os
com uma tira de pano, como na ilustração:

~~~
Debata algumas das seguintes perguntas:
• O ramo enxertado se tornará parte da árvore, tal como os
ramos naturais? (Sim.)
• Se um ramo natural é nutrido pelas raízes da árvore, com o
o ramo enxertado é nutrido? (Também pelas raízes.)
• Quando e por que o jardineiro faz uso de enxertos?
• Que benefícios tem a árvore graças aos enxertos? (Ela
aumenta de tamanho e pode vir a produzir frutos
melhores.)
• Que benefícios tem o ramo que foi enxertado? (Ele se torna
parte da árvore.)

Peça aos alunos que leiam Romanos 11:14-24. Diga-lhes que
tenham em mente o processo dos enxertos enquanto leem.
Pergunte:

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

• A que processo espiritual Paulo compara o enxerto? (A
adoção dos gentios na casa de Israel.)

• A graça de Deus é a ajuda que Ele nos concede por meio
de Seu amor e misericórdia . É o poder pelo qual Ele nos
torna capazes de realizar as obras de retidão e ganhar a
vida eterna. (Ver Romanos 12:6; 15:15; ver também Atos
15:11; 2 Néfi 25:23.)

• A partir do que aprenderam a respeito de enxertos, como
os gentios que foram adotados na casa de Israel se
beneficiarão com isso?
• Percebem alguma diferença entre as bênçãos dos que
foram adotados e as dos descendentes literais de Israel?
(Peça que expliquem suas respostas.)
• De que modo o processo de enxerto mostra o grande amor
que o Senhor tem por todos os Seus filhos?
Diga aos alunos que Jesus Cristo é o ramo da árvore no qual
somos enxertados. (Ver Apocalipse 22:16.) Testifique aos
alunos que a parte mais importante da doutrina da adoção é
que qulquer pessoa, tenha nascido na casa de Israel ou não,
pode receber força e alento do Senhor. Se aceitarem e
seguirem Jesus, elas serão enxertadas em Sua família, e todas
as melhores bênçãos do Senhor lhes serão concedidas como
parte do convênio.

• Antes do ministério mortal de Jesus Cristo, Ele ordenou
que Seus seguidores que oferecessem sacrifícios de animais
como modo de antever Sua Expiação . Hoje o Senhor nos
ordena que nos ofereçamos a nós mesmos como
"sacrifícios vivos", dedicando nossa vida por meio da
obediência e do serviço. (Ver Romanos 12:1 - 3, 9-18; ver
também 3 Néfi 9:19-20; Morôni 10:32.)
• Cada membro da Igreja tem diferentes dons espirituais.
Somos como as partes de um corpo, unidos para formar
um todo. É preciso que cada um de nós contribua com seus
talentos, sem pensar que somos mais importantes que os
outros. (Ver Romanos 12:3-8, 13-18.)
• Se verdadeiramente amarmos todas as pessoas, estaremos
cumprindo a lei de Deus. (Ver Romanos 13:8-10; ver
também Mateus 22:36-40; 2 Néfi 31:20.)
• Não devemos julgar os outros, mas, sim, esforçar-nos para
ser dignos. Precisamos ajudar a integrar uns aos outros,
especialmente aqueles que são mais fracos na fé. (Ver
Romanos 14:] - 21; 15:1-7.)

Introdução

• Precisamos afastar-nos daqueles que ensinam falsas
doutrinas e criam dissensão na Igreja. Essas pessoas
servem a si mesmas e não a Deus. (Ver Romanos 16:17- 18.)

Depois de explicar as doutrinas da preordenação, eleição e
adoção, em Romanos 9-11, Paulo conclui sua Epístola aos
Romanos incentivando os santos a permanecerem leais e fiéis
a fim de colherem todas as bênçãos do convênio.

Outras Fontes de Consulta

Referindo-se aos que tiveram a bênção de ser membros da
casa de Israel, o Élder Bruce R. McConkie explicou:

Sugestões Didáticas

"O conhecimento dessas verdades maravilhosas impõe-nos
maior responsabilidade do que a de qualquer outro povo, de
seguir a Cristo _. de tomarmos sobre nós o Seu jugo, de
guardar Seus mandamentos, de fazer todas as coisas que são
do Seu agrado. E se O amarmos e servirmos, atentaremos
para as palavras dos apóstolos e profetas que Ele envia para
que revelem e ensinem a Sua palavra a nós." (A Liahona,
novembro de 1974, p. 39.)

Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Romanos 12-16.

Paulo ensinou que a casa de Israel tem muitas
responsabilidades. Elas incluem viver como santos, seguir o
conselho dos líderes, guardar os mandamentos, evitar
contendas, adotar a retidão, integrar-nos uns aos outros e
sermos unidos, evitando o mal.
Em espírito de oração estude Romanos 12-16 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 363-370.
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Romanos 12- 16. Somos sa lvos pela graça depois
de tudo que pudermos fazer. (Ver 2 Néfi 25:23.) Os
capítulos finais de Romanos mostram que as obras de
retidão são essenciais no plano do evangelho. (30- 35

~

minutos)

Escreva no quadro-negro a palavra salvo e pergunte:
• O que significa uma pessoa ser salva?
• Quantos de vocês sentem que foram salvos?
Diga aos alunos que a palavra salvo é muito utilizada nos
debates religiosos. Peça-lhes que leiam Romanos 10:9-10.
Explique aos alunos que muitos bons cristãos citam esses
versículos como prova de que foram "salvos" por terem
sinceramente confessado ou declarado que Jesus é seu
Salvador.
O Élder Dallin H. Oaks, membro do Quórum dos Doze,
salientou que a pergunta "você já foi salvo" pode confundir
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os membros da Igreja, porque as pessoas de outras igrejas dão
um significado diferente à palavra salvo:
"Os membros da Igreja utilizam as palavras salvo e
salvação em, pelo menos, seis acepções diferentes. De
acordo com alguns deles, nossa salvação está
garantida: já estamos salvos. Segundo outros, temos de
falar da salvação como um acontecimento futuro (ex.: I
Coríntios 5:5) ou como algo que depende de
acontecimentos futuros (ex.: Marcos 13:13). Em todos
esses significados, porém, a salvação se dá somente em
Jesus Cristo e por meio Dele." (A Liahona, julho de
1998, p . 66.)
As seis acepções mencionadas pelo Élder Oaks estão
relacionadas abaixo. Leia e debata cada uma das acepções,
usando as escrituras citadas e os trechos do discurso do Élder
Oaks:
1. Todos somos salvos da morte física . (Ver Alma 11 :43-44.)

"Primeiro, todos os mortais foram salvos da morte
perm anente por intermédio da Ressurreição de Jesus
Cristo. 'Porque, assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo'. (Ver
I Coríntios 15:22.)"
2. Podemos ser salvos do pecado por meio da obediência às

leis e ordenanças do evangelho, se perseverarmos até o
fim . (Ver Tiago 2:14-17; D&C 14:7; Regras de Fé 1:3.)
"No que se refere à salvação do pecado e suas
conseqüências, nossa resposta à questão de termos ou
não termos sido salvos é 'sim, mas com algumas
condições'. Nossa terceira regra de fé declara em que
acreditamos:
'Cremos que, por meio da Expiação de Cristo, toda a
humanidade pode ser salva pela obediência às leis e
ordenanças do evangelho'. ( .. .)
( .. .) Testificamos que ser purificado do pecado por
intermédio da Expiação de Cristo depende da fé
individual do pecador, que se deve manifestar por
meio da obediência ao mandamento dado pelo Senhor
de arrepender-se, ser batizado e receber o Espírito
Santo. (Ver Atas 2:37-38.) ( .. . ) Mas [os crentes] não
serão salvos dcfinitivamcntc até que tenham terminado a
provação mortal com o arrependimento contínuo que é
necessário, a fidelidade, o serviço e a perseverança até
o fim ."
3. Podemos ser salvos ao "nascermos de novo". (Ver João
3:3-5; Mosias 27:24- 26.)
"Nascemos de novo quando estabelecemos uma
relação de convênio com nosso Salvador, nascendo da
água e do Espírito e tomando sobre nós o nome de
Jesus Cristo. Renovamos esse renascimento no Dia do
Senhor, quando tomamos o sacramento.

Os membros da Igreja afirmam que as pessoas que
nascem de novo desse modo são filhos e filhas gerados
espiritualmente por Jesus Cristo. (... ) com uma nova
ascendência espiritual e nova perspectiva de uma
herança gloriosa. [Ver Mosias 5:7; 15:9-13; 27:25]".

4. Podemos ser salvos da ignorâcia pela luz do evangelho.

(Ver João 8:12.)
"O quarto significado de ser salvo é ser salvo das
trevas de desconhecer Deus, o Pai, e Seu Filho, Jesus
Cristo, o propósito da vida e destino dos homens e
mulheres. O evangelho que conhecemos pelos
ensinamentos de Jesus Cristo foi-nos dado para essa
salvação. 'Eu sou a luz do mundo', ensinou Jesus,
'quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz
da vida'. (João 8:12; ver também João 12:46.)"
5. Podemos ser salvos da segunda morte. (Ver [ Coríntios
15:40-42; Apocalipse 2:1'1.)

"Para os membros da Igreja, ser 'salvo' significa ser
salvo ou libertado da segunda morte (que é a morte
espiritual final) pela garantia de um reino de glória no
mundo futuro. (Ver I Coríntios 15:40-42.) Assim como
a ressurreição é universal, afirmamos que todas as
pessoas que viverem na face da Terra, com raras
exceções [ver D&C 76:40-43], têm, nesse sentido, a
salva ção garantida."
6. Podemos ser salvos recebendo a exaltação. (Ver D&C

76:52-60.)

"As palavras salvo e salvação são empregadas para
denominar a exaltação ou vida eterna. (Ver Abraão
2:11 .) Nesse sentido às vezes emprega-se a expressão
'plenitude da salvação'. (Bruce R. McConkie, Thc
Mortal Mcssiah, 4 vols., 1979-1981, 1:242.) Essa salvação
exige mais do que o arrependimento e batismo por
intermédio da autoridade competente do sacerdócio.
Exige também que se façam convênios sagrados,
inclusive o casamento eterno, no templo de Deus e a
fidelidade a eles, perseverando-se até o fim. Se
empregarmos a palavra salvação no sentido de
'exaltação', é precipitação de qualquer de nós dizer
que fomos 'salvos' na mortalidade. Essa condição de
glória só pode ser alcançada após o julgamento finaL"
(A Lia/zona, julho de 1998, pp. 66-69.)
Revise com os alunos as seis acepções da palavra sal<'o. Ao ler
cada uma delas, peça aos alunos que ponderem se j,í foram
salvos, de acordo com aquela acepção .

f".

Diga aos alunos que nos últimos capítulos de Romanos, Paulo
menciona condições exigidas para que nos tornemos dignos
da salvação. Há mandamentos que precisamos guardar,
ordenanças que precisamos receber e mudanças que temos de
fazer em nosso modo de vida para sermos salvos no reino de
Deus.
Separe os alunos em cinco grupos e designe um dos capítulos
de Romanos 12-16 a cada um deles. Peça a cada grupo que
leia quatorze versículos consecutivos quaisquer do capítulo
designado procurando mandamentos, ordenanças e conselhos
que Paulo disse que os santos deveriam seguir. Peça-lhes que
contem para o restante da classe o que encontraram . Você
pode fazer algumas das seguintes perguntas:
• Que versículos mais os impressionaram? Por quê?
• O que aprenderam que seria importante colocarem em
prática para serem salvos?
• Como o mundo seria diferente se todos vivessem de
acordo com o conselho de Paulo?

Romanos 12:1-18. Antes do ministério mortal de Jesus
Cristo, Ele ordenou a Seus seguidores que oferecessem
sacrifícios de animais, como forma de anteverem Sua
expiação. Hoje o Senhor nos ordena que ofereçamos a
nós mesmos como "sacrifício vivo", dedicando nossa
vida por meio da obediência e serviço. (30- 35 minutos)

Leve algumas pedras, paus e fósfo ros para a sala de aula.
Pergunte:
• Como essas coisas seriam utilizadas para se oferecer um
sacrifício da época do Velho Testamento? (Para construir
um altar e acender o fogo.)

I

Primeiro, a ordenança do sacramento substituiu a
ordenança do sacrifício; e segundo, essa mudança
mudou o enfoque do sacrifício do animal pertencente à
pessoa para a própria pessoa. Em certo sentido, o
sacrifício passou da oferta para o ofertante." (Law of
Sacrifice, p. 5; ver também 3 Néfi 9:19-20; D&C 59:8, 12.)
Peça aos alunos que leiam Romanos 12:1-2 e sugiram como
esses versículos se aplicam à declaração do Élder Ballard.
Debata as seguintes perguntas:
• O que iJcham que significa "apresenteis os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus"? (Versículo 1)
• Que sacrifícios vocês estão fazendo para tornarem -se
santos e agradáveis a Deus?
• Em que sentido esses sacrifícios são um teste?
• Como eles os ajudam a achegarem-se a Cristo?
Diga aos alunos que Romanos 12:9-21 inclui muitas frases
que descrevem sacrifícios que podemos fazer para tornar-nos
aceitáveis a Deus. (Alguns exemplos tirados do versículo 9:
"O amor não seja fingido" e "Aborrecei o mal e apegai-vos ao
bem". ) Escreva cada frase em uma folha de papel separada e
entregue uma folha a cada aluno. Peça aos alunos que leiam a
sua frase, ponderem seu significado e pensem em uma coisa
que podem fazer para viver melhor esse princípio. Peça a
vários alunos que leiam sua frase para a classe e contem a
idéia que tiveram.
Leia e debata os seguintes trechos do discurso do Élder
Ballard:

• Que coisa importante está faltando? (Um animal.)
LeiiJ Êxodo 12:5 e procure algumas características do sacrifício
de animais. Pergunte: Como o sacrifício de animais ensinava
as pessoas a respeito da vinda de Jesus Cristo?
Leia a seguinte declaração do Élder M. Russell Ballard:
"Existem dois propósitos eternos e mais importantes
para a lei do sacrifício que precisamos compreender.
Esses propósitos se aplicavam a Adão, Abraão, Moisés
e aos Apóstolos do Novo Testamento, e se aplicam a
nós, ao aceitarmos e vivermos a lei do sacrifício. Os
dois propósitos principais são testar-nos e provar-nos,
e ajudar-nos a achegar-nos a Cristo." (The Law of
Sacrifice, discurso proferido para educadores religiosos
em simpósio sobre o Novo Testamento, Universidade
Brigham Young, 13 de agosto de 1996, p. 1.)
Debata em classe a declaração do Élder Ballard. Peça aos
alunos que leiam o seguinte trecho do mesmo discurso do
Élder Ballard:
"Embora o propósito primário da lei do sacrifício
tenha continuado a ser uma forma de testar-nos e
ajudar-nos a achegar-nos a Cristo, duas modificações
foram feitas depois do sacrifício final de Cristo.

"Ao sacrificarmos nossos desejos egoístas, servindo
nosso Deus e o próximo, tornamo-nos mais
semelhantes [ao Senhor]. O Élder Russell M. Nelson
[um membro do Quórum dos Doze] ensinou:
'Continuamos tendo o mandamento do sacrifício, mas
não pelo derramamento de sangue animal.
Alcançamos nosso mais elevado senso de sacrifício ao
nos tornarmos mais consagrados ou santos.
Isto fazemos, obedecendo aos mandamentos de Deus.
Assim, as leis da obediência e sacrifício estão
inapelavelmente interligadas. ( ... ) Ao cumprirmos
estes e outros mandamentos, algo maravilhoso nos
acontece. ( ... ) Tornamo-nos mais consagrados e santos
- [mais semelhantes a] nosso Senhor.' (O Que
Aprendemos de Eva, A Liahona, janeiro de 1988, p. 87.)
( ... )
Em vez de exigir que a pessoa sacrifique seu animal ou
cereal, o Senhor quer que abandonemos toda a
iniqüidade. Essa é uma forma mais elevada da lei do
sacrifício; ela toca o cerne da alma da pessoa. O Élder
Neal A. Maxwell descreveu-a da seguinte maneira: 'O
sacrifício real, pessoal, nunca foi colocar-se um animal
sobre o altar, mas, sim, o desejo de se colocar o animal
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que existe em nós sobre o altar, para que seja
consumido.' (A Liahona, julho de 1995, p. 73.) ( .. .)"
"O sacrifício é uma expressão de puro amor. Nosso
amor pelo Senhor e por nosso próximo pode ser
medido pelo que estejamos dispostos a sacrificar por
eles." (Law ofSacrifice, pp. 3, 5- 6.)

Peça aos alunos que virem a folha de papel e escrevam no
verso dela pelo menos um sacrifício pessoal que o Senhor
exige deles para ajudá-los a se achegarem a Ele. Incentive-os a
tornarem esse sacrifício real nas próximas semanas e que
peçam forças ao Senhor para conseguir fazê-lo. Você pode
conv idar os alunos a contarem suas experiências e prestarem
seu testemunho para a classe em outra aula .
Você pode entregar uma cópia da seguinte declaração do
Éld er Ballard a cada aluno como apostila :

.. .
,

• Leve para a sala de aula uma fotografia de sua equipe
esportiva favorita (ou simplesmente fale a respeito dela).
Debata como cada jogador é fundamental para o sucesso
da equipe.
• Leve para a sala de aula um alimento que você preparou.
Mostre a receita aos alunos e debata como cada ingrediente
complementa o outro e como todos são necessários.
Diga aos alunos que Paulo também usou uma analogia para
demonstrar que cada membro individual da Igreja é
importante, embora todos tenham talentos e
responsabilidades diferentes. Peça aos alunos que leiam
Romanos 12:3-5 procurando a analogia usada por Paulo.
Pergunte:
• Por que acham que o corpo humano é uma boa analogia
para se ensinar esse princípio?
• Qual a importância dos olhos, coração, ouvidos ou cérebro
para o bem-estar de seu corpo?
• De que modo essas partes de seu corpo dependem umas

das outras?
"O sacrifício que o Senhor pede que façamos é

despojar-nos totalmente do 'homem natural' e de toda
iniqüidade a ele associada. Quando entregar-nos
completamente ao Senhor, então Ele fará com que uma
vigorosa mudança aconteça em nós, e nos tornaremos
uma nova pessoa, justificada, santificada e nascida de
novo com sua imagem em nosso semblante. (Ver
Mosias 5:2; Alma 5:14; Moisés 6:59-60.)

Ajude os alunos a entenderem como essa analogia se
relaciona aos membros da Igreja. Explique aos alunos que
cada membro da Igreja tem diferentes capacidades, dons e
fraquezas, mas foi-nos ordenado que fôssemos um. (Ver D&C
38:27.) Peça aos alunos que leiam Romanos 12:6-8 procurando
os dons que Paulo disse que os membros da Igreja possuíam.
(Uma lista mais completa se encontra em I Coríntios 12:4- 12;
Morôni 10:8-23; e D&C 46:1]-29.)

Como em todas as coisas, nosso Senhor e Salvador
manifestou o supremo exemplo de sacrifício. Sua vida
e ministério foram um exemplo que devemos seguir.
Sua missão divina culminou em um supremo ato de
amor, ao dar Sua vida para nossa redenção . Por meio
de Seu sacrifício pessoal, Ele proporcionou um meio
para que recebamos o perdão de nossos pecados e
retornemos à presença de nosso Pai. ( ... )

• Como os dons mencionados por Paulo podem abençoar os
outros membros da Igreja?

(... ) O princípio do sacrifício é uma lei de Deus. Temos
a obrigação de compreendê-lo, ensiná-lo e praticá-lo.
Se for muito fácil sermos membros desta Igreja, nosso
testemunho se enfraquecerá, as raízes de nosso
testemunho não se estabelecerão firmemente no solo,
como aconteceu com nossos antepassados pioneiros.
Que Deus lhes conceda a compreensão da lei do
sacrifício e que a tenhamos conosco. É de fundamental
importância que o compreendamos, que o ensinemos e
o vivamos." (M. Russell Ballard, The Law of Sacrifice,
pp. 9-10 .)
Romanos 12:3-8; 16:17- 18. Cada membro da Igreja tem
dons espirituais diferentes. Somos como as partes de um
corpo, unidos para formarmos um todo. Precisamos
contribuir com nossos talentos sem nos considera rmos
mais importantes do que os outros. (30-35 minutos)

• Leia Doutrina e Convênios 46:12. Por que motivo Deus nos
concedeu esses dons?
• Por que acham que Ele quer que todos se beneficiem com
as bênçãos que Ele concede aos membros?
Se o tempo permitir, você pode pedir aos alunos que
indiquem capacidades e tal entos que perceberam nos outros e
um modo de usar esses dons para abençoar os outros. Isso
pode fortalecer a espiritualidade de seus alunos e promover o
bom relacionamento e a união em sua classe.

Romanos 13-1 5. Devemos amar-nos uns aos outros e
não julgar nossos semelhantes, mas, sim, esforçar-nos
para tornar-nos justos. Precisamos ajudar a integrar uns
aos outros, em especial os que são fracos na fé. (30-35
minutos)

Dê exemplos de ocasiões em que viu os alunos ajudarem-se
mutuamente. Peça aos alunos que relatem ocasiões
semelhantes. Pergunte:
• Como se sentiram ao serem servidos por outras pessoas?
• Como acham que se sentiu a pessoa que os serviu?
• Como vocês se sentem em relação à pessoa que os serviu?

Use um ou todos os seguintes objetos para mostrar aos alunos
que cada parte é necessária para formar um todo:

• Como seu testemunho e seu relacionamento com o Senhor
mudaram em virtude dessa experiência?

• Leve um quebra-cabeças para a sala de aula e debata a
importância de cada uma das peças. Se houver alguma
peça faltando, o quebra-cabeças fica incompleto.

Testifique aos alunos que o amor e o serviço ao próximo são
coisas muito expressivas, e que por meio do serviço podemos
ajudar outras pessoas a achegarem -se a Jesus Cristo.

",

Leia Mateus 5:43-47 e pergunte: Quem o Senhor nos ordenou
a amarmos e a servirmos? Diga aos alunos que Romanos
13-15 contém excelentes conselhos sobre como podemos
seguir esse ensinamento do Salvador. Designe aos alunos um
dos seguintes blocos de escrituras: Romanos 13:8- 14;
14:10- 23; 15:1-7; ou 15:13-18. Peça-lhes que leiam em silêncio,
procurando o que é ensinado a respeito do serviço ao
próximo. Debata o que encontrarem, usando as seguintes
perguntas, se desejar:
• O que mais os impressionou nos versículos que leram?

•

I

• Como vocês podem colocar em prática esses ensinamentos
em sua vida?
• Como a Igreja ou sua escola mudaria se todos seguissem
esse conselho?

·.

• Como a Igreja ou sua escola mudaria se vocês seguissem
esse conselho?
Continue essa leitura de blocos de escrituras e perguntas, até
ter abordado todos os versículos que considere mais
importantes para seus alunos.

• O que esses versículos ensinam a respeito do amor e
serviço ao próximo?

·.

·.
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Autor: Paulo é o autor de I Coríntios, (Ver I Coríntios ] :1-2;
16:21.) Ele já havia escrito pelo menos mais uma carta aos
santos de Corinto. (Ver I Coríntios 5:9.) Infelizmente não
temos registro dessa carta anterior.

dons do Espírito. (Ver I Coríntios 12:1-12.) Expôs as virtudes
da caridade. (Ver I Coríntios 13.) E testificou a respeito das
doutrinas da ressurreição e do batismo pelos mortos. (Ver I
Coríntios 15.)

Tema: Paulo incentivou os santos de Corinto a serem unidos.
Ele ensinou que isso podia ser conseguido por meio do
evangelho de Jesus Cristo, a influência do Espírito Santo e a
maturidade espiritual de cada membro.

I Coríntios 1-4

Introdução
A primeira epístola de Paulo aos coríntios foi uma voz de
adve rtência . Paulo havia sido avisado das cisões e das
intrigas que lá ocorriam por membros da família de Cloé, e
estava determinado a corrigir os santos ensinando-lhes que
deveriam ser unidos na comunhão de Jesus Cristo. Paulo
lembrou-os de que por meio do eva ngelho eles deviam ser
"sa ntificados em Cristo Jesus" . (I Coríntios 1:1-6)

Público Alvo: Paulo estabeleceu a Igreja em Corinto durante
sua segunda viagem missionária por volta de 50 d. C
Enquanto estava ali, ele recebeu uma revelação instruindo-o a
declarar franca e destemidamente ao povo que Deus havia
preparado para receber o evangelho.(Ver Atos 18:1,9-11 .) Ele
permaneceu ali por um ano e meio, proclamando o evangelho
e organizando a Igreja . Mas os santos de Corinto acabaram
dividindo-se entre si e combinando crenças e rituais pagãos a
alguns princípios e ordenanças verdadeiros do evangel ho que
Paulo lhes ensinara . Paulo tinha uma sincera preocupação
pelos santos de Corinto, por isso quando ficou sabendo de
suas necessidades e exigências, respondeu-lhes escrevendo
esta carta.
Fundamentos Históricos: Corinto fica situada em um istmo
que liga a Grécia à península do Peloponeso. (Ver mapa 6 do
Guia para Estudo das Escrituras.) Essa localização favorável
permitiu que recebesse grande afluxo de comércio, filosofia e
religião, tanto do Oriente quanto do Ocidente. As pessoas
adoravam em doze templos espalhados pela cidade.
Participavam da prostituição ritual no templo de Afrodite, e
seus líderes incentivavam o comportamento imoral. Paulo
escreveu de Éfeso para os membros de Cori nto, durante sua
terceira viagem missionária entre 55-57 d .C (Ver I Coríntios
1:3-8; Guia para Estudo das Escrituras, "Epístolas Paulinas", pp.
68-69.)
Aspectos Característicos: Paulo abordou várias questões e
doutrinas em I Coríntios que disti nguiram essa carta das
outras . Ele ensinou que o corpo é um templo do Santo
Espírito. (Ver I Coríntios 6:19.) Deu instruções referentes aos
missionários e o casamento. (Ver I Coríntios 7.) Explicou os

Em espírito de oração estude I Coríntios 1--4 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os membros da Igreja devem ser unidos e evitar
contendas . (Ver I Coríntios 1:9-13; ver também Efésios
2:19-22; 4:11-14; D&C 38:25-27.)
• Deus escolhe pessoas humildes para pregarem o evangelho
pelo poder do Espírito Santo. (Ver I Coríntios 1:17-31;
2:4-5; ver também D&C 1:18-20, 23.)
• A sabedoria de Deus é maior do que a do homem e só
pode ser adquirida por meio do Espírito Santo. (Ver I
Coríntios 2:1-14; ver também Mosias 3:19.)
• O conhecimento do evangelho está fundamentado em
Jesus Cristo e cresce linha sobre linha. (Ver 1 Coríntios
3:1-15; ver também 2 Néfi 28:30.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinal1lentos de Jesus (' Seus Apóstolos, pp. 304,
306- 308.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a I Coríntios 1--4.

, ~ A apres:-ntação 15 do Vídeo do Novo Testamento, "O
/
Corpo E um Templo" (6:48), pode ser usada para
ensinar 1 Coríntios 3-6. (Ver Guia de Vídeo do Novo Testamento
para sugestões didáticas.)

Debata com os alunos o que eles podem fazer para ajudar a
criar maior união nas classes e quóruns da Igreja. Pergunte:
• Existem pessoas que vocês conhecem que estão sempre
sendo deixadas de lado por seus colegas?
• O que especificamente vocês podem fazer para ajudá-las?

I Coríntios 1:1 - 13. Os membros da Igreja precisam ser
unidos e evitar contendas. (15- 20 minutos)

• O que criaria mais união entre seus colegas na escola ou
entre seus familiares?

Debata algumas das seguintes perguntas com os alunos:
• Vocês já estiveram em uma classe ou quórum da Igreja em
que alguns alunos fossem mais populares que os outros?
• Como se sentem as pessoas que são deixadas de lado?

Peça aos alunos que escrevam uma grande meta de "união"
que procurarão cumprir na próxima semana.

• Quais são as conseqüências disso para a classe ou para o
quórum como um todo?

I Coríntios 1:17-31. Deus escolheu pessoas humildes
para pregarem o evangelho pelo poder do Espírito Santo.
(15- 20 min utos)

• Como isso afeta () serviço na Igreja dos membros do
quórum ou da classe?

Debata as seguintes perguntas:

Peça a um aluno que leia Doutrina e Convênios 38:25-27 e
pergunte como essa escritura se aplica ao que está sendo
debatido. Explique aos alunos que como os membros da
Igreja em Corinto tinham problemas de contendas, Paulo teve
de relembrá-los como o Senhor desejava que tratassem uns
aos outros. Peça aos alunos que leiam I Coríntiosl:10-13; 3:3.
Pergunte:

• Se a Igreja precisasse enviar um representante para uma
importante entrevista com preeminentes líderes de outras
religiões, gostariam que ela enviasse um famoso professor
universitário ou um jovem estudante? Por quê?
• Que vantagens um professor teria em relação a um
estudante?

• O que esses versículos ensinam a respeito da união?

• Que pontos fortes o estudante poderia ter que o professor
não teria?

• Que influência a dissensão entre os membros teria sobre a
obra missionária?

• Como as qualidades do professor seriam úteis?

• Por que a dissensão, a inveja e as contendas dificultam a
aplicação prática do evangelho? (Ver 3 Néfi 11:29.)
• Como os membros da Igreja podem ser unidos em
doutrina?
• Quais são outras maneiras pelas quais podemos unir-nos
como 19reja?
Peça aos alunos que leiam I Coríntios 1:2-9 e procurem quem
nos santifica, nos chama para sermos santos e nos concede a
graça. Pergunte: O que Jesus Cristo fez que tem o poder de
nos mudar e nos unir? (Ele realizou a Exp iação.) Peça aos
alunos que leiam as seguintes escrituras e digam o que elas
ensinam a respeito da união:
• Doutrina e Convênios 61:8. (O arrependimento nos ajuda a
preparar-nos para unir-nos a outras pessoas.)
• Moisés 7:18. (Precisamos ser unidos para construirmos
Sião.)
• João 17:20-23. (Jesus Cristo orou pedindo que Seus
seguidores fossem um e espera isso deles.)
• I Coríntios 1:9-10. (Devemos ser unidos em nossas
crenças.)
Leia a seguinte declaração do Presidente Marion G. Romney,
que foi membro da Primei ra Presidência:
"O caminho para a unidade é aprender a vontade do
Senhor e depois fazê-la . ( ... ) O poder benéfico da
Igreja no mundo depende da medida em que nós, seus
membros, observamos esse princípio." (A Liahona,
julho de 1983, p . 33.)

• Como elas poderiam atrapalhar?

(Nota: Não use este debate para criticar as pessoas que
tenham estudos. As "coisas fracas deste mundo" referem -se
aos que, independentemente de cargo ou estudos, são
suficientemente humildes para confiarem no Espírito Santo.)
Leia I Coríntios 1:25-27 e a seguinte citação do Élder Bruce R.
McConkie:
"Pergunta: Como as coisas fracas deste mundo
confundirão as fortes e poderosas?
"Resposta: A verdadeira religião não é uma questão de
intelectualidade ou de preeminência ou fama no
mundo, mas de espiritualidade, e elas não são fracas,
mas, sim, fortes na esfera espiritual." (Doctrinal New
Testament Commentary, 2:316.)
Pergunte aos alunos: Como isso afeta sua escolha entre o
professor e o estudante?
Peça aos alunos que leiam I Coríntios 1:17-31 procurando
versículos que mostrem por que Deus escolhe as coisas fracas
deste mundo. Debata o que encontrarem. Explique aos alunos
quE' as coisas "fracas" deste mundo são as pessoas humildes,
que não são famosas nem instruídas nas coisas do mundo.
Aqueles que se encaixam na definição de "fracas" confiam
mais em Deus do que em sua própria inteligência. Devido a
essa confiança, o Senhor é capaz de usá-los para "confundir
os sábios". (Ver também D&C 35:13.)
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Leia Doutrina e Convênios 1:18-20,23 procurando quem
Deus escolheu para divulgar o evangelho nos últimos dias.
Pergunte:
• Quem vocês conhecem da história da Igreja ou dos tempos
modernos que foi chamado para o trabalho do Senhor mas
poderia ser considerado fraco aos olhos do mundo?
(Possíveis respostas incluem o Profeta Joseph Smith, o
Presidente Gordon B. Hinckley, outros profetas dos últimos
dias, os missionários da Igreja e líderes da ala ou ramo.)
• Por que vocês poderiam ser considerados fracos?
• O que precisamos fazer para tornar-nos instrumentos
poderosos nas mãos do Senhor?
Testifique aos alunos que o Senhor precisa que eles sejam
humildes para que possa fazer uso deles em Seu trabalho
nestes últimos dias.

I Coríntios 2. A sabedoria de Deus é maior do que a do
homem e só pode ser adquirida por intermédio do
Espírito Santo. Ela é a fonte de conhecimento que nos
conduz com sucesso ao longo desta vida e para a glória
celestial. (20- 25 minutos)

Leve algumas listas telefônicas locais para a sala de aula.
Escreva em folhas de papel separadas alguns problemas que
exijam a ajuda de um profissional competente. (Por exemplo:
Seu carro não dá partida; você acabou de ser despedido do
emprego; seu filho está com dor no peito.) Entregue as folhas
de papel aos alunos e peça-lhes que decidam onde procurar
ajuda consultando a lista telefônica. Pergunte:
• Quem vocês decidiram chamar? Por quê?
• Por que é importante que a pessoa a quem vocês
recorreram tenha experiência na resolução de seu
probl ema?
Para ajudar os alunos a compreenderem que Deus é a fonte
do conhecimento que nos conduzirá à glória celestial, debata
as seguintes perguntas:
• Vocês costumam perguntar a Deus que roupa irão vestir a
cada dia, o que irão comer no almoço ou a resposta certa
de sua lição de casa? Por que sim ou por que não?
• A quem vocês recorrem para encontrarem as respostas
dessas dúvidas?
• Que tipo de informação devemos pedir a Deus?
Leia I Coríntios 2:1-5 e procure no que se baseava a fé que
Paulo possuía. Pergunte:
• De que maneira às vezes deixamos que nossa fé "se [apóie]
na sabedoria dos homens"?
• Por que às vezes permitimos que isso aconteça com nossa
fé?
• Como podemos evita r que isso aconteça?
Leia I Coríntios 2:9-10; Doutrina e Convênios 1:38; 18:33-36
procurando formas pelas quais a voz do Senhor nos é
revelada. Pergunte: Como ouvir a voz do Senhor nos ajuda a
ed ificar sobre o alicerce de Cristo?
Leia I Coríntios 2:11-16 e debata algumas das seguintes
perguntas:
• Por que acham que é importante buscarmos o Espírito do
Senhor para que Ele guie nossa vida?

• Por que uma pessoa teria dificuldade em aprender
verdades espirituais?
• Como o homem natural tende a considerar o evangelho?
• Como conseguimos a "mente de Cristo"? (Ver também 2
Néfi 32:2-3.)
Leia a seguinte declaração do Élder Joseph Fielding Smith e
preste testemunho de sua veracidade.

"Sol11ente pela ajuda do Espírito Santo e por meio da obediência aos
princípios do evangelho poderá enfim o homem adquirir o
conhecimento de toda a verdade. Em outras palavras, aqueles que
não colocarem sua vida inteiramente de acordo com a Vid a
Divina; que não adequarem sua vida a toda lei divina por
meio da fé, arrependimento e obediência jamais terão
condições de compreender a verdade em sua plenitude."
(Doct rines of Salvation, 1:298.)
I Coríntios 3:1-15,21 - 23. O conhecimento do evangelho
é edificado sobre o alicerce de Jesus Cristo e cresce
linha sobre linha. (20-25 minutos)

Mostre aos alunos uma garrafa de leite e um pedaço de carne.
Pergunte:
• O que vocês dariam para um bebê se alimentar? Por quê?
• O que aconteceria se dessem um pedaço de carne para um
bebê com er?
• O que o leite provê até que a criança possa comer carne?
Peça aos alunos que leiam I CorÍntios 3:1-2 e procurem a
quem Paulo comparou os santos de Corinto. O que acham
que significa a expressão "meninos em Cristo"? (Versículo 1)
Diga aos alunos que o leite pode ser comparado à
compreensão básica do evangelho e a carne à compreensão
mais avançada do evangelho. Peça aos alunos que imaginem
que são missionários ensinando um não-membro. Pergunte:
• Por que acham ser importante ensinar os princípios básicos
do evangelho primeiro, antes de outras verdades mais
profundas do evangelho?
• Que mal poderia advir de se ensinar doutrinas profundas
em primeiro lugar para as pessoas?
• O que as doutrinas básicas do evangelho proporcionam
para as pessoas que estejam aprendendo a respeito da
Igreja?
Leia 2 Néfi 28:30 e pergunte: Como o Senhor ensina Seus
filhos? Ao ler a seguinte declaração do Élder Bruce R.
McConkie, peça aos alunos que identifiquem a maneira pela
qual adquirimos atualmente uma compreensão do evangelho:
"O reino terrestre de Deus é uma escola na qual seus
santos aprendem as doutrinas de salvação. Alguns
membros da Igreja estão no curso fundamental, outros
estão perto de se formarem e podem fazer pesquisas
independentes a respeito de coisas profundas e
ocultas. Todos precisam aprender linha sobre linha,
preceito sobre preceito." (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:324; ver também D&C 78:17-18; Alma
12:9- 11.)

Peça aos alunos que leiam I Coríntios 3:3-15 procurando
evidências de que os coríntios ainda eram bebês que
precisavam de leite. Pergunte: De acordo com esses
versículos, sobre qual alicerce deve ser edificado o
conhecimento do evangelho? Leia esta declaração do Élder
Bruce R. McConkie:
"Paulo, 'como um sábio mestre de obras', estabeleceu
os alicerces da Igreja de Corinto sobre Cristo e Seu
sacrifício expiatório. De modo semelhante, em nossa
época, Joseph Smith disse: 'Os princípios
fundamentais de nossa religião se constituem no
testemunho dos apóstolos e profetas de que Jesus
Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro
dia e subiu aos céus; e todas as outras coisas que
pertencem à nossa religião são meros complementos
dessa verdade' . (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p.
118)"(Doctrinal New Testament Commentary, 2:325 .)
Pergunte:

Em espírito de oração estude I Coríntios 5-7 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• É mais fácil vivermos em retidão se nos associarmos a
pessoas justas. (Ver I Coríntios 5; 6:15-17; ver também
Gálatas 6:1.)

• Por meio da Expiação, o Senhor pode santificar-nos. (Ver I
Coríntios 6:9-12, 19- 20; 7:23-24; ver também Alma 22:14;
D&C 60:7.)
• Não devemos profanar nosso corpo, porque ele é o templo
sagrado de nosso espírito. (Ver I Coríntios 6:19; ver
também Romanos 12:1; I Coríntios 3:16- 17; Mosias 2:37;
Helamã 4:24; D&C 89:18-21.)

Outras Fontes de Consulta

• O que vocês podem fazer para que o Salvador seja o
alicerce de sua vida?

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 31]-314.

• Como podemos edificar sobre esse alicerce?

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a I Coríntios 5- 7.

I Coríntios 5. É importante escolhermos amigos que
vivam o evangelho. (15-20 minutos)

Introdução
Antes de I Coríntios, Paulo havia escrito uma carta anterior
aos santos de Corinto. (Ver I Coríntios 5:9.) O Élder Bruce R.
McConkie explicou:
"Algumas almas contenciosas da congregação de Corinto
escreveram uma resposta [à sua primeria carta], discordando
de algumas das doutrinas dos Apóstolos e fazendo perguntas
detalhadas a respeito de seus ensinamentos. Então, com vigor
e verdadeiro zelo apostólico, Paulo escreveu uma segunda
epístola, que foi canonizada, passando a ser conhecida como
Primeiro Coríntios, que respondia às questões levantadas por
seus opositores e ampliava os ensinamentos da primeira
carta.
Infelizmente não sabemos o que foi dito na epístola anterior
de Paulo aos coríntios nem a resposta que lhe foi escrita. Tudo
o que chegou até nós foi a resposta da resposta. Temos,
portanto, apenas alguns comentários a respeito de certos
aspectos das doutrinas que estavam sendo discutidas."
(Doctrinal New Testament Commentary, 2:309-310.)
Tendo em vista esses fundamentos históricos, é fácil perceber
por que muitas pessoas compreenderam erroneamente alguns
dos escritos de Paulo. No entanto, se lermos cuidadosamente
I Coríntios 5- 7 e procurarmos as doutrinas do evangelho, nós
as encontraremos. Nesses capítulos, Paulo explica doutrinas
referentes ao casamento, às medidas disciplinares na Igreja,
questões legais, servidão ao pecado e trabalho missionário.

Mostre aos alunos uma cesta de frutas contendo uma fruta
podre. Debata como a fruta podre afeta as outras frutas da
cesta . (A fruta podre acabará estragando as outras frutas da
cesta.) Leia I Coríntios 5:1 e procure quais eram as
iniqüidades cometidas por algumas pessoas em Corinto. (Ver
também o comentário referente a I Coríntios 5:1,11 em Vida c
Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 311 - 312.) Pergunte:
• Como a fornicação pode ser comparada a uma "fruta
podre"?
• Leia versículos 2-5. O que Paulo queria fazer para proteger
os santos?
• Como a retirada das pessoas iníquas do meio deles pode
ser uma bênção para os justos?
Leia a seguinte declaração do Élder Neal A. Maxwell:
"Não andem na companhia de fornicadores - não
porque sejam melhores do que eles, mas, como
escreveu C. S. Lewis, porque vocês não são
suficientemente bons. Lembrem-se de que as más
influências podem corromper até as pessoas boas. José
teve bom senso e rapidez para fugir da mulher de
Potifar." ("The Stern but Sweet Seventh
Commandment", Morality, 1992, p. 29.)
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Leia I Coríntios 5:6-8 e explique aos alunos o que faz o
fermento . Pergunte:
• Por que o efeito do fermento em um pão é uma boa
analogia para o pecado?
• O que acham que significa a frase "um pouco de fermento
faz levedar toda a massa"?
• Como essa analogia se relaciona à cesta de frutas? (O
fermento afeta toda a massa, assim como as bactérias da
fruta podre podem estragar todas as boas frutas. Da
mesma forma, os pecadores impenitentes podem
influenciar as pessoas à sua volta e induzi -Ias a cometer
pecado.)
Peça aos alunos que leiam I CorÍntios 5:9-13 procurando tipos
de pessoas que podem exercer má influência sobre as outras.
Pergunte:
• O que podemos fazer para evitar a influência daqueles que
cometem pecados?
• Como podemos ajudar aqueles que cometem pecados sem
acabarmos também envolvidos?
Leia na página 9 do folheto Para o Vigor da Juventude a
respeito da importância de termos bons amigos. Incentive os
alunos a serem sábios na escolha dos amigos para que tenham
mais chance de viver o evangelho. Explique-lhes que isso não
significa que devamos afastar-nos dos que não são memb ros
da Igreja. Saliente para os alunos que eles têm o dever de
ajudar outras pessoas por meio de seu exemplo e
proclamando o evangelho.
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companhia do Espírito do Senhor. (30- 35 minutos)
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Mostre algo limpo e branco (como um lenço, a fotografia de
uma noiva ou uma folha de papel em branco) e pergunte: O
que simboliza a cor branca? Mostre uma tigela de lama. Peça
a um aluno que coloque a mão na lama e depois entregue ao
aluno o objeto branco para que o segure. Pergunte à classe:
Como se sentiram quando viram o objeto ficar sujo? Compare
essa atividade aos santos de Corinto, que tinham ficado
impuros, e saliente para os alunos que a mesma situação pode
existir em nossos dias. Pergunte:
• Que tipo de coisas nos tornam impuros?
• O que nos mantém limpos?
Explique aos alunos que o principal pecado entre os santos de
Corinto era a imoralidade sexual. Leia I Coríntios 6:19-20 e
7:23 e pergunte:
• A quem pertencemos?
• Como isso se aplica a nosso corpo e nosso espírito?
• De que forma Deus nos possui?
• Uma vez que pertencemos a Deus e nosso corpo é um
templo em que o Santo Espírito irá habitar, de que modo
devemos conduzir nossa vida?

I Coríntios 5-6 , Para termos alegri a na vida,

\;~\\\\ precisamos manter-nos limpos e dignos da

I

Peça aos alunos que leiam I Coríntios 5:1-6:8 procurando os
pecados que os coríntios tinham cometido e aliste-os no
quadro-negro. Pergunte: Quais dessas tentações enfrentamos
atualmente? Continue lendo até I Coríntios 6:20. Pergunte:
Como podemos manter-nos dignos do Espírito de Deus,
vivendo em um mundo pecaminoso?

Antes de os alunos chegarem, coloque as cadeiras ou
escrivaninhas fora de ordem, vire algumas de cabeça para
baixo, espalhe livros no chão, despeje o conteúdo da lata de
lixo no chão, etc. Quando a aula começar, pergunte: Como se
sentiram ao encontrar a sala tão desarrumada? Por quê? Peça
aos alunos que coloquem as coisas em ordem. Pergunte:
Como se sentem quando estão em um lugar bem organizado,
bonito e arrumado? Debata as respostas:
Leia J Coríntios 6:19 e pergunte:
• Como essa escritura se relaciona à sala de aula
desarrumada?

Leia as três declarações seguintes e peça aos alunos que
sugiram como eles se aplicam ao que está sendo debatido.
O Presidente Stephen L Richards, que foi membro da Primeira
Presidência, disse:
"Alguns ( . .. ) acham que têm a liberdade de fazerem o
que querem. Parecem pensar que têm a liberdade de
viver a vida do modo como desejam vivê-la. Eles
precisam aprender as palavras do Senhor em relação à
vida. Ela é preciosa, 'porque fostes comprados por
bom preço ( ... )' (I Coríntios 6:20)." (Conference Report,
abril de 1956, p . 85.)

• Se nosso corpo é um templo, como devemos cuidar dele?
• O que pode fazer com que nosso corpo se torne "sujo",
"desarrumado" ou "desarranjado"?
• De que outras formas a lição prática e esse versículo se
aplicam a nosso corpo?
Conte algo aos alunos a respeito do povo de Corinto. (Ver a
informação contida em Fundamentos Históricos na
Introdução a I Coríntios, p . 174.) Explique aos alunos que
Paulo teve muito sucesso em fazer com que os santos de
Corinto abandonassem as práticas iníquas e se achegassem a
Jesus Cristo. Depois que Paulo saiu de Corinto, porém, ele
ficou sabendo que muitos tinham voltado a seu antigo estilo
de vida. Explique aos alunos que Paulo escreveu I CorÍntios
para repreender os santos e incentivá-los a permanecerem
firmes na fé.

O Presidente Joseph Fielding Smith disse:
"O grande amor, com as bênçãos que o acompanham,
que nos é transmitido por intermédio da crucificação,
sofrimento e ressurreição de Jesus Cristo está além da
compreensão mortal. Jamais poderemos retribuir.
Fomos comprados por um preço inestimável - não
com ouro, prata ou pedras preciosas -'mas com o
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro
imaculado e incontaminado'. (I Pedro 1:19)"
(Conference Report, abril de 1966, p. 102.)

o Élder Jeffrey R. Holland, membro do Quórum dos Doze,
ensinou:
"Cristo sofreu pelos pecados, sofrimentos e dores de
todo o restante da família humana, provendo a
remissão para todos os nossos pecados também, sob a
condição de obediência aos princípios e ordenanças do
evangelho que Ele ensinou. (Ver 2 Néfi 9:21- 23)" (A
Liahona, janeiro de 1994, p. 74.)

Leia Doutrina e Convênios 93:36-37. Testifique aos alunos que
a desobediência e a impureza resultam em trevas e na perda
do Espírito . Se formos obedientes e limpos, o Espírito Santo
poderá habitar em nós e conceder-nos mais luz.

I Coríntios 7. Paulo respondeu a questões difíceis
referentes ao casamento. (10- 15 minutos)

Peça a três alunos que se coloq uem à frente da classe. Designe
a cada um deles um dos seguintes papéis: Um adolescente
preparando-se para a missão; um missionário de tempo
integral; e um ex-missionário de vinte e cinco anos. Faça as
seguintes perguntas e peça a cada um dos alunos que
respondam de acordo com o personagem que estão
represen tand o:
• Acha que já conheceu a pessoa com quem vai se casar?
• Quanto tempo você passa pensando no casamento?

Introdução
O plano de felicidade inclui instruções referentes ao que
precisamos fazer para tornar-nos semelhantes a Deus. Os
ensina mentos de Paulo esclarecem muitas doutrinas
importantes a respeito de Deus e de Seu plano. Uma analogia
usada por Paulo envolve os atletas cujo treinamento e
disciplina lhes possibilita conquistar o prêmio. (Ver I
Coríntios 9:24-27.) Precisamos ser tão disciplinados quanto os
atletas a fim de conquistarmos "uma coroa incorruptível" (v.
25), que é a recompensa de vida eterna . (Ver IJ Timóteo 4:7- 8;
D&C 14:7.)
Em espírito de oração estude I CorÍntios 8-11 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o mau exemplo de uma pessoa pode ser uma pedra de
tropeço para outras. (Ver I Coríntios 8:1- 13; ver também
Alma 4:10; 39:11 .)
• Embora muitos tenham alcançado a condição de Deus,
adoramos uma única Trind ade. (Ver I Coríntios 8:4-6.)

• Quando acha que o Senhor deseja que você se case?

• Jesus Cristo é o Deus de Israel e a Rocha espiritual que nos
sustém.(Ver I Coríntios 10:1-14; ver também Helamã 5:12.)

Ajude os alunos a perceberem que a resposta a essas
perguntas referentes ao casamento podem ser diferentes de
acordo com a situação. Explique aos alunos que I Coríntios
7:1-24 aborda alguns pontos difíceis referentes ao casamento.
Os versículos 25-40 abordam especificamente algumas
questões relacionadas a missionários no campo ou exercendo
outro cargo do sacerdócio que exija que passe algum tempo
longe de casa.

• O casamento celestial é necessário para nossa exaltação.
(Ver I Coríntios 11:11-12; ver também D&C 131:1-4.)

Outras Fontes de Consulta

Leia I Coríntios 7:1, 7- 9, 27, 32-34, 38. Pergunte aos alunos:

• Vida e Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 314-317.

• O sacramento é uma grande bênção para nós se o
tomarmos dignamente. (Ver I CorÍntios 11 :23-30; ver
também 3 Néfi 18:28-32.)

• Por que esses versículos podem ser de difícil compreensão?
• Será que algum deles parece contradizer algumas de
nossas crenças referentes ao casamento?
Para ajudar os alunos a compreenderem os escritos de Paulo,
leia a Tradução de Joseph Smith de I Coríntios 7:1- 2, 5, 26,
29-33 no Guia para Estudo das Escrituras. Escolha alguns
parágrafos do comentário referente a I Coríntios 7 em Vida e
Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos (pp. 312-314) e leia-os
para os alunos. Pode ser útil fazer cópias dessas páginas e
entregá-Ias aos alunos como apostila. Saliente que é uma
bênção contarmos com a ajuda de um profeta para
compreender as passagens difíceis das escri turas.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a I CorÍntios 8-11.

I Coríntios 8. Uma vez que os não-membros julgam a
Igreja pela conduta de seus membros, nosso exemplo
pode ter grande influência sobre as outras pessoas.
(20- 25 minutos)

Coloque um grande obstáculo na porta de entra da da sala de
aula . Deixe que os alunos dêem a volta nele ou passem por
cima dele. Se alguém tentar removê-lo, deixe que o faça .
Debata perguntas como estas:
• Como o obstáculo na porta de entrada dificultou sua
entrada na sala de aula hoje?
• Que esforço foi necessário para remover o obstáculo?
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Leia Alma 4:10 e pergunte:
• Se compararmos a porta da sala de aula com a entrada na
Igreja, o que o obstáculo junto à porta representaria?
• Leia Alma 39:11 . Como o exemplo de Coriânton afetou as
outras pessoas?
• Como podemos evitar de sermos influenciados pelo mau
exemplo de outras pessoas?
Leia I Coríntios 8:1-6 procurando qual era o problema
abordado por Paulo. (Comer alimentos que tinham sido
oferecidos aos ídolos.) Pergunte:
• O que um m embro da Igreja poderia imaginar ao ver outro
membro comendo algo que ele achasse ser proibido?
• De que modo os não-membros podem ofender-se com as
ações iníquas de membros da Igreja em nossos dias?

sujeitá-lo ao nosso espírito que deveria dominar as
tentações físicas que nosso corpo encontrasse num
mundo material. O poder espiritual capaz de vencer a
influência de Satanás é-nos dado pela observância dos
mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo."
(Conference Report, abril de 1993, 5; ou Ensign, maio
de 1993, p. 6.)
Pergunte: Como essa declaração se relaciona à analogia feita
por Paulo a respeito do atleta?
Separe a classe em quatro grupos e entregue a cada grupo um
dos seguintes conjuntos de referências das escrituras para
estudar:
• I Coríntios 10:7; Êxodo 32:6-8, 17-20

• Que coisas proibidas alguns membros da Igreja tomam que
pode ser um obstáculo para que um membro da Igreja
mais fraco ou um não-membro aprenda mais a respeito do
evangelho?

• r Coríntios 10:8; Números 25:1-9

Peça aos alunos que leiam I Coríntios 8:7- 13 procurando a
solução que Paulo deu ao problema. Pergunte:

Peça a cada grupo que conte a história contida nas escrituras
que lhes foram designadas e expliquem a tentação que os
filhos de Israel enfrentaram . Depois debata as seguintes
perguntas em classe:

• O que Pau lo disse estar disposto a fazer em vez de ofender
um irmão? Por quê?
• O que é mais importante: Algo que pareça beneficiar-nos
ou algo que beneficie o Senhor e Seu reino?
• Como podemos seguir melhor o espírito dos ensinamentos
de Paulo?

• I Coríntios 10:9; Números 21:1-9
• I Coríntios 10:10; Números 16:41-50

• Que evidência temos de que muitos israelitas careciam de
autocontrole?
• Como o controle sobre o corpo os teria ajudado?
• Que dificuldades as pessoas têm em lidar com as tentações
do corpo hoje em dia?
• O que podemos fazer para ajudar-nos?

~ I Coríntios 9:24-10:14. Com a ajuda do Senhor

~ podemos aprender a dominar nosso corpo e

• De que modo o Senhor pode ajudar?

preparar-nos para receber uma herança eterna. (15-20
minutos)

Leia I Coríntios 10:1-4 e procure saber como os filhos de
Israel foram guiados no passado. Pergunte:

Identifique um bom atleta em sua classe ou mostre a
fotografia de um atleta. Debata com a classe o que é
necessário para nos tornarmos um bom atleta e que
recompensa recebemos por nossa disciplina e treinamento.
Leia I Coríntios 9:24-25 e pergunte:

• Quem é a Rocha?

• Quem Paulo compara a um atleta? (Os que procuram viver
o evangelho e receber a vida eterna .)
• O que é necessário para que um verdadeiro cristão seja
bem-sucedido?
• Quem pode conquistar o prêmio que Deus nos oferece?

• Qual foi o alimento e a bebid a espiritual fornecidos? (Ver
Êxodo 16:15; Números 20:7-11 .)
• O que Ele oferece atualmente? (Ver I Coríntios 10:16- 17.)
Testifique aos alunos que graças à Expiação podemos alcançar
a vida eterna se guardarmos nossos convênios. (Você pode
usar a informação contida na sugestão didática referente a I
Coríntios 10:13 e incentivar os alunos a assumirem o
comando de seu corpo para que possam conquistar o
prêmio.)

Leia a seguinte declaração do Élder M . Russell Ballard:
"Deixem-me explicar por que vocês, rapazes e moças,
precisam cumprir os convênios que fizeram com Deus.
No mundo pré-mortal, antes de deixarmos a presença
do Pai Celestial, Ele nos advertiu sobre as novas
experiências que teríamos na mortalidade. Sabíamos
que teríamos um corpo físico de carne e ossos. Sendo
que nunca havíamos sido mortais antes, não tínhamos
experiência em lidar com as tentações da mortalidade,
mas o Pai Celestial sabia e compreendia. Deu-nos a
responsabilidade de controlar nosso corpo mortal e de

i.

\ I Coríntios 10:13 (Conhecimento de Escrituras.)
, / Por causa do amor que tem por nós, Deus
proporcionou-nos um meio de escaparmos da tentação e
suportarmos nossas provações. (5- 10 minutos)
Converse com os alunos a respeito do poder do adversário e
pergunte: Como Satanás nos indu z ao pecado? Use outras
perguntas com o estas:
• Satanás pode obrigá-los a pecar?
• Como Satanás pode ter poder ou influência sobre nós?
• Que estratégias ele usa para apanha r-nos na armadilha do
pecado?

Leia a seguinte declaração do Profeta Joseph Smith:
"Todos os seres com corpo possuem domínio sobre os
que não têm. O diabo não tem poder sobre nós, exceto
se o permitirmos." (Ensinamentos do Profeta Joseph
Smith, p. 176.)
Pergunte: O que isso acrescenta a seu entendimento acerca do
poder de Satanás de induzir-nos ao pecado?
Leia para os alunos a primeira parte de I Coríntios 10:13 (até a
frase "acima do que podeis".) Pergunte: Como essa escritura
apóia a declaração de Joseph Smith? Testifique aos alunos que
temos poder sobre Satanás.
Leia a seguinte história contada pelo Presidente Boyd K.
Packer, Presidente Interino do Quórum dos Doze:
"Conta-se a história de um rei que teve de escolher
entre dois cocheiros. Ele ordenou que cada um deles
conduzisse a carruagem por uma estrada tortuosa, em
declive, que cortava um grande desfiladeiro.

O primeiro deles desceu bem devagar, ficando
próximo às montanhas que ladeavam a estrada. O
segundo mostrou grande talento e habilidade: desceu
a montanha em grande velocidade, a carruagem tão na
beirada que, às vezes, a roda saía da estrada.

O rei pensou muito e sabiamente escolheu o primeiro
homem para conduzir sua carruagem. É sempre
melhor termos segurança." (A Liahona, julho de 1996,
p.18.)
Pergunte aos alunos : De acordo com essa história, qual é um
bom meio de evitarmos o poder de Satanás?
Peça a um aluno que leia I Coríntios 10:13 do começo ao fim.
Pergunte: O que a última parte desse versículo nos ensina? O
Profeta Joseph Smith prosseguiu, dizendo:
"No momento em que nos rebelarmos contra qualquer
coisa que vem de Deus, o diabo exercerá seu
domínio." (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p . 176.)
Pergunte: O que aprendemos com isso?
Ajude os alunos a compreenderem que quando flertamos com
a tentação perdemos o poder de resistir a ela . O que I
Coríntios 10:14 ensina a respeitei de como resistir à tentação?
Peça aos alunos que leiam Alma 13:27-28 e procurem saber
como podemos manter controle sobre Satanás. Expresse seu
desejo de que os alunos permaneçam afastados do mal e não
cedam à tentação. Debata a seguinte declaração do Élder Neal
A. Maxwell:

verdade, repetida por diferentes profetas em diversas
dispensações, é de vital importância para nós; o fato de
ela ter sido repetida tantas vezes pelos profetas, por si
só, já é bastante reconfortante." (Things As They Real/y
Are, p. 88.)

.....
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Explique aos alunos que isso não significa que podemos
incentivar a tentação em nossa vida e esperar que Deus nos
livre dela. Nosso Pai ajuda aqueles que são humildes e
fervorosos. (Ver Alma 13:27- 29.) O Élder Maxwell deu-nos a
seguinte opção:
"No tocante à tentação, durante a maior parte do
tempo há um modo muito claro de escape, mas a
prevenção, ou seja, o fato de nem sequer chegarmos a
ser tentados, é mais segura e denota maior fé." (Not
My Will, But Thine, 1988, p . 75.)

O Presidente George A. Smith, que servia como membro da
Primeira Presidência, disse:
"Existe uma linha demarcatória bem d efinida entre o
território do Senhor e o do diabo. Se permanecerem no
território do Senhor, o adversário não poderá vir tentálos . Enquanto permanecerem do lado do Senhor,
estarão perfeitamente seguros. Mas ... se atravessarem
a linha para o lado do diabo, estarão no território dele
e em seu poder, e ele se esforçará por afastá-los o mais
que puder da linha de demarcação, sabendo que só
conseguirá destruí-los se os mativer afastados do lugar
seguro." (George Albert Smith, Conference Report,
outubro de 1945, p. 118.)
I Coríntios 11 :23-30. Quando tomamos o sacramento
dignamente, somos perdoados de nossos pecados e o
Senhor cura nosso espírito. (20- 25 minutos)

Pergunte aos alunos se faz diferença quais os emblemas
usados no sacramento. Diga-lhes que as escrituras identificam
o pão e o vinho como emblemas adequados, mas que
normalmente usamos água em lugar do vinho. Em época de
emergência ou quando houver escassez dessas coisas, um
substituto adequado pode ser usado. Por exemplo, batatas ou
cascas de batatas foram usadas para o sacramento pelos
santos dos últimos dias europeus durante a Segunda Guerra
Mundial. (Ver Ezra Taft Benson, Conference Report, outubro
de 1952, p. 120.)

..

Leia I Coríntios 11:23- 26 e Doutrina e Convênios 27:2.
Pergunte:
• O que é mais importante, o que tomamos no sacramento
ou como nos preparamos para tomá-lo? Por quê?
• Por que tomamos o sacramento?

"Deus nos garantiu que sempre haverá um meio de
escaparmos da tentação e/ou que não seremos
tentados acima do que podemos suportar. Essa

Leia Doutrina e Convênios 20:77 procurando os convênios
que fazemos quando tomamos o sacramento e aliste-os no

.-
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quadro-negro. Debata com os alunos como podemos guardar
melhor nossos convênios. Pergunte:

I Coríntios 12-14

• O que é importante ao lembrar-nos do corpo de Jesus?
• O que é importante ao lembrar-nos de Seu sangue?
• Como os emblemas do sacramento nos dão esperança?
• Como a lembrança dessas coisas influi em nossa vida?
Preste testemunho da importância do sacramento e saliente
que é a única ordenança que realizamos por nós mesmos mais
de uma vez . Leia I Coríntios 11:27- 31 e procure o que Paulo
nos admoestou a evitarmos. O Élder Joseph Fielding Smith
ensinou:
"Participar desses emblemas constitui uma das mais
santas e sagradas ordenanças da Igreja." (Doutrinas de
Salvação, 2:334.)
Explique aos alunos que o sacramento tem o poder de ajudarnos a aperfeiçoarmos nossa vida, se o tomarmos dignamente.
O Élder Melvin J. 8allard, que foi membro do Quórum dos
Doze, explicou :

Paulo ensinou aos santos de Corinto os princípios da união,
ensinando-lhes a respeito dos dons do Espírito. Ele disse que
Deus concede esses dons não apenas para abençoar nossa
vida individual, mas também para dar-nos a oportunidade de
abençoar outras pessoas. (Ver J Coríntios 12:1- 12.) Todo dom
do Espírito provém da mesma origem: O Espírito Santo.
Paulo comparou esses dons com partes do corpo. Cada parte
trabalha independentemente, mas por uma causa em comum .
Da mesma forma, os santos devem usar seus dons para
beneficiarem uns aos outros e serem unos. Paulo ensinou que
dentre os dons espirituais da fé, esperança e caridade, o maior
deles é a caridade. Paulo lembrou aos santos que, se não
tivessem caridade, os outros dons não teriam nenhum valor.
Em espírito de oração estude I Coríntios 12-14 e pondere os
seguintes princípios an tes de preparar suas lições.

"Se estivermos sinceramente arrependidos e nos
encontrarmos na devida condição, seremos perdoados
e nossa alma espiritualmente curada. (... ) Sentimos que
as feridas do espírito são curadas e que o fardo é
aliviado. Conforto e felicidade inundam a alma." ("O
Convênio Sacramental", A Liahona, junho de 1976, p. 4.)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o conhecimento de que Jesus é o Cristo vem por meio de
revelação por intermédio do Espírito Santo. (Ver I Coríntios
12:1-3.)

O Élder John H . Groberg, membro dos Setenta, disse:

".

Introdução

• Há muitos dons do Espírito concedidos para abençoar os
santos. (Ver I Coríntios 12:4-31.)

"O que se entende por participar dignamente do
sacramento? Ou, como sabemos que somos indignos?

• Devemos procurar ter caridade, o puro amor de Cristo,
para que possamos usar adequadamente todos os dons do
Espírito. (Ver I Coríntios 13; ver também Morôni 7:45-48.)

Se desejamos melhorar (que é arrepender-se) e não
estivermos sob restrição do sacerdócio, em minha
opinião somos dignos. (.. .)

Outras Fontes de Consulta

Se, porém, nos recusamos a arrepender-nos e melhorar,
se não nos lembramos dele nem guardamos seus
mandamentos, então cessamos de progredir e isto
significa condenação para nossa alma.

• Vida c Ensinamentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 321-325.

Sugestões Didáticas

O sacramento é uma experiência intensamente pessoal,
e somos os únicos a saber se somos dignos ou não."
(A Liahona, julho de 1989, p . 41.)

Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a I Coríntios 12- 14.

Debata as seguintes perguntas:

I Coríntios 12- 14. O Espírito Santo revela e
testifica que Jesus é o Cristo; esse é o espírito de
profecia. O Espírito Santo também abençoa nossa vida
por meio de outros dons do Espírito. (35-40 minutos)
\\\\\
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• Como sabemos se estamos tomando o sacramento
dignamente?
• O que acontece aos que o tomam indignamente?
• Que bênçãos recebem aqueles que o tomam dignamente?
Testifique novamente a respeito da natureza sagrada do
sacramento e o poder que ele pode ter em nossa vida.
Incentive os alunos a sentirem esse poder na próxima vez em
que tomarem o sacramento, colocando em prática os
princípios abordados nesta lição.

-

Peça a um aluno que toque um hino no piano ou em outro
instrumento musical usando uma única tecla ou nota. Ou
peça a um aluno que escreva uma frase no quadro-negro
usando uma única palavra . Peça aos alunos que leiam I
Coríntios 12:1-4 e pergunte:
• O que é descrito nesta escritura que pode ser comparado às
teclas de um piano ou às palavras de uma frase?

• De acordo com o versículo 3, que importante conhecimento
vem como dom do Espírito?

Leia a definição de caridade no Guia para Estudo das Escrituras
(p. 33) e a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie:

• Quais são alguns outros dons do Espírito?
Separe os alunos em três grupos e designe a cada grupo uma
das seguintes passagens das escrituras: I Coríntios 12:4-11;
Doutrina e Convênios 46:11 - 26; Morôni 10:8-19 . Peça -lhes
que:
1. Façam uma lista de dons espirituais.
2. Determinem por que os dons são concedidos.

3. Determine se todas as pessoas podem receber pelo
menos um dom.
4. Aliste quantos exemplos puder de pessoas que foram

abençoadas com dons espirituais.
Peça a cada grupo que apresente um relatório e debata o que
eles descobriram. Pergunte aos alunos por que acham que os
dons são explicados tão detalhadamente em três diferentes
livros de escrituras.
Pergunte: Existem outros dons além daqueles citados nas
escrituras? Leia a seguinte declaração do Élder Marvin J.
Ashton, que foi membro do Quórum dos Doze:
"Examinemos alguns desses dons menos conspícuos: o
dom de pedir; o dom de ouvir; o dom de escutar e
acatar a voz suave e mansa; o dom de chorar; o dom
de evitar contendas; o dom de ser agradável; o dom de
evitar vãs repetições; o dom de buscar o que é reto; o
dom de não julgar; o dom de buscar a orientação de
Deus; o dom de ser discípulo; o dom de se importar
com o próximo; o dom da ponderação; o dom de orar;
o dom de prestar um testemunho poderoso; e o dom
de receber o Espírito Santo." (A Liahona, janeiro de
1988, p. 18.)

Pergunte: Todos os dons são igualmente úteis? Mostre aos
alunos um objeto ou brinquedo movido a pilha. Mostre como
ele funciona. Remova as pilhas e mostre que assim ele não
funciona. Peça aos alunos que leiam I Coríntios 13:1- 3
procurando o que dá validade ao exercício de dons
espirituais. Pergunte:
• Em que sentido o amor se assemelha a uma pilha?
• Por que acham que a caridade é o mais importante dom do
Espírito?
Peça aos alunos que leiam I Coríntios 13:4-7 e alistem sete
elementos que descrevam como a caridade se manifesta e oito
elementos que descrevam o que a caridade não é. Pe rgunte:
Como nossa vida se ria diferente se esses elementos da
caridade fossem parte de nossa natureza?

" Acima de todos os atributos da divindade e da
perfeição, a caridade é a que mais fervorosamente
devemos desejar. A caridade é mais que o amor, muito
mais; é um amor eterno, um amor perfeito, o puro
amor de Cristo que dura para sempre. É o amor de tal
forma concentrado na retidão que aquele que o possui
não tenha nenhum desejo ou ambição a não ser pelo
bem-estar eterno de sua própria alma e da alma
daqueles a seu redor." (Morl11on Doctrine, p. 121.)
Leia Mateus 22:34-40. Explique aos alunos que "a lei e os
profetas" (v. 40) refere-se a partes do Velho Testamento.
Pergunte:
• Se toda a lei e os profetas dependem de dois
mandamentos, qual é a relação entre as escrituras e a
caridade?
• Leia Morôni 7:46--48. Como Mórmon descreve a caridade?
• De acordo com ele, como adquirimos caridade?
Saliente para os alunos que orar pedindo caridade é como
orar pedindo outras bênçãos: Precisamos também trabalhar
arduamente para receber essa bênção . Pergunte: O que mais
podemos fazer para desenvolver a caridade? (As respostas
podem incluir o serviço, o sacrifício pelo próximo e a
obed iência aos mandamentos; ver I João 5:2- 3.)
Leia I Coríntios 13:8-13 e pergunte: De que forma o
desenvolvimento da caridade é como passar da infância à
vida adulta? Incentive os alunos a procurarem desenvolver a
caridade, que é o mais importante de todos os dons do
Espírito.

I Coríntios 12:13- 31 . Todo membro da Igreja é importante
para o Senhor e para Sua Igreja. (15-20 minutos)

Coloque sobre uma mesa ou outra superfície sólida um
montinho de aparas de lápis ou outro tipo de lixo seco . Peça a
um aluno que se aproxime e entregue a ele um único fio de
vassoura para varrer o lixo. Pergunte:
• Como essa vassoura está varrendo?
• Quanto tempo acham que levará para terminar a tarefa?
• O que poderia ajudar?
Entregue ao aluno uma vassoura de verdade para terminar a
tarefa. Aliste as diferentes partes de uma vassoura. (Cabo, a
parte que prende os pêlos ao cabo, os fios de fibra.) Pergunte:
• Qual a importância de cada parte da vassoura para a
realização da tarefa?
• Leia I Coríntios 12:13-18. A que Paulo comparou os
membros da Igreja?
• Que partes do corpo ele mencionou?
• Que partes gostaríamos de não ter em nosso corpo? Por
quê?
• O que Paulo estava ensinando? (Ver D&C 84:109-110.)
• De que modo esse ensinamento se compara à vassoura?

.,
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Leia TCoríntios 12:19-23 e pergunte: A quem Paulo está se
referindo ao mencionar as partes consideradas mais fracas,
menos honrosas ou menos atraentes? (Talvez aqueles que se
sintam inúteis ou deslocados na Igreja, ou aqueles cuja função
seja pouco percebida.) Leia esta declaração do Presidente
Gordon B. Hinckley:
"Esta Igreja não pertence a seu presidente. Seu líder é
o Senhor Jesus Cristo, cujo nome cada um de nós
tomou sobre si. Estamos todos juntos neste grande
empreendimento. Estamos aqui para ajudar nosso Pai
em Sua obra e Sua glória, 'levar a efeito a imortalidade
e vida eterna do homem'. (Moisés 1:39) A obrigação de
cada um é tão séria em sua esfera de responsabilidade
quanto o é a minha em minha esfera. Não há chamado
nesta Igreja que seja pequeno ou de pouca
conseqüência. Todos nós, ao cumprirmos nossas
responsabilidades, tocamos a vida de outrem. A cada
um de nós, em nossas respectivas responsabilidades, o
Senhor disse:
'Portanto sê fiel; ocupa o cargo para o qual te designei;
socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e
fortalece os joelhos enfraquecidos.' (D&C 81:5)" (A
Liahona, julho de 1995, p. 76.)
Peça aos alunos que leiam I Coríntios 12:24-27. Peça a cada
aluno que escreva uma carta aconselhando um amigo fictício
que disse considerar-se insignificante na Igreja. Recolha as
cartas e leia algumas delas.

--,

Introdução
Paulo conclui T Coríntios prestando testemunho da
veracidade da Ressurreição de Jesus Cristo e declarando-se
uma das testemunhas, tal como outras pessoas. (Ver I
Coríntios 15:3-9.) A Ressurreição de Cristo abriu as portas da
morte e d eu-nos a certeza de que toda a humanidade
ressuscitará dos mortos. (Ver vv. 19-27.) Todos serão julgados
e receberão uma recompensa de acordo com sua fidelidade.
(Ver vv. 33-42.) Procure em I Coríntios 15:53-58 o testemunho
e a promessa que o Senhor faz a todas as pessoas (o aguilhão
da morte pode ser removido pela esperança de uma
ressurreição gloriosa.) Por fim, Paulo pede aos santos que
tenham a fé e a caridade como padrão de vida. (Ver I
Coríntios 16:13-14, 22- 24.)
Em espírito de oração estude I Coríntios 15-16 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

.,.
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• Todos os mortais ressuscitarão e receberão um corpo
aperfeiçoado e imortal. (Ver I Coríntios 15:19-26,42-57; ver
também Alma 11 :43-45.)

• O batismo pelos mortos era realizado antigamente e
continua a ser realizado em nossos dias. (Ver I Coríntios
15:29; ver também D&C 128:11-16.)
• Por meio de nossa fidelidade e pelo poder da Expiação,
podemos receber uma herança em um dos três reinos de
glória. (I Coríntios 15:35-42; ver também D&C 76.)
• Perseveramos fielmente ao cumprirmos nossos convênios
por toda a vida . (Ver I Coríntios 15:58; 16:13-24.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 322-324.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a I Coríntios 15-16.
~ I Coríntios 15: P~r meio de nossa fidelidade e pelo
~ poder da Explaçao, podemos receber uma

herança em um dos três reinos de glória. (30- 35 minutos)

Escreva a palavra morte no quadro-negro . Pergunte aos
alunos:

• o que mais os preocupa a respeito da morte?
• Quem é a pessoa mais próxima de vocês que já faleceu?
• Em que aspectos a morte desse ente querido foi dolorosa
para vocês?
• Como vocês superaram a dor ou o "aguilhão" da morte
desse ente querido?
Leia I Coríntios 15:1-4 e procure uma mensagem de
esperança. Explique aos alunos que Paulo estava ensinando
aos santos de Corinto, sendo que alguns deles tinham
rejeitado a crença na ressurreição. Ele tentou corrigir essa
descrença com seu testemunho.
Separe a classe em quatro grupos e designe a cada um deles
uma destas quatro passagens de escrituras: I Coríntios
15:5-11; 15:12-26; 15:35-42; e 15:42-50 . Peça a cada grupo que
leia sua passagem procurando conceitos referentes à
ressurreição. Peça-lhes que contem o que encontraram e
escreva os conceitos no quadro-negro. Pergunte:
• Que prova temos de que Jesus ressuscitou?
• Qual é o "último inimigo" que foi derrotado pela
ressurreição?
• Que tipos de corpos haverá na ressurreição?
Leia e debata a seguinte declaração do Élder Joseph Fielding
Smith:
"Na ressurreição, haverá diversas espécies de corpos;
não serão todos idênticos. O corpo que o homem
receber determinará seu lugar no mundo vindouro .
Existirão corpos celestiais, corpos terrestres e corpos
telestiais; e tais corpos diferirão tão distintamente,
como ( ... ) aqui ( ... ). Alguns ganharão corpos celestiais

com todos os poderes de exaltação e progresso eterno. Esses
corpos brilharão como o sol, assim como nosso
Salvador, conforme o descreve João. Aqueles que
entram no reino terrestre terão corpos terrestres, e não
brilharão como o sol; porém, serão mais gloriosos que
os corpos dos que receberem a glória telestial."
(Doutrinas de Salvação, 2:284-285.)

Explique aos alunos que apesar de que todos serão
ressuscitados por causa de Jesus Cristo, a morte ainda pode
ter seu aguilhão. Peça aos alunos que encontrem "o aguilhão
da morte" em I Coríntios 15:55-56. Pergunte: De que forma o
pecado pode ferir? Leia a admoestação do Presidente Spencer
W. Kimball:
"Paulo disse: 'O aguilhão da morte é o pecado',
querendo com isso dizer que se os homens morrerem
em seus pecados, terão de sofrer o castigo a eles
reservado e herdar uma glória menor no mundo
vindouro. (I Coríntios 15:56)" (Conference Report,
outubro de 1978, p. 109; ou Ensign, novembro de 1978,
72; ver também D&C 42:44-48.)

Pergunte: O que precisamos fazer para evitar o aguilhão da
morte? Termine lendo o seguinte testemunho do Presidente
Gordon B. Hinckley:
"A dor da morte é tragada pela paz da vida eterna.
( ... ) Sempre que a mão fria da morte baixar, brilhará
através da melancolia e escuridão daquele momento a
triunfante figura do Senhor Jesus Cristo, Ele, o Filho de
Deus, que por meio de Seu incomparável e eterno
poder venceu a morte. ( ... ) É nosso consolo, nosso
único consolo verdadeiro, quando as sombras da noite
terrena se fecham sobre nós e o espírito deixa a forma
humana ." (A Liahona, julho de 1996, p. 70.)
Testifique aos alunos que Jesus abre o caminho para a glória
celestial aos que forem dignos.

I Coríntios 15:20- 22 (Conhecimento de Escrituras.)
Todos serão ressuscitados graças à Expiação de
Jesus Cristo. (10-15 minutos)

Coloque sua mão dentro de uma luva para mostrar que o
espírito dá vida ao corpo físico . Retire a mão da luva para
mostrar que o corpo fica sem vida quando o espírito não está
nele. Na ressurreição, o espírito será reunido ao corpo, para
nunca mais morrer ou separar-se novamente.
Entregue o seguinte questionário aos alunos:
Das seguintes pessoas, quem não irá ressuscitar?
A. Caim
B. Hitler

c.

Judas Iscariotes

D. Lamã e Lemuel

Peça aos alunos que leiam I Coríntios 15:20-22 para descobrir
a resposta certa. Pergunte: O que a expressão "as primícias
dos que dormem" significa? Gesus Cristo foi a primeira
pessoa a ressuscitar.)
Mostre aos alunos uma gravura do Sepultamento de Jesus.
(Mateus 27:57- 60, João 19:38-42) (Pacote de Gravuras do
Evangelho, 34730 059 - 231) Aponte para a flor e pergunte:
• Por que acham que o artista inclui uma flor nesta gravura
que representa a morte?
• Em que estação do ano Jesus ressuscitou? (Primavera.)
• Por que esse é um importante símbolo da ressurreição?
Conclua lendo as palavras do Presidente Joseph F. Smith:
"Toda criatura que nasceu à imagem de Deus será
ressuscitada dos mortos ( ... ) pelo poder de Jesus
Cristo. Não importa se fizemos o bem ou o mal, se
fomos inteligentes ou ignorantes ou se fomos escravos
ou livres, todos os homens serão ressuscitados dos
mortos." ("The Second Death", em Brian H. Stuy, org.,
Collected Discourses: Delivered by President Wilford
Woodruf!, His Two Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 vaIs., 1987-1992, 4:224-225.)

....-,
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Converse com os alunos a respeito do poder pelo qual Jesus
foi capaz de fazer acontecer a ressurreição dos mortos. (Ver
Efésios 1:17, 19- 20; I Pedro 1:20- 21.) Peça aos alunos que
digam como seu conhecimento da doutrina da ressurreição
influi na gratidão que sentem pelo Salvador.

I Coríntios 15:29 (Conhecimento de Escrituras.)
Pod emos ajudar aqueles que já faleceram a
alcança r a sa lvação, sendo batizados por eles. (10- 15
minutos)

Peça aos alunos que citem uma ordenança da Igreja que não
existe em nenhuma outra, mas que está claramente
mencionada na Bíblia. Peça-lhes que leiam I Coríntios 15:29
para encontrarem a resposta . Pergunte:
• O que este versículo nos conta a respeito da Igreja de Jesus
Cristo na época de Paulo?
• Por que realizamos batismos pelos mortos?
Peça aos alunos que leiam as seguintes passagens das
escrituras procurando a resposta da última pergunta: João 3:5;
I Pedro 3:18-20; 4:6; Doutrina e Convênios 124:28-31. Depois
de debater as escrituras, você pode ler as seguintes
explicações. O Profeta Joseph Smith disse:
"Todo aquele que se batizou e pertence ao reino, tem o
direito de fazer o mesmo pelos que já morreram; e logo
que seus amigos, trabalhando vicariamente por eles,
obedecerem à lei do evangelho aqui, o Senhor tem
administradores lá que os colocarão em liberdade."
(Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 358.)
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o Élder Joseph Fielding Smith disse:
"A salvação para os mortos era compreendida nos dias
da primitiva Igreja Cristã, e o batismo pelos mortos
continuou sendo realizado, em parte, até 379 d. c.,
quando o Concílio de Cartago proibiu a administração
dessa ordenança e a 'santa comunhão' pelos mortos."
(Doutrinas de Salvação, pp . 161-162.)

Pergunte:
• Onde são realizados esses batismos sagrados?
• O que precisamos fazer para sermos dignos de entrar no
templo?
• Como nos preparamos para isso?
• O que as pessoas que estão no mundo espiritual precisam
fazer para que o batismo vicário se torne válido para elas?
Se seus alunos já foram ao templo realizar batismos vicários,
peça-lhes que contem como se sentiram ao terem essa
experiência .

\ I Coríntios 15:40-42 (Conhecimento de Escrituras.)
. / Receberemos um dos três graus de glória de
acordo com nossas obras nesta vida. (10- 15 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que um amigo lhes pergunte
se todas as pessoas irão para o céu ou para o inferno. Peça aos

,.

alunos que escrevam sua resposta a essa pergunta e
justifiquem sua resposta. Depois peça que leiam a resposta
que deram.
Leia I Coríntios 15:40-42 (inclusive a Tradução de Joseph
Smith do versículo 40) e pergunte aos alunos qual o nome dos
três graus de glória . Faça três colunas no quadro-negro com
os seguintes títulos: celestial, terrestre, e telestia/. Escreva a
referência Doutrina e Convênios 76:50-70 na coluna celestial,
76:71-80 na coluna terrestre, e 76:81-90 na coluna telestia/. Peça
aos alunos que leiam esses versÍCulos procurando as
características daqueles que irão para cada um desses reinos
de glória . Peça-lhes que sublinhem as características em suas
escrituras, se assim o desejarem .
Você pode mostrar três lâmpadas diferentes, cada uma com
uma potência diferente (como 40, 60 ou 100 watts). Escureça a
sala, acenda cada uma das lâmpadas separadamente e peça
aos alunos que percebam a diferença no brilho. Saliente que
Paulo ilustrou bem a diferença de brilho e alegria de cada
reino. Testifique aos alunos que se formos fiéis e guardarmos
nossos convênios, herdaremos a maior das felicidades no
reino celestial.

,

Em espírito de oração estude II Coríntios 1-3 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.
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Autor: Paulo escreveu li Coríntios como continuação de suas
cartas anteriores. (Ver Introdução a I Coríntios, p. 174; 11
Coríntios 1:1; 10:1.)
Público Alvo: Paulo escreveu II Coríntios para os membros
da Igreja para quem tinha escrito em I Coríntios (ver II
Coríntios 1:1) e também para os santos que moravam em
Acaia. Acaia era uma província romana que ocupava
praticamente toda a Grécia. (Ver Mapa 6 do Guia para Estudo
das Escrituras.) Um crescente descontentamento havia surgido
entre os santos de Corinto devido a acusações feitas por falsos
mestres . Paulo escreveu essa epístola em resposta a essas
acusações e para confirmar os santos em sua fé.
Fundamentos Históricos: Pouco depois de Paulo ter escrito I
Coríntios, ele enviou seu amigo Tito a Corinto para saber
como sua carta tinha sido recebida. (Ver II Coríntios 7:13, 15.)
Enquanto Paulo esperava a volta de Tito, houve um grande
tumulto em Éfeso em oposição a seus ensinamentos (ver Atos
19), obrigando-o a fugir para a Macedônia . (Ver II Coríntios
1:8-11.) Quando Tito voltou a reunir-se com ele (ver II
Coríntios 7:6), Paulo foi informado do que acontecia em
Corinto.
Falsos mestres tinham-se infiltrado na Igreja e estavam
enganando os mais crédulos por dinheiro. Esses mestres
tinham acusado Paulo de ficar com o dinheiro que fora
coletado para auxiliar os santos pobres de Jerusalém. Eles
também questionaram sua autoridade como Apóstolo. Depois
de ser informado dos problemas por Tito, Paulo escreveu a
carta conhecida como II Coríntios por volta de 55 a 57 d . C.
(Ver Guia para Estudo das Escrituras, "Epístolas Paulinas", pp.
68-69.)
Aspectos Característicos: Paulo colocou mais dados
autobiográficos nessa carta do que em todas as outras que
escreveu . (Ver II Coríntios 11-12.) Ele o fez em resposta aos
seus opositores em Corinto que questionavam sua autoridade
no evangelho e sua lealdade para com a causa do evangelho.

II Coríntios 1-3

Introdução
Paulo inicia fI Coríntios respondendo às acusações dos falsos
líderes que assumiram autoridade sobre os santos de Corinto .
Ao ler II Coríntios 1-3 observe que ao responder a seus
opositores, Paulo pôde ensinar aos coríntios que o evangelho
era superior aos ensinamentos de seus inimigos .

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Deus nos consola na tribulação, ajudando-nos a consolar
outros. (Ver Il Coríntios 1:3-7; ver também D&C 81:4- 6.)
• Os membros da Igreja devem amar-se e perdoar-se uns aos
outros . (Ver II Coríntios 2:1- 11 .)
• A verdadeira espiritualidade advém da aplicação prática
do evangelho e da obediência aos sussurros do Santo
Espírito, não apenas do cumprimento de tarefas
designadas. (Ver II Coríntios 3:1-18.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinal1lentos de Jesus (' Seus Apóstolos, pp. 326-329.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a II Coríntios 1-3.

II Coríntios 1:1 - 11, 21-22; 2:1-11. Deus nos consola na
tribulação, ajudando-nos a consolar outras pessoas.
(30- 35 minutos)

Debata com os alunos alguns acontecimentos da vida deles
que os fizeram sentir tristeza, dor ou pesar. Pergunte:
• O que outras pessoas fizeram para consolá-los?
• Como o Espírito Santo consola as pessoas nos momentos
de dificuldad e?(Ver João 14:16-18, 26 - 27.)
Leia II Coríntios 1:1-4 procurando saber quem envia o
Espírito Santo e por quê. Pergunte: O que o Pai Celestial qu er
que façamos quando recebemos consolo do Espírito?
Conte aos alunos o seguinte acontecimento verídico relatado
por Spencer J. Condie, que mais tarde foi chamado para os
Setenta. Uma jovem mãe morreu ao dar à luz, deixando
marido e quatro filhos. Muitos que assistiram ao funeral
ficaram um pouco revoltados por Deus ter permitido que
uma tragédia tão devastadora se abatesse sobre aquela jovem
família. No final do serviço fúnebre, o marido calmamente se
levantou e foi até o púlpito:
"'Sinto seu pesar e preocupação', disse tranqüilo, 'e
quero contar-lhes uma coisa. Nas primeiras horas após
a morte de minha mulher eu não sabia como
conseguiria suportar, como continuar vivendo sem ela .
Mas depois minha alma foi tomada por um doce
espírito de paz, e desde aí tenho certeza de que tudo
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"Quando adotamos a postura de negar o perdão a
nosso próximo, estamos procurando impedir seu
progresso rumo à salvação. Essa postura é satânica e
nossa motivação não é cristã. Estamos procurando
impedir o progresso de uma alma vivente e negandolhe a bênção redentora da expiação. Essa atitude está
carregada de intenções impuras e tem como objetivo a
destruição da alma". (Leaun G. Otten e C. Max
Caldwell, Sacred Truths of the Doctrine and Covenants, 2
vols., 1993, 1:314.)

acabará bem. Não se preocupem conosco, estaremos
bem.'
Então aquele mesmo espírito consolador tomou conta
da congregação. Todos foram para casa confortados."
("Teu Companheiro Constante", A Liahona, abril de
1981, p. 6.)

Pergunte aos alunos:
• Quem consolou quem nessa história?
• De que modo isso se assemelha ao que o Salvador fez por
nós individualmente?

Pergunte aos alunos:
• Como a recusa em perdoar um assassino pode ser um
pecado maior do que o assassinato?

• Por que acham que Deus nos consola nos momentos de
provação em vez de simplesmente removê-los de nossa
vida?

• Como a recusa em perdoar um adúltero ou uma pessoa
culpada de abuso ou maus-tratos de crianças pode ser um
pecado maior do que o adultério ou o abuso de crianças?

Leia II Coríntios 1:7 procurando a promessa dada aos que
sofrem.

Em magnitude, esses pecados são muito maiores, mas se não
perdoamos estamos envenenando nossa alma . Diga aos
alunos que Satanás usa um espírito que se recusa a perdoar
como instrumento para causar desunião entre as pessoas.

• O que significa consolação? (Consolo, conforto, alívio da
dor.)
• Como o versículo 7 se relaciona com os versículos 3-4?
• De que maneira podemos consolar as outras pessoas?

Conclua com a descrição que o Élder Bruce R. McConkie fez
da compaixão:

Leia versícu los 8-11 procurando como os santos de Corinto
for<lm capazes de consolar Paulo. Pergunte: Como <l oração
pode ser uma vigorosa ferramenta p<lra consolar-nos e
consolar as pessoas à nossa volta?

•
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"A real compaixão pelo próximo é uma característica do
verdadeiro santo. É sofrer com seu sofrimento, ter
pena e compreensão, demonstrar misericórdia, afeto e
bondade para com ele." (Mormon Doctrine, p. 152.)

Explique <lOS alunos que certo homem em Corinto foi
excomungado por fornicação (ver I Coríntios 5:1-6) e foi
severamente repreendido pelos membros daquele lugar.
Paulo escreveu que o homem já havia sofrido o suficiente.
Leia II Coríntios 2:6-8 com os alunos e pergunte:

II Coríntios 3:6,17- 18. "A letra mata e o espírito vivifica."
(10-15 minutos)

• O que Pau lo aconselhou os santos a fazerem?
• Por que era tão importante que perdoassem e amassem
aquele homem?
• Se eles se recusassem a consolar e a perdoá-lo, Paulo disse
que ele poderia ser "devorado de demasiada tristeza". (Y.
7) O que acham que ele quis dizer com isso?
Peça aos alunos que leiam II Coríntios 2:9-11 e descubram
que risco corremos por não perdoarmos. Pergunte:
• Quem se aproveita de nós quando não queremos perdoar?

Conte aos alunos que em fevereiro de 1847, Brigham Young
teve um sonho no qual ele visitava o Profeta Joseph Smith.
Brigham Young disse ao Profeta Joseph Smith que desejava
estar com ele, mas o Profeta lhe disse que deveria espera r um
pouco . Brigham Young perguntou se ele tinha alguma
mensagem para os membros da Igreja. Leia para os alunos o
seguinte trecho tirado do diário de Brigham Young. Não leia
as palavras em itálico e peça aos alunos que adivinhem quais
são as palavras que estão faltando. (Você pode escrever a
frase no quadro-negro com um espaço em branco no lugar
das palavras em itálico.)

• De que maneira Satanás pode tirar proveito disso?
Sugira aos alunos que marquem as referências remissivas de
II Coríntios 2:7-11 com Doutrina e Convênios 64:9-10. Leia
Doutrina e Convênios 64:9 e pergunte: Por que aquele que se
recusa a perdoar outra pessoa comete o pecado maior? Leia a
seguinte declaração :

--
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"Joseph deu um passo em minha direção e disse-me,
de maneira bastante séria porém amável: 'Diga às
pessoas que sejam humildes e fiéis, procurando manter
o Espírito do Senhor' ."

Peça aos alunos que sugiram o que o Profeta quis dizer a
Brigham Young. Peça -lhes que leiam II Coríntios 3:6 para
ajudá-los. Quando responderem corretamente, pergunte: Por
que manter o Espírito do Senhor é tão importante? Debata as
respostas e depois continue lendo o q ue Brigham Young
escreveu a respeito do que Joseph Smith lhe disse em seu
sonho:

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

"( . .. ) Diga aos membros que mantenham o coração
aberto ao testemunho, para que quando o Espírito
Santo lhes sussurrar, estejam prontos para recebê-Lo.
Eles poderão discernir o Espírito do Senhor de todos
os outros espíritos; Ele fará com que sintam paz e
alegria no coração; tirando toda a maldade, ódio,
contenda e mal de seu coração; e seu único desejo será
fazer o bem, promover a retidão e edificar o reino de
Deus. Diga aos membros que se seguirem o Espírito do
Senhor, farão o que é certo. Não deixe de dizer às
pessoas que mantenham o Espírito do Senhor."
(Manuscript History of Brigham Young, 1846-1847, ed.
Elden J. Watson, 1971, pp. 529-530; grifo do autor.)

• Não podemos nos unir àqueles que acreditam e praticam
ideologias contrárias ao evangelho nem concordar com
eles. (Ver Il Coríntios 6:14-18.)

• As provação terrenas não são nada comparadas à glória
eterna que espera os fiéis. (Ver II Coríntios 4:15-18.)
• Por meio da Expiação podemos tornar-nos novas criaturas
no Senhor. (Ver TI Coríntios 5:14- 21; ver também 2 Néfi
10:23-25.)

• Uma pessoa que sinta tristeza segundo Deus reconhece
que ofendeu a Deus e deseja arrepender-se. Aqueles que
sentem a tristeza do mundo ainda querem pecar e não se
arrependem . Ver II Coríntios 7:8-11; ver também Alma
42:29-30.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinamentos de Jcsus e Seus Apóstolos, p. 329.

Sugestões Didáticas
Consulte novamente II Coríntios 3:6. Pergunte:
• O que significa a frase "a letra mata e o espírito vivifica"?
• Quais são alguns exemplos disso? (Ir à Igreja ou ao
seminário porque são forçados pelos pais, jejuar sem ora r e
sem um propósito em mente.)
Peça-lhes que leiam II Coríntios 3:17-18, procurando as duas
bênçãos que recebemos quando vivemos o espírito da lei.
Debata a maior liberdade pessoal que desfrutamos quando
vivemos de acordo com o Espírito.
Conclua lendo esta declaração do Presidente Ezra Taft Benson:
"O Espírito é a coisa mais importante nesta obra
gloriosa." (Thc Teachings of Ezra Tap Benson, p. 198.)

II Coríntios 4-7

-

Introdução
Enfrentando violenta oposição, Paulo defendeu sua
sinceridade como servo do Senhor. (Ver n Coríntios
5:11-6:18.) Ele lembrou aos santos que as provações terrenas
não são nada comparadas à glória eterna . (Ver 11 Coríntios
4:17.) Ao ler 11 Coríntios 4-7 procure a descrição de Paulo das
características dos verdadeiros ministros do evangelho de
Jesus Cristo. (Ver TI Coríntios 6:4-7.)
Em espírito de oração estude II Coríntios 4-7 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Escolha uma destas idéias ou lÍse as suas próprias ao
preparar as lições referentes a II Coríntios 4-7.
~ A apresentação 16 da Fita de Vídco do Novo Testamcnto,
~ "A Tristeza Segundo Deus Conduz ao
Arrependimento" (9:10), pode ser usada para ensinar II
Coríntios 7. (Ver Gllia de Vídeo do Novo Testamellto para
sugestões didáticas.)

00 II Coríntios 6:16- 7:1, 8-10: A tristeza segundo

~ Deus resulta do reconheCimento de que
ofendemos a Deus e conduz ao verdadeiro
arrependimento. (20- 25 minutos)

Escreva tristeza segllndo Deus e tristeza do li/lindo no quadronegro. Pergunte aos alunos qual eles acham ser a diferença
entre essas duas tristezas. Peça aos alunos que imaginem a
seguinte situação e procurem determinar que tipo de tristeza
ela representa: Em sua entrevista para receber uma
recomendação para o templo a fim de casar-se, uma jovem
confessa para o bispo alguns pecados cometidos no passado.
Os pecados são muito graves a ponto de o bispo negar-lhe a
recomendação, explicando que ela terá de esperar até ter-se
arrependido completamente. Ela fica surpresa, alegando que
já se arrependeu porque não cometeu nenhum daqueles
pecados por muito tempo. Ela fica muito perturbada porque
os convites para o casamento e a recepção já foram enviados.
Ela diz que não será capaz de encarar todas as perguntas e o
embaraço de ter que adiar seu casamento. O bispo explica
que simplesmente parar de pecar não constitui um
arrependimento completo e convida a jovem a sinceramente
dar início ao processo do verdadeiro arrependimento.
Pergunte aos alunos:
.
• O que acham que a jovem devia estar sentindo nessa altura
da entrevista?
• Por que seria conveniente que o bispo negasse a
recomendação numa situação dessas?

...
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Leia II Coríntios 7:8- 10. Explique aos alunos que Paulo tinha
chamado os coríntios ao arrependimento em sua carta
anterior. Pergunte: De acordo com Paulo, qual a diferença
entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo? Mostre
um cartaz ou uma transparência de retroprojetor com a
seguinte explicação do Presidente Ezra Taft Benson:

.. Jt .
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"Não é incomum encontrarmos homens e mulheres no
mundo que sentem remorso pelas coisas que fizeram
de errado. Às vezes, isso acontece porque suas ações
fizeram com que eles ou seus entes queridos sofressem
muito. Às vezes, sentem tristeza porque foram
apanhados e punidos por suas ações. Esses
sentimentos mundanos não constituem 'tristeza
segundo Deus'. (II Coríntios 7:10.)
A tristeza segundo Deus é um dom do Espírito. É o
profundo reconhecimento de que nossas ações
ofenderam a nosso Pai e nosso Deus. É a clara e
penetrante consciência de que nosso comportamento
fez com que o Salvador, Aquele que não cometeu
nenhum pecado, o maior de todos, tivesse que suportar
imensa dor e agonia. Nossos pecados fizeram-No
sangrar por todos os poros. É uma verdadeira angústia
mental e espiritual que as escrituras chamam de 'um
coração quebrantado e um espírito contrito'. (D&C
20:37) Essa atitude é um pré-requisito absolutamente
necessário para o verdadeiro arrependimento." (The
Teachings of Ezra Taft Benson, p. 72.)

Debata as seguintes perguntas:
• Por que a pessoa precisa sentir a tristeza segundo Deus
para verdadeiramente se arrepender?

Você pode concluir testificando que a tristeza segundo Deus o
conduziu para mais perto do Pai Celestial e o ajudou a
encontrar verdadeiro al ívio no arrependimento.

II Coríntios 8-9

-

Introdução
Por ter sido acusado de tomar para si o dinheiro que tinha
sido coletado para ajudar os san tos de Jerusalém, Paulo
enviou Tito e dois outros irmãos para fazer as coletas que
restavam . (Ver II Coríntios 8:16-24.) Ele pediu aos santos de
Corinto que contribuíssem generosamente, porque "Deus ama
ao que dá com alegria". (II Coríntios 9:7; ver também 8:1-15.)
Em espírito de oração estude II Coríntios 8-9 e pond ere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Deve haver igualdad e en tre os santos com respeito às
co isas terrenas. (Ver" Coríntios 8:13-15; ver também D&C
78:6- 7; 82:17- 19.)
• Os verdadeiros santos doam do que têm para os
pobres .(Ver II Coríntios 8:12-15; ver também Jacó 2:17-19.)
• Deus ama e abençoa aqueles que doam com alegria. (Ver II
Coríntios 9:6-7; ver também Morôni 7:8.)

• Leia Alma 42:29 0De que modo Alma disse qu e nossos
pecados nos afetam?

Sugestões Didáticas

• Por que não é suficiente simplesmente pararmos de pecar?

Escolha uma d estas id éias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a II Coríntios 8-9.

Leia a seguinte declaração aos alunos:
"Para ser eficaz, o arrependimento precisa ser
orientado para o relacionamento do pecador com Deus
(. o.)

o verdadeiro arrependimento acontece quando uma
pessoa sente profundo remorso por ter ofendido a
Deus, quebrado Suas leis e sido desobediente. Ele sente
pesar por causa do afastamento de Deus que o pecado
provocou em sua vida. (... ) Como o arrependimento
exige um coração quebrantado e um espírito contrito,
nada menos do que isso trará alívio permanente."
(Robert J. Matthews, "The Doctrine of the Atonement:
The Revelation of the Cospel to Adam," em Robert L.
Millet e Kent P. Jackson, Studies in Scripture: Volume 2,
the Pearl of Great Price 1985, p. 124.)

II Coríntios 8-9. Os verdadeiros santos doam com alegria
para os pobres de acordo com os princípios do
evangelho. (20-25 minutos)

Peça a um aluno que se coloque diante da classe. Pergunte: Se
o dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de
comprar? Depois que o aluno tiver decidido o que compraria,
faça um cheque simulado no valor da compra (ou use
dinheiro de brinquedo) e entregue-o ao aluno. Peça a outro
aluno que se coloq ue ao lad o do primeiro, e peça à classe que
imagine que a família desse aluno acabou de enfrentar uma
grande tragédia. Eles perderam a casa em um incêndio e não
tinham seguro. Pergunte ao aluno a quem você entregou o
cheque:
• Como você poderia ajudar essa família que está passando
necessidades?
• Seria difícil doar o valor desse cheque? Por quê?

• Como nossa preocupação com o embaraço que havemos de
passar interfere em nossa tristeza segundo Deus?
• Leia Tiago 4:6. De que modo o orgulho nos impede de
sentir pesar por nossos pecados?

• Quem mais precisa do dinheiro?
Peça aos alunos que contem experiências que conheçam d e
pessoas que foram prestativas com outras .

Leia Il Coríntios 5:7 procurando saber o que é necessário para
se viver o evangelho.
• Por que é preciso fé para doar aos que estão passando
necessidades?
• Como podemos ajudar os necessitados atualmente?
Leia a seguinte declaração do Élder Bruce R. McConkie:
"Alguns dos testes incluídos na provação mortal do
homem envolvem seu instintivo amor ao dinheiro, sua
busca de riquezas de modo geral, seu desejo pelo
poder, influência e conforto proporcionados por uma
grande fortuna. Mas quando '[cede] ao influxo do
Santo Espírito' e '[se despoja] do homem natural e [se
torna] santo pela expiação de Cristo, o Senhor' (Mosias
3:19), ele então se torna sujeito a uma lei mais elevada .
O dinheiro não é mais seu mestre; mas, sim, seu servo
para fazer o bem e praticar a retidão; o homem então
se torna alguém que doa com alegria." Doctrinal New
Testall'lent COlrll1lentary, 2:435.)
Peça aos alunos que leiam II Coríntios 9:7, e pergunte:

• O que este versículo ensina a respeito de doarmos?
• Como o Senhor deseja que doemos?
Explique aos alunos que Paulo estava pedindo aos santos de
Corinto que ajudassem os santos de Jerusalém, que eram
menos afortunados. Peça-lhes que leiam II Coríntios 8:14-15,
e pergunte: Como Paulo desejava que eles fizessem isso?
Leia a seguinte declaração do President Marion G. Romney:
"O Senhor reivindica a Terra como propriedade Sua;
( ... ) ela não é nossa para que a administremos
independentemente Dele. Não importa quantas ações e
títulos ou quanta terra e outras propriedades
possuamos, essas coisas não nos pertencem
inteiramente. Elas são Dele." (Glen L. .R udd, Pure
Rcligion, 1995, p. 291.)

Lembre os alunos de que tudo que existe na Terra pertence ao
Senhor. (Ver D&C 104:12- 18.) Portanto, devemos compartilhar
com alegria o que temos de acordo com os princípios que
Deus estabeleceu para cuidarmos dos pobres . Peça -lhes que
leiam II Coríntios 9:6 procurando a promessa que o Senhor
fez aos que doam de boa vontade. (Ver também Lucas 6:38.)
Incentive os alunos a contribuírem regularmente para o fundo
de ofertas de jejum, além de pagarem o dízimo.

II Corínlios 10-13

-

Introdução
Desde o dia de sua conversão na estrada para Damasco (ver
Atos 9:1-9), Paulo dedicou-se ao Salvador e Sua causa.

Embora fosse açoitado e apedrejado, aprisionado e rejeitado,
enfrentando perigos e desconforto físico, ele deu com alegria
tudo que tinha para o Senhor. (Ver IT Coríntios 11:23- 31.) Ele o
fez com o firme testemunho de que todas as coisas são
insignificantes quando comparadas à "excelência do
conhecimento de Cristo Jesus". (Ver Filipenses 3:8.) Apesar de
todas as suas provações e dificuldades, Deus. não deixou
Paulo sem consolo. Paulo recebeu visões e revelações (ver Il
Coríntios 12:1-4) que confirmaram sua crença de que Deus o
fortaleceria em sua fraqueza . (Ver II Coríntios 12:7- 10.)
Em espírito de oração estude II Coríntios 10-13 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Devemos controlar nossos pensamentos. (Ver II Coríntios
10:3-5; ver também Provérbios 23:7.)
• Satanás pode transformar-se em um anjo de luz para
enganar-nos . Aqueles que o seguem podem fingir ser
ministros da luz pelo mesmo propósito. (Ver II Coríntios
11 :7-17; ver também Alma 30:50-53.)

• O Senhor nos dá fraquezas para que sejamos humildes.
Precisamos fazer tudo o que pudermos para vencer nossas
fraquezas, pedindo ajuda ao Senhor. (Ver II Coríntios
12:7- 10; ver também Jacó 4:7; Éter 12:27.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida i' Ensinal1lClltos di' jeslls (' Sells Apóstolos, pp. 329- 332.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a II Coríntios 10-13.

II Coríntios 11 - 13. Deus nos dá fraquezas e provações
para que sejamos humildes; Ele nos ajudará a suportálas. (20- 25 minutos)

Mostre à classe o maior espinho que conseguir encontrar.
Pergunte:
• Como seria ter esse espinho espetado no corpo?
• Como isso os afetaria se por algum motivo não pudesse ser
removido?
• Como seria viver com ele espetado assim?
Leia II Coríntios 12:7 procurando o que Paulo teve de passar.
Pergunte: O que é "um espinho na carne"? O Presidente
Brigham Young, comentando esses versículos, disse:
"No tabernáculo de carne de uma pessoa há um
espírito puro que sempre a está incentivando a ser boa,
virtuosa, sincera e santa; tudo isso emana daquela
fonte de pureza de onde veio aquele espírito. E aqui na
mortalidade, o mal que veio por causa da transgressão
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• Que evidências há que comprovem sua resposta?
e que se encontra neste tabernáculo trava uma batalha
.contra aquele espírito puro, procurando vencê-lo, e
esforçando-se com todo o seu poder para sujeitá-lo.
( ... ) Essa é a guerra a que Paulo se refere quando
menciona o 'espinho na carne', que nada mais é do que
o espírito lutando contra a carne, e a carne contra o
espírito." Uoumal of Discourses, 18:258.)

Peça aos alunos que debatam os tipos de "espinhos" que
encontramos hoje em dia.
Leia Éter 12:27 e procure as promessas de Deus. Leia II
Coríntios 12:8 para ver se Paulo pediu que suas aflições
fossem removidas. Leia o versículo 9 para ver como o Senhor
respondeu a seu pedido. Pergunte:
• Por que acham que o Senhor não removeu o espinho na
carne de Paulo?
• Uma vez que as provações e aflições fazem parte da vida,
que efeito elas têm sobre a alma humana?

• O que acham que deu forças a Paulo para que
perseverasse?
• Como podemos sentir essa mesma força em nossa vida?
Leia II Coríntios 12:10 e procure qual foi a atitude de Paulo
em relação a essas provações.
O sofrimento de Paulo fortaleceu sua fé em Cristo. Leia II
Coríntios 13:5, 9 e pergunte:
• Como podemos avaliar nossa própria fé?
• Como nossas fraquezas podem tornar nossa fé mais forte?
Leia a seguinte declaração do Élder Neal A. Maxwell:
"Como precisa acontecer com todos aqueles que
procuram alcançar a condição de santos, Paulo tinha
que estar disposto a 'submeter-se a tudo quanto o
Senhor achar que lhe deva infligir'." (Mosias 3:19) (ALI
These Things Shall Give Thee Experience, 31.)

• Que conhecimento Paulo tinha das aflições?
Peça aos alunos que leiam II Coríntios 11:23-27. Eles podem
sublinhar as aflições enfrentadas por Paulo. Pergunte:
• Quão dedicado ao evangelh o era Paulo?

Testifique aos alunos que se forem humildes e aprenderem a
confiar em Deus, eles serão suficientemente fortes para
suportar todas as provações, perseguições e fraquezas da
carne.

r-----------------------------------~~~--------------------~------------~--~--------~~
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• Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. (Ver Gálatas
2:16- 21; ver também Romanos 3:20-24, 28; Mosias
13:27-28; D&C 20:29-30.)

I E~!~ ::~~ilt~la I
nesteperiOdO

Primeira viagem
missionária

Segunda viagem
missionária (Aios

(Atos 13-14)

15:36-18:22)
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Terceira viagem
missionária (AIos

18:23-21 :15)

Prisão

em Cesareia e
Roma (Atos

21:16-28:31)

Durante a
segunda prisão
de Paulo
em Roma
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Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 335- 337.

Autor e Público Alvo: Gálatas foi escrita pelo Apóstolo Paulo
e endereçada "às igrejas da Galácia". (Gálatas 1:2.) Não se
sabe ao certo se Paulo estava escrevendo para os santos da
região sul ou da região norte da Galácia. Paulo tinha batizado
e organizado os santos do sul em sua primeira viagem
missionária e os santos do norte durante sua segunda viagem
missionária. (Ver mapa 6 do Guia para Estudo das Escrituras .)
Fundamentos Históricos: Se Paulo escreveu para os santos
do sul, ele deve ter escrito a epístola por volta de 48 d.e. No
entanto, semelhanças na organização e estilo desse livro com
os do livro de Romanos favorecem a conclusão de que foi
escrito durante sua terceira viagem missionária, por volta de
57 d .e.
Tema: Paulo ficou alarmado ao ser informado de que falsos
ensinamentos estavam gradualmente sendo introduzidos na
vida dos gálatas conversos. Muitos tinham rejeitado os
ensinamentos da Expiação e voltado a seguir a lei de Moisés.
Paulo escreveu para admoestar aos santos que voltassem para
a lei mais alta do evangelho . Ele ensinou que apenas as obras
não são suficientes para a salvação, mas que dependemos de
nosso Salvador Jesus Cristo.

Introdução
Paulo ficou surpreso ao saber que os gálatas conversos
estavam afastando-se do Cristo vivo e dando preferência a
uma lei morta. Como podiam preferir a servidão da velha lei
de Moisés em lugar da liberdade da nova lei de Cristo? Em
Gálatas 1- 2, observe a ênfase que Paulo dá à fé em Jesus
Cristo como o fundamento de uma nova vida.
Em espírito d e oração estude Gálatas 1-2 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições .
Alguns Importantes Princípios do Evangelho a Ponderar
• Há apenas um evangelho de Jesus Cristo. Ele é revelado
por Deus por intermédio de profetas e apóstolos. (Ver
Gálatas 1:1-2:9; ver também Efésios 2:20; 4:5,11,13; D&C
1:30.)

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Gálatas 1-2.

. ...

Gálatas 1:1-2:10. Há apenas um único evangelho de
Jesus Cristo. Ele é ensinado por revelação de Deus por
intermédio de profetas e apóstolos. (15-25 minutos)

Peça aos alunos que contem quais são as exigências de sua
escola para que se formem . Debata as exigências, tais como
freqüência, cursos exigidos, exames, etc. Pergunte: Por que as
escolas têm esses padrões?
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Leia esta explicação do Élder Boyd K. Packer, membro do
Quórum dos Doze:

,,
,

"Semanas atrás, voltando do Leste com o Presidente
[Gordon B.l Hinckley, conversamos com um
passageiro que fez um comentário no sentido de que
todas as igrejas conduzem aos céus . Quantas vezes já
ouvistes isto: A filosofia dos caminhos paralelos que
conduzem ao céu?
Eles alegam que uma igreja não é superior à outra,
apenas diferente, e os caminhos acabarão convergindo,
se encontrando. Portanto, a pessoa está segura em
qualquer igreja que seja.
Embora seja uma teoria muito generosa, simplesmente
não é verdadeira .
( .. .) Supondo que as escolas funcionassem segundo
essa filosofia, com cada matéria seguindo um caminho
separado conduzindo ao mesmo diploma. Não
importa quem estudasse ou não, que passasse nos
exames ou não, todos receberiam o mesmo diploma,
aquele que escolhessem.
Sem qualificar-se, a pessoa poderia escolher o diploma
de advogado, engenheiro ou médico.
Certamente vocês jamais se submeteriam a uma
cirurgia pelas mãos de um médico diplomado por
semelhante escola!"
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Pergunte aos alunos por que o tipo de educação descrita não
conseguiria preparar as pessoas para a carreira escolhida. O
Élder Packer concluiu, dizendo:
"Mas não é assim que funciona. Não é possível
funcionar assim, seja na instrução ou em questões
espirituais. Existem ordenanças essenciais exatamente
como há cursos obrigatórios. Existem padrões
prescritos de merecimento. Se nós os rejeitarmos,
evitarmos ou não os preenchermos, não
acompanharemos aqueles que completam o curso."
(A Liahona, janeiro de 1986, p. 75.)
Testifique a seus alunos que há apenas um único evangelho
verdadeiro na Terra que possui todos os ensinamentos,
ordenanças e convênios de que necessitamos para voltar ao
Pai Celestial e viver com Ele em Seu reino. Diga aos alunos
que o Apóstolo Paulo compreendia essa doutrina e tentou
explicá-Ia aos santos. (Ver Efésios 4:5, 13.)
Leia e debata os seguintes versículos e as perguntas
correspondentes com seus alunos. Eles podem sublinhar as
respostas em suas escrituras.
Gálatas 1:6-9

Gálatas 1:10

Gálatas 1:11- 12

Quantos evangelhos verdadeiros existem?
Por que o ensino de diferentes planos do
evangelho seria um problema para que as
pessoas exercessem a fé?
Por que os ensinamentos dos homens
freqüentemente são mais agradáveis do que
alguns dos ensinamentos do Salvador?
Paulo aprendeu muito a respeito do
evangelho nas escrituras e no treinamento
religioso que recebera desde a infância, e
sem dúvida conversou com muitos membros
da Igreja após sua conversão. Por que acham
que Paulo disse que o evangelho lhe foi
ensinado "pela revelação de Jesus Cristo"?
(Ver Atos 9:4-6.) Por que a revelação é
fundamental para o aprendizado do
evangelho?

Explique aos alunos que Paulo era um converso relativamente
recente que ensinava o evangelho com confiança e vigor. Ele
queria que os líderes presidentes soubessem que a doutrina
que estava ensinando era firme e concentrada em Jesus
Cristo. (Ver também o comentário referente a Gálatas 2:2-4, 9
em Vida e Ensinamentos de jesus e Seus Apóstolos, pp. 337.) Leia
Gálatas 2:1-2, 9 e pergunte:
• Com quem Paulo falou em Jerusalém? (Se necessário, peça
aos alunos que leiam João 1:40-42 para descobrirem que
Cefas era Pedro.)
• Como Pedro, Tiago e João reagiram aos ensinamentos de
Paulo?
• Por que era importante que todos ensinassem o mesmo
evangelho?
Leia Doutrina e Convênios 1:30. Peça aos alunos que digam
como se sentem sabendo que o Salvador restaurou, por meio
de revelação a profetas e apóstolos, a mesma Igreja
verdadeira que estava na Terra na época de Paulo.

Gálatas 2:9- 14. A união dos Apóstolos é um forte
exemplo para os membroS da Igreja. (15-20 minutos)

Providencie treze lápis novos ou pauzinhos do mesmo
tamanho e alguns elásticos. Peça a um aluno que quebre um
lápis (ou pauzinho) ao meio. Amarre firmemente os lápis
restantes com os elásticos, formando um feixe, e peça a
alguém que tente quebrá-lo. Pergunte:
• Por que é tão difícil quebrá-los quando estão agrupados?
(Cuide para que os alunos compreendam que a força de
um é aumentada quando está unida a muitos.)
• Leia Gálatas 2:9. Por que era importante que Paulo e
Barnabé recebessem "as destras em comunhão com [eles]"
(aceitação e apoio) de Pedro, Tiago e João?
• Como a união entre os líderes da Igreja abençoa o trabalho
de ensino e administração do evangelho?
Explique aos alunos que quando Pedro foi pela primeira vez
à Antioquia, ele comeu publicamente com gentios. Isso
mudou quando um grupo de santos judeus, que acreditavam
que não deviam associar-se com gentios, chegou com o
Apóstolo Tiago. (Ver Gálatas 2:11-12.) Leia Gálatas 2:13-14 e
pergunte:
• Quem seguiu o exemplo de Pedro quando ele deixou a
companhia dos conversos gentios para ir comer com os
membros judeus?
• Como Paulo reagiu à atitude de Pedro?
• Por que era importante que Pedro e Paulo tivessem o
mesmo ponto de vista nesse assunto?
• Como a Igreja poderia se enfraquecer se os líderes
discordassem em relação à doutrina de Cristo?
Leia a explicação do Élder Bruce R. McConkie sobre esse
aparente conflito:
"Pedro cedeu às pressões da situação por medo de
ofender os judeus semi-convertidos, que ainda
cumpriam a lei de Moisés. ( ... ) Sem dúvida, se
tivéssemos o relato completo, veríamos Pedro
deixando de agir daquela maneira e fazendo todo o
possível para fazer com que os santos judeus
acreditassem que a lei de Moisés tinha sido cumprida
em Cristo e que não mais se aplicava a nenhuma
pessoa, fosse ela judia ou gentia." (Doctrinal New
Testament Commentary, 2:463-464.)
Leia a declaração do Presidente Gordon B. Hinckley a
respeito da harmonia existente entre a Primeira Presidência e
o Quórum dos Doze Apóstolos:
"Cada homem é diferente. Falamos com base em
experiências e conhecimentos diversificados.
Discutimos maneiras de melhorar e fortalecer a obra.
Pode haver vários pontos de vista no início desses
debates, mas antes de concluí-los, há total
unanimidade, nenhuma outra ação é posta em prática.
O próprio Senhor declarou que essa união é
absolutamente necessária ." (A Liahona, janeiro de 1993,
p.63.)

Pergunte aos alunos: O que podemos aprender com a união
dos Apóstolos do Senhor? Testifique aos alunos que podemos
encontrar grande força na união com nossos líderes e com os
outros membros da Igreja .
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Gálatas 2:16- 21. Somos justificados pela fé em
Jesus Cristo. (20- 25 minutos)

Escreva o seguinte no quadro-negro: Perdoado do castigo pelo
pecado e declarado inocente. Peça aos alunos que leiam
silenciosamente C álatas 2:16- 17; 3:1], 24 procurando a
palavra justificado. Observe que ela aparece 6 vezes. Peça a
vários alunos que leiam os versículos em voz alta,
substituindo a definição acima no lugar da palavra justificado.
Pergunte:
• O que justifica uma pessoa?
• O que não justifica uma pessoa?
Leia com os alunos o Tema do livro de Gálatas que se
encontra na Introdução (p. 193). Debata estas perguntas:

Explique aos alunos que nossa fé em Cristo utiliza a força da
Expiação do Salvador. Escreva no gerador fé em Jesus Cristo e
no rio atrás da represa Expiação de Jesus Cristo. Peça aos alunos
que olhem para o desenho e digam o que temos de fazer para
permitir que a água flua através dos geradores. (precisamos
abrir os canais de água e mantê-los limpos.) Explique aos
alunos que para termos acesso ao poder da Expiação
precisamos manter os canais abertos por meio de obediência e
arrependimento. Isso permite que a força da Expiação flua
para nossa vida e nos torne dignos. Escreva no canal de água
obediência l' alTl'pendimento e no edifício dignidade pessoal.
Leia Gálatas 2:20 com os alunos. Pergunte: Como podemos
"[viver] na fé do Filho de Deus" e nosso canal aberto para
que tenhamos a força da Expiação em nossa vida? Leia 2 Néfi
25:23. Testifique aos alunos que se fizermos todo o possível
para obedecer e arrepender-nos, o poder da Expiação nos
tornará puros e nos permitirá retornar a nosso lar junto ao Pai
Celestial.

• Por que o ensinamento de Paulo a respeito da justificação
era uma mensagem importante para os santos gálatas?
(Eles estavam rejeitando a fé em Jesus Cristo e enfatizando
as obras da lei de Moisés.)
• Por que a justificação é uma doutrina importante para nós
compreendermos? (Podemos dar ênfase excessiva a nossas
obras e negligenciar a fé em Jesus Cristo e em Seu poder de
justi ficar-nos.)
Paulo ensinou que é impossível para nós sermos declarados
inocentes com base apenas em nosso próprio esforço. Somos
justificados "pela fé em Jesus Cristo". (Gálatas 2:16) Mas
também devemos saber que as obras de retidão são essenciais
para nosso crescimento espiritual. (Ver Romanos 2:13; Tiago
2:17-18.)
Para ajudar seus alunos a compreenderem a relação entre fé e
obediência, reproduza o seguinte desenho no quadro-negro,
deixando um espaço em branco no lugar das palavras entre
parênteses. Descreva como funciona uma usina hidrelétrica.
(A água fluindo por canais localizados na base da usina faz
girar os geradores, que produzem a eletricidade que é levada
para os edifícios e abençoa a vida de seus usuários.) Escreva
na usina Nós. Explique aos alunos que assim como a usina
não pode produzir eletricidade por conta própria, também
não temos o poder de ser justificados por nossas próprias
obras . Precisamos do poder da Expiação de Jesus Cristo.
Pergunte aos alunos onde está a fonte de força para gerar a
eletricidade. (Na água em movimento.) O que converte a
força do rio na eletricidade que podemos usar? (O gerador.)
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Água
gera a força
(Expiação de
Jesus Cristo)
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Edifício com
Eletricidade

Introdução
As lições que aprendemos no curso fundamental nos
preparam para compreendermos as verdades maiores do
ensino superior. Embora as lições sejam úteis, os alunos sérios
não se contentam em ficar no nível básico. Paulo comparou a
lei de Moisés a um aio que preparou Israel para achegar-se a
Cristo e à lei maior do evangelho. Ao ler Gálatas 3-6, procure
as bênçãos mais elevadas da lei do evangelho.
Em espírito de oração estude Gálatas 3-6 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• A lei de Moisés foi dada para preparar Israel para Jesus
Cristo. (Ver Gálatas 3:17- 25; TJS, Gálatas 3:19-20; ver
também Mosias 13:30- 33.)
• Nós nos tornamos filhos e filhas de Jesus Cristo quando
nascemos de novo. (Ver Gálatas 3:26-4:7; ver também
Mosias 5:7; D&C 11 :30.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp . 338-342.

(diflnidade
pes,,,al)

Canal
(obediência
e arrependimento)

Geradores
utilizam a força
(fé em Jesus

Cristo)

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Gálatas 3-6.
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A apresentação 17 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,
.
"A Lei da Colheita" (3:10), pode ser usada para
ensinar Gálatas 6. (Ver Guia de Vídeo do Novo Testamento para
sugestões didáticas.)
)

Peça aos alunos que leiam Gálatas 3:24-25. Debata a analogia
de Paulo usando perguntas como estas:
• O que foi o aio nessa analogia? (A lei de Moisés.)
• Quem são os alunos? (A casa de Israel.)

Gálatas 3:17-25, A lei de Moisés foi dada a fim de
preparar Israel para Cristo, (30-35 minutos)

"

• Que tipo de fardos os aios impõem aos alunos? (Provas,
exam es, liçã o de casa.)
• Como esses fardos podem ser comparados à lei de Moisés?
(A lei incluía restrições alimentares; exigências em relação a
sacrifícios, cerimônias e ritu ais, etc.)

.

• Por quanto tempo os alunos precisam de um aio?
• Em que aspecto isso se assemelha à lei de Moisés?
(Quando o Salvador veio à Terra, Ele cumpriu a lei e
substituiu partes dela pela lei mais elevada do evangelho.)

Mostre uma bicicleta com rodinhas de apoio ou desenhe uma
no quadro-negro. Prepare dois cartazes, um com as palavras
Lei de Moisés e o outro com as palavras Evangelho de Jesus
Cristo. Explique aos alunos que muitas crianças aprendem a
andar de bicicleta usando por algum tempo rodinhas para
treinamento. Pergunte:

",

• Por que essas rodinhas são úteis quando se está
aprend endo a andar de bicicleta?
• Por quanto tempo devemos deixá-las na bicicleta?
• De que modo a remoção das rodinhas de treinamento
modifica sua capacidade de andar de bicicleta?
Peça aos alunos que leiam Moisés 5:58-59 e Gálatas 3:8
procurando saber há quanto tempo o evangelho estava na
Terra. Peça-lhes que leiam Mosias 3:14 e Gálatas 3:19
procurando por que os filhos de Israel receberam a lei de
Moisés em vez da lei mais elevada do evangelho. Explique
aos alunos que o Apóstolo Paulo queria que os santos gMatas
compreendessem que as bênçãos do evangelho eram
superiores às oferecidas pela lei de Moisés.
Co loqu e a seguinte tabela no quadro-negro, deixando a
coluna "Sim/Não" em branco (com exceção do nome da
coluna.) Peça aos alunos que leiam cada versículo e decidam
se a declaração coincide com o que é ensinado no versículo.
Escreva a resposta na coluna "Sim/Não" .

Declaração

Gálatas 3:19

A lei de Moisés foi dada a um
povo justo.

(Não)

A lei de Moisés deveria durar
para sempre.

(Não)

TJS, Gálatas
3:20

Abraão sabia que Jesus Cristo
viria.

(Sim)

Gálatas 3:21

A lei de Moisés tornava desnecessário o Salvador prometido.

(Não)

Gálatas 3:22

Todos pecam; todos precisam de
Jesus Cristo e Sua Expiação.

(Sim)

A lei de Moisés, por si só,
limita o crescimento espiritual.

(Sim)

Gálatas 3:19

- --

"

.
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Versículo

Gálatas 3:23

Peça aos alunos que voltem a pensar na bicicleta e nas
rodinhas de treinamento. Mostre-lhes os dois cartazes e peçalhes que identifiquem que parte da bicicleta representa
melhor a lei de Moisés (as rodinhas de treinamento) e qual
representa melhor o evangelho de Jesus Cristo (a bicicleta sem
as rodinhas de treinamento).
Ressalte que a lei de Moisés foi uma lei boa . Ela foi dada pelo
Salvador. (Ver 3 Néfi 15:5.) Enquanto a lei de Moisés era
conhecida e seguida, ela preparou as pessoas para a vinda do
Salvador. (Ver 2 Néfi 25:24-25.) Leia Mosias 13:32 e pergunte:
O que os judeus deixaram de compreender e aprender com
respeito à lei? (A red enção vem por meio de Jesus Cristo.)
Debata como podemos cometer o mesmo erro dos antigos
judeus se deixarmos de perceber a importância de Jesus
Cristo em nossa vida. Leia Jacó 7:10--11; Mosias 13:33 e
p ergunte: De acordo com esses versículos, como podemos
aprend er a respeito de Jesus Cristo? Incentive os alunos a
continuarem a seguir o Salvador, estudando as escrituras e
dando ouvidos às palavras dos profetas modernos.

Gálatas 5:16-25. Viver em harmonia com o Espírito Santo
traz os frutos do Espírito para nossa vida, (10- 15 minutos)
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Obras da Carne

Frutos do Espirito

Mostre duas frutas diferentes que cresçam em árvores.
Pergunte aos alunos de que árvore elas provêm. Desenhe no

quadro-negro as árvores da ilustração a seguir, mas não
coloque o nome das frutas. Leia Gálatas 5:19--23. Peça a dois
alunos que venham até o quadro-negro. Peça a um aluno que
coloque o nome nos frutos da primeira árvore, de acordo com
os versículos 19-21. Peça ao outro aluno que coloque o nome
nos frutos da outra árvore, tirados dos versículos 22--23 .
Enquanto os dois alunos estiverem escrevendo o nome dos
frutos, chame outros dois alunos e entregue um dicionário a
cada um para que procurem o significado das palavras
difíceis do quadro negro . Debata essas frutas com a classe,
pedindo ajuda aos alunos com dicionário, sempre que
necessário.
Pergunte:
• Que nome deveria ser dado a cada uma das árvores?
(Obras da Carne e Frutos do Espírito.)
• Por que tantas pessoas escolhem as obras da carne embora
essas obras possam fazer-lhes muito mal?
• Leia Gálatas 5:16. Como podemos desfrutar os frutos do
Espírito e afastar-nos das obras da carne?
Salien te que os sussurros do Espírito Santo nos conduzem
para as coisas que trazem os frutos do Espírito para nossa
vida. Leia Gálatas 5:25 e pergunte aos alunos o que isso
significa. O Presidente Joseph Fielding Smith, que foi
Presidente do Quórum dos Doze, ampliou nosso
entend im ento, ao dizer:
"Não há nada mais importante na vida dos membros
da Igreja do que ter o dom do Espírito Santo."
(Answers to Cospe! Qucstions, comp. Joseph Fielding
Smith Jr., 5 vaIs., 1957-1966, 2:114.)
Testifique aos alunos que por sermos membros batizados
temos o dom do Espírito Santo. Se cumprirmos nossos
convênios batismais, poderemos rejeitar as obras da carne e
tornar-nos dignos do Espírito. Isso trará a alegria dos frutos
do Espírito Santo para nossa vida.

Gálatas 6:7-10. A lei da colheita se aplica a tudo que
fazemos. (15-20 minutos)

Escreva plantar e colher no quadro-negro e peça aos alunos
que expliquem esses dois passos básicos no trabalho de
cuidar de uma horta . Você pode mostrar algumas sementes
que os alunos conheçam e pedir-lhes que identifiquem que
planta irá crescer de cada uma daquelas sementes. Pergunte:
Que chance temos de plantar um tipo de semente e vermos
crescer dela um tipo diferente de planta? Por quê?

Separe a classe em quatro grupos . Escreva cada um dos
versículos de Gálatas 6:7-10 em uma folha de papel separada
para cada grupo. Peça a cada grupo que escreva uma frase
que resuma seu versículo. Depois, peça a uma pessoa de cada
grupo que escreva sua frase no quadro-negro, deixando um
espaço em branco no lugar de algumas palavr<ls-chave. Leia
com a classe Gálatas 6:7- 10 e complete as palavras que
faltam.
Leia Gálatas 6:7 e depois debata a lei da colheita e como el<l se
aplica à vida. (A lei da colheita significa que col hemos aquilo
que plantamos.) Peça aos alunos que leiam o versículo 8 e
pergunte: O que acham que significa semear a carne e colher
o Espírito? Peça aos alunos que contem bênçãos que colheram
por terem semeado o Espírito. Isso pode incluir experiênci<ls
como ler as escrituras, prestar serviço ao próximo, jeju<lr ou
demonstrar paciência.
Às vezes nos deparamos em nossa vida com situações que
pareçam ser uma exceção à lei da colheita. Peça aos alunos
que leiam Gálatas 6:9 e 3 Néfi 27:11 e depois debata como as
frases "a seu tempo" e "por um tempo" revelam que não héí
exceções a essa lei. Mesmo que a aplicação da lei possa
parecer atrasada, ela será cumprida de acordo com a
programação determinada pelo Senhor. Entregue os seguintes
estudos de caso para os alunos e depois debata como essa lei
se aplica a cada situação:
• Carlos paga o dízimo integral mas nunca parece ter
sucesso financeiro . Antônio recebe o mesmo salário que
Carlos mas não paga o dízimo. Ele tem bem mais posses
materiais.
• Júlia é honesta, estuda diligentemente, mas tira notas
regulares na escola. Diana cola nas provas e tira as notas
mais altas. Por causa de suas notas, Diana recebeu uma
bolsa de estudos para a faculdade.
Leia a seguinte declaração do Élder Spence r W. Kimball, que
na época era membro do Quórum dos Doze:
"Os iníquos podem prosperar durante certo tempo,
pode parecer que os rebeldes estão lucrando com as
transgressões que cometem, mas está chegando o dia
em que, no tribunal da justiça, todos os homens serão
julgados, 'cada um, segundo as suas obras'.
(Apocalipse 20:13) Ninguém passará d espercebido.
Nesse dia ninguém escapará ao castigo que merece,
ninguém deixará de receber as bênçãos a que fez jus.
( ... ) [Haverá justiça total. (Ver Mateus 25:31-46.)" (O
Milagre do Perdão, p. 305.)

"
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Em espírito de oração estude Efésios 1-3 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.
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Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Pai Celestial preordenou alguns de Seus filhos para

Autor e Público Alvo: A Epístola aos Efésios foi escrita por
Paulo e endereçada aos santos de Éfeso, uma cidade
importante da Ásia Menor (atual Turquia). Éfeso, localizada na
encruzilhada de importantes rotas de comércio era um grande
centro mercantil em sua época. (Ver mapa 6 do G/lia para
Est/ldo das Escrit/lras.) Paulo usou essa cidade privilegiada
como ponto central de seu ministério por três anos.
O livro de Efésios foi escrito para os gentios conversos que
foram batizados na Igreja, não para as pessoas que foram
convertidas do judaísmo e que viveram anteriormente sob a
lei de Moisés. A Epístola foi escrita de modo geral e não
possui referências pessoais, portanto deve ter sido enviada a
diversas congregações da área .

..

Fundamentos Históricos: Durante a terceira viagem
missionária de Paulo, ele passou aproximadamente três anos
em Éfeso. Naquela cidade estava o famoso templo da deusa
da fertilidade, Diana. Paulo teve tanto sucesso em sua missão
de converter as pessoas da adoração idólatra para a adoração
de Jesus Cristo, que os artesãos da cidade que vendiam
estátuas pagãs criaram um tumulto contra aquela ameaça a
seus negócios. (Ver Atos 19:21-41.) Paulo provavelmente
escreveu o livro de Efésios durante sua primeira prisão em
Roma, por volta de 60-62 d. C.
Aspectos Característicos: O livro de Efésios aborda princípios
fundamentais do evangelho. Entre eles estão a preordenação,
a Restauração dos últimos dias e o Santo Espírito da
Promessa. Efésios também fala da importância dos profetas e
apóstolos, a organização da Igreja e o relacionamento familiar.
Tema: De modo bastante semelhante ao que acontece
atualmente, os membros da Igreja da época de Paulo tinham
uma formação muito diferente uns dos outros. Paulo
lembrou-lhes a força unificadora da organização do
eva ngelho edificada sobre profetas e apóstolos, com o alicerce
em Jesus Cristo. Ele aconselhou os membros a serem unos na
doutrina, retidão e vida familiar.

Introdução
Jesus Cristo concedeu-nos ricas bênçãos do evangelho para
demonstrar Seu grande amor por nós. As doutrinas da
preordenação, da graça de Jesus Cristo e da comunhão do
evangelho são algu ns exemplos desse amor.

receberem certas responsabilidades e bênçãos nesta Terra.
Recebemos esses chamados e bênçãos de acordo com nossa
fidelidade. (Ver Efésios 1:3-12; ver também Jeremias 1:4-5;
Alma 13:3; Abraão 3:23.)
• Somos salvos pela graça de Jesus Cristo por meio de nossa
fé Nele. (Ver Efésios 2:1-10; ver também 2 Néfi 10:24;
Morôni 10:32-33.)
• Os que se achegam a Cristo e à Sua Igreja tornam-se novas
criaturas, deixando para trás o curso desse mundo. (Ver
Efésios 2:1 - 3, 11-22; ver também Efésios 4:1 - 7, 11-24;
Mosias 5:2; Alma 19:33.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e EnsillameJ1tos de jesus e Seus Apóstolos, pp. 383-385,
389-392

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Efésios 1- 3.

Efésios 1 :3- 12. No mundo pré-mortal, o Pai Celestial
preordenou Seus filhos fiéis para receberem certas
responsabilidades e bênçãos aqui na Terra. Para cumprir
nossos chamados preordenados e alcançar as bênçãos
prometidas, precisamos continuar sendo fiéis. (15-20
minutos)
Erga um pano ou lençol, ou pendure-o no teto. Peça aos
alunos que imaginem que o lençol representa o véu do
esquecimento que separa a vida pré-mortal da vida na Terra.
Peça -lhes que imaginem que pudessem atravessar o véu e
relembrar experiências pré-mortais. Pergunte-lhes o que
gosta riam de saber a respeito de si mesmos e permita que
troquem idéias. Explique aos alunos que embora não
conheçamos muitos detalhes a respeito de nossa existência
pré-mortal individual, há uma doutrina importante que
conhecemos a esse respeito. Peça a três alunos que leiam as
seguintes escrituras em voz alta e expliquem o que elas nos
ensinam : Jeremias 1:4-5; Atos 17:24, 26; e Abraão 3:23.
Escreva a palavra preordeJ1ar no quadro-negro. Peça aos
alunos que debatam seu significado. Pode ser útil separar a
palavra e analisar suas partes: prc e ordenar. Depois de um
breve debate, forneça a seguinte definição: "A escolha feita
por Deus de alguns de Seus valorosos filhos espirituais para
cumpri rem certas missões durante sua vida mortal" . Peça aos
alunos que sugiram () tipo de missão que uma pessoa poderia
ser preordenada a cumprir. Lembre-os de consultarem as
escrituras lidas pelos três alunos.

-..
Leia a seguinte declaração do Profeta Joseph Smith:

Efésios 2 :1- 10. Somos sa lvos pela graça de Jesus Cristo
por meio de nossa fé Nele. (25- 30 minutos)

"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." (Ensinamentos do Profetll Joseph
Smith, p . 357.)

Fé
Arrependimento
Batismo

Dom do
Espirito Santo

Vida Eterna

Toda a
Humanidade

Escolha, leia e debata alguns versículos de Efésios 1 :1- 12.
Você pode usar alguns dos seguintes comentários e
perguntas:

Efésios 1
v.l

Observem quem eram as pessoas para quem Paulo
estava escrevendo. Quanto do evangelho já havia
sido ensinado? (Por serem santos, eles deviam ter
conhecimento dos princípios básicos do evangelho.)
Pode ser um bom momento de salientar que todas as
Epístolas de Paulo foram escritas para membros da
Igreja.

vv. 2- 3

O que esses versículos nos contam a respeito do
conhecimento que Paulo tinha da natureza de Deus,
o Pai Eterno, e do Senhor Jesus Cristo?

v. 4

Que frase d escreve a preord enação? O que som os
preord enad os a nos tornarmos?

vv. 5, 11

Qual é a grande bênção que nos é prometida se
guardarmos nossos convên ios?

Testifique aos alunos que se eles servirem fielmente na Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Pai Celestial os
colocará onde precisarão estar para cumprir seus chamados
preordenados. Conclua com o seguinte testemunho e
conselho do Presidente James E. Faust, da Primeira
Presidênc ia:
"Existem, nesta grande congregação e ouvindo-me
nesta noite, milhares de futuros líderes da Igreja que
foram chamados para fora do mundo e escolhidos pelo
Senhor antes da fundação do mundo, como descrito
por Abraão. ( ... ) Creio que o Senhor trouxe espíritos
especiais, que estavam reservados desde antes da
fundação do mundo, para serem fortes e valentes nesta
época difícil da história do mundo. ( ... )

Faça o seguinte desenho no quadro-negro. Peça aos alunos
que o examinem e pergunte:
• Que elementos são necessários para que recebamos a vida
eterna? (Todos.)
• Que elementos são providos pelo homem? (Nossos
primeiros pais, Adão e Eva, proveram a Queda, de acordo
com o plano de Deus.)
• Que elementos foram possibilitados pelo Sa lvador?
Explique aos alunos que todos os elementos da salvação são
proporcionados por Jesus Cristo. Não podemos progredir
para a vida eterna sem o Salvador. Peça aos alunos q ue leiam
Efésios 2:4-6 procurando palavras que descrevam a ajuda
proporcionada pelo Salvador. Peça-lhes que leiam os
versículos 5, 7-8 procurando a palavra importante que
aparece em todos os três versículos.
Leia o parágrafo que define "graça" no GlIia pllm Estudo das
Escrituras, p. 93, e relacione os elementos da graça no quadronegro. Pergunte: O que precisamos fazer para receber a
plenitude dos benefícios da graça? (Exercer fé, arrependernos, fazer o melhor possível para guardar os mandamentos.)
Leia Efésios 2:8-9 e saliente que a graça é um dom . Ajude os
alunos a compreenderem que o Senhor nos concede dons que
não podemos alcançar por nós mesmos. Peça-lhes que olhem
novamente para o desenho e pergunte:
• Por que não podemos ser salvos sem Sua graça?

Exorto-os de todo o coração, a serem dignos e a serem
verdadeiros ." (A Liahona, janeiro de 1996, pp . 51- 52.)

• Além dos dons incluídos no desenho, que outras bênçãos o
Salvador nos proporciona por meio de Sua graça? (As
respostas podem incluir saúde, resposta a orações, auxílio
no dia-a-dia.)
Peça aos alunos qu e leiam Helamã 14:13 e comparem com
Efésios 2:8. Pergunte: O que o Livro de Mórmon acrescenta a
nosso entendimento de como somos salvos pela graça por
meio da fé? Leia Efésios 2:10 e debata quais são as boas obras
que Deus nos ordenou que fizéssemos .

-......
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Saliente que o Salvador faz muito por nós a cada dia. Sem
Jesus Cristo não poderíamos nos tornar semelhantes ao Pai
Celestial. Precisamos demonstrar gratidão a Ele diariamente,
reconhecendo Sua influência em nossa vida. Termine
cantando "Assombro Me Causa" (Hinos, no. 112), prestando
muita atenção ao modo como a graça de Jesus Cristo é
descrita.

\ Efésios 4:1 - 16 (Conhecimento de Escrituras,
/
Efésios 4:11-14.) O Senhor chamou apóstolos,
profetas e outros líderes da Igreja para ajudar a
aperfeiçoar e unir os santos. (20- 25 minutos)

Mostre um teclado de piano para a classe. Pergunte aos
alunos por que existem tantas teclas no piano. Peça a um
aluno que conheça música que decida qual a tecla mais
importante. Toque-a repetidas vezes. Pergunte:
• Por que a ênfase em uma única nota não produz uma
música agradável?

1I':n
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• Quais teclas podemos elim inar do piano?

Introdução
o profeta Morôni, do Livro de Mórmon, concluiu seu registro
com o seguinte convite: "Sim, vinde a Cristo, sede
aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniqüidade" . (Morôni
"10:32) O conselho de Paulo na segunda parte de Efésios é
bastante semelhante. Ele ensinou que os santos poderiam
achegar-se a Cristo e ser aperfeiçoados Nele sendo unos nas
doutrinas do Salvador, obedecendo a seus líderes chamados
por Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo em nossa
família e usando a armadura de Deus como proteção contra
os ataques de Satanás.

Saliente que todas as teclas são importantes, mas podem ser
usadas em diferentes canções. Leia Efésios 4:1-6. Explique aos
alunos que o evangelho é como um teclado. O batismo é uma
tecla, a fé cm Cristo é outra, uma compreensão correta da
Trindade é outra. O teclado completo proporciona a harmonia
dos princípios do evangelho necessários à nossa exa ltação.
Desenhe as seguintes teclas de piano no quadro-negro. Inclua
as legendas Líderes da Igreja, Propósito e Necessário até
Alcançarmos, mas não escreva as outras palavras.

Líderes da Igreja

Propósito

Necessário até
Alcançarmos

Apóstolos

• Aperfeiçoar os
santos

Evanoe,lIst;as

• Fazer o trabalho
do ministério

• União na fé
e no conhecimento de
Jesus Cristo

Mestres

• Edificar o corpo
de Cristo
(santos)

Em espírito de oração estude Efésios 4-6 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Senhor chamou apóstolos, profetas e outros líderes da
Igreja para ajuda r a aperfeiçoar e unir os santos. (Ver
Efésios 4:1- 16; ver também D&C 84:109- 110; 107:13-25;
Regras de Fé 1:6.)
• Os casais podem tornar-se um se o marido amar a mulher
da mesma forma que Cristo ama a Igreja, e a mulher seguir
o marido em retidão. (Ver Efésios 5:22-33; ver também I
Coríntios 11:3, 11-12; D&C 42:22.)
• Precisamos vestir "toda a armadura de Deus" para
ficarmos protegidos na batalha contra Satanás e seus
seguidores. (Ver Efésios 6:10-18; ver também D&C
27:15-18.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 385- 388.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Efésios 4-6.
.~ A apresentação 18 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,
/
"Tomai Toda a Armadura de Deus" (14:29), pode ser
usada para ensinar Efésios 6:10- 18 (Ver Guia de Vídeo do Novo
Testa/1/ento para sugestões didáticas.)

• Perfeição (ser
como Jesus
Cristo)

Peça aos alunos que leiam Efésios 4:11-13. Separe a classe em
três grupos. Peça ao primeiro grupo que identifique os líderes
da Igreja descritos. Peça ao segundo grupo que encontre o
propósito desses líderes . Peça ao terceiro grupo que
determine até quando necessitaremos desses líderes na Igreja
do Senhor. Com a ajuda dos três grupos, complete o restante
do desenho no quadro-negro. (Você pode definir alguns
desses cargos para os alunos. Os evangelistas são os
patriarcas; ver Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 147. Os
pastores são os bispos e presidentes de estaca; ver Doctrinal
Ncw Testament Com/1/entary, 2:510 .)
Pergunte: Quais desses líderes não são necessários? Diga aos
alunos que assim como precisamos de todas as teclas do
piano, também precisamos de todos os líderes da Igreja
mencionados por Paulo. Peça aos alunos que leiam Efésios
4:14 procurando o que aconteceria se não tivéssemos esses
líderes. Peça aos alunos que escrevam a mensagem desse
versículo em suas próprias palavras e convide alguns deles a
lerem para a classe o que escreveram .

Testifique aos alunos que a organização da Igreja do Senhor
nos ajuda a tornar-nos perfeitos e mais semelhantes a Cristo.
Convide os alunos a darem exemplos de conselhos que
receberam de profetas, apóstolos, presidentes de estaca,
bispos, patriarcas ou professores.

Efésios 6:10-18. Precisamos vestir "toda a
armadura de Deus" para estarmos protegidos dos
ataques de Satanás. (25- 30 minutos)

Peça a um aluno que vá ao quadro-negro . Ao ler Efésios
6:13-17, peça ao aluno que coloque o nome de cada peça da
armadura do soldado com a parte correspondente da
armadura espiritual ensinada por Paulo.

Armadura Física

Armadura Espiritual

cinturão

verdade

peitoral

retidão

calçados

o evangelho da paz

escudo

fé

capacete

salvação

espada

a palavra de Deus

<. "

Pergunte aos alunos se sabem dizer quais as quatro partes do
corpo protegidas pela armadura. Diga o que cada uma delas
representa. Você pode acrescentar esses símbolos em sua
gravura.

Copie no quadro-negro o desenho de um soldado romano
para ser usado mais tarde.
Leve para a classe vários artigos de proteção, como um
capacete de construção, uma máscara de proteção de
soldador, um extintor de incêndio, um casaco pesado ou um
par de botas com biqueira de aço; ou desenhe esses artigos no
quadro negro. Peça aos alunos que expliqu em como cada um
desses artigos oferece proteção.
Mostre a gravura do soldado romano. Escreva a seguinte
pergunta acima da gravura: Estamos CIII guerra? Deixe que os
alunos debatam brevemente essa pergunta. Peça aos alunos
que abram o hinário. Dê-lhes dois ou três minutos para
procurarem o maior número possível de hinos que
mencionem um conflito e escreva os títulos no quadro-negro.
(Exemplos poderiam incluir: "Com Valor Marchemos", n° 162,
e "Somos os Soldados", n" 160.) Pergunte:
• Com quem estamos em guerra? (Satanás, ver Apocalipse
12:7-11.)
• Que experiência nosso inimigo tem nessa guerra?
Leia e debata Efésios 6:10-1 2. Saliente que não devemos
menosprezar a guerra que Satanás está lutando contra nós.
(Ver Apocalipse 12:17; D&C 76:28-29.) Ele nos odeia e fará
tudo que puder para tornar-nos miseráveis. (Ver 2 Néfi 2:18 .)
O Presidente Harold B. Lee admoestou :
"Nossa batalha mais mortal nesta vida não é contra
inimigos humanos." (Stand Ye Holy Places, p. 330.)
Pergunte: Somos suficientemente fortes para defender-nos de
Satanás sem ajuda? Testifique aos alunos que o Senhor não
nos deixou sozinhos nesta batalha.

cabeça

pensamentos

coração

sentimentos ou atitudes

lombos

virtude e castidade

pés

metas e rumo

Para ajudar os alunos a compreenderem como cada uma das
partes dessa armadura nos protege, utilize perguntas como
estas:
• O que existe em nosso conceito de salvação que pode guiar
nossos pensamentos? (Ver D&C 121:45.)
• De que modo nossos sentimentos e atitud es podem ser
guiados e disciplinados pela retidão? (Ver Alma 38:12.)
• Que verdades do evangelho protegem nossa castidade?
• Como o evangelho pode dirigir o rumo que tomamos na
vida?
Pergunte: Como a fé em Jesus Cristo nos protege de Satanás?
Debata como a palavra de Deus (a espada do Espírito) nos
defende dos ataques de Satanás.
Leia Efésios 6:18 e peça aos alunos que digam qual é a última
peça da armadura. (Oração .) Saliente que se removermos
qualquer parte da armadura, nossas defesas estarão
enfraquecidas. Leia o conselho do Élder Spencer W. Kimball,
que na época era membro do Quórum dos Doze:
"É extremamente difícil, senão impossível, que o diabo
entre se a porta estiver fechada. Ele parece não ter
chaves para portas trancadas. Mas se a porta estiver
um pouco entreaberta, ele enfia um dedo do pé e em
seguida o pé inteiro, depois a perna, o corpo e a
cabeça, e finalmente está inteirinho do outro lado.
( ... ) Lúcifer prontamente se torna o senhor quando o
homem sucumbe às suas primeiras lisonjas. Logo a
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consciência é silenciada por completo, o poder do
maligno tem pleno controle, e a porta da salvação é
fechada até que um arrependimento total possa abri-la
novamente." (O Milagre do Perdão, pp. 215-216.)

O Presidente Gordon B. Hinckley ensinou :
"A guerra continua. É agora como foi no início. ( ... ) É
uma batalha sem fim. ( .. . ) Não podemos ser impuros e
esperar o auxílio do Todo-Poderoso.
Vós não podeis dar ao luxo de participar de coisas que
enfraqueçam a mente e o corpo. Isto inclui cocaú1a,
'crack', álcool, tabaco. Não vos podeis envolver em

' ..

atividades imorais. Não podeis fazer tais coisas e ser
valorosos como guerreiros, na causa do Senhor.
( .. . ) Estamos empenhados numa grande luta eterna,
que concerne a todas as almas dos filhos e filhas de
Deus. Não estamos p erdendo. Estamos vencendo.
Continuaremos a vencer se formos fiéis e leais.
Podemos fazê-lo. Precisamos fazê-lo. Nós o faremos ." (A
Lillhol'lll, janeiro de 1987, p. 44.

Convid e os alunos a contarem experiências em que contaram
com a proteção da armadura de Deus.

....

vida eterna (ver Fil ipenses 3:13-14). Ele os incentivou com a
mensagem verdadeira de que poderiam fazer "todas as coisas
em Cristo". (Ver Filipenses 4:13.)
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Em espírito de oração estude Filipenses 1-4 e pond ere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.
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Autor e Público Alvo: J~ilipenses foi escrito por Paulo aos
membros da Igreja da cidade de Filipos durante sua primeira
prisão em Roma. (Ver Filipenses 1:1, 7, 13, 16; ver também
Atos 28:14-21.)
Fundamentos Históricos: Filipos localizava-se no leste da
Macedônia (norte da Grécia) em uma estrada importante que
ligava Roma à Ásia. (Ver mapa 6 do Guia para Estudo das
Escrituras.) Essa foi a primeira cidade da Europa a receber o
evangelho. Uma mulher chamada Lídia e sua família foram
os primeiros conversas de Paulo naquele lugar. (Ver Atos
16:9-15.) Aproximadamente dez anos depois de sua primeira
visita missionária a Filipos, Paulo estava pregando o
evangelho como prisioneiro em Roma . Os filipenses, ao
saberem da situação em que Paulo se encontrava, enviaramlhe Epafrodito, levando presentes para ele. Ele deveria ficar
com Paulo e ajudá-lo em tudo que precisasse, mas uma
enfermidade quase fatal obrigou Epafrodito a voltar para
casa . (Ver Filipenses 2:25-27.) Paulo enviou essa carta de
agradecimento e conselho para os santos de Filipos, por volta
de 60-62 d. C. (Ver Guia para Estudo das Escrituras, "Epístolas
Paulinas", pp. 68- 69.)
Tema: "Essa Epístola é uma carta de amizade, repleta de
afeto, confiança, bons conselhos e incentivo. É a mais alegre
das cartas de São Paulo, pois os filipenses eram os mais
queridos de seus filhos na fé. ( ... )
( ... ) Ela nos permite conhecer suas meditações na prisão e sua
comunhão com o Mestre. Observamos seu espírito
amadurecer no outono de sua vida, quando a paciência
realizou nele a sua obra mais perfeita" . O. R. Dummelow, ed.,
A COl1ll1lclllary 011 Ihc Holy Bible [1936], 969 .)

Filipenses 1-4

-

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Sentimos paz e alegria no evangelho, mesmo em meio à
adversidade. (Ver Filipenses 1:12-26; ver também D&C
122:5-9.)
• Quando o Senhor voltar, todo joelho dobrará e toda língua
confessará que Jesus Cristo é o Senhor. (Ver Filipenses
2:9·-11; ver também Isaiah 45:23; Romanos 14:11.)
• Precisamos operar nossa própria salvação, confiando na
Expiação de Jesus Cristo. (Ver Filipenses 2:12-13; ver
também 2 Néfi 25:23; Mórmon 9:27.)
• Nenhuma recompensa terrena se compara às bênçãos de se
conhecer e servir Jesus Cristo. (Ver FiJipenses 3:7-14.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinal1/entos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 394- 397.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias ao
preparar as lições referentes a Filipenses 1-4.

Filipenses 1:12-26; 3:8-14; 4:4- 13. O evangelho pode nos
proporcionar alegria em meio à adversidade se nos
dermos conta de que nenhuma recompensa terrena se
compara à bênção de conhecermos e servirmos Jesus
Cristo. (30 - 35 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que foram presos por um
crime que não cometeram . Pergunte:
• Que tipo de atitude acham que teriam em uma situação
dessas?
• Já foram acusados de algo errado que não fizeram?
• Como se sentiram ao serem falsamente acusados?

Introdução
O Élder Bruce R. McConkie escreveu: "Filipenses ( ... ) é uma
obra terna e refinada que contém um grande número de
doutrinas do evangelho. Nossa Bíblia foi imensamente
enriquecida pela inclusão desse livro". (Doctrinal New
Tcstal1lcllt COl1ll1ll'ntary, 2:525.) Pa ulo ensinou ao povo de
Filipos a viver uma vida cristã e vigilante, sendo sempre
humildes (ver Filipenses 2:1-4), operando sua própria
salvação (ver Filipenses 2:12), e prosseguindo para o alvo da

Escreva as respostas dos alunos no quadro-negro. Peça aos
alunos que leiam Filipenses 1:7, 13, 16 procurando palavraschave que descrevam a situação em que Paulo se encontrava.
Relacione o que encontrarem no quadro-negro. Explique aos
alunos que Paulo foi preso em Roma por causa de sua crença
no evangelho. Peça aos alunos que leiam Filipenses '1:12- 26
procurando palavras que descrevam a atitude de Paulo
enquanto estava na prisão. Debata as semelhanças e
diferenças en tre as duas listas. Pergunte: Por que acham que
Paulo se sentiu daquela maneira?

.
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Peça aos alunos que leiam Filipenses 3:7-14 procurando
algumas das razões pelas quais a fé que Paulo possuía era tão
forte. Pergunte:

Explique aos alunos que existem obstáculos para que
alcancemos essa paz. O Élder James E. Faust, que na época
era membro do Quórum dos Doze, explicou:

• Do qu e Paulo desistiu para seguir a Cristo?
• O que ele ganhou?
• Por que algumas pessoas estão dispostas a sofrer a "perda
d e todas as coisas" por Cristo?
• Como podemos desenvolver uma fé como essa?
A seguinte atividade ajudará os alunos a compreenderem o
qu e Paulo aprendeu com suas adversidades. Entregue aos
alunos uma apostila com um a tabela semelhante a esta mas
com as respostas fora d e ordem.
Fi lipenses 1:12

Por causa das coisas que me aconteceram,
o evangelho foi levado adiante.

1:19

Sei que esse sofrimento ajudará para a
minha salvação.

3:10

Por meio disso eu posso conhecer Cristo e
o poder da Ressurreição.

3:13-14

Eu esqueço as provações do passado e
prossigo rumo ao futuro.

4:11

Aprendi a ser feliz em todas as situações.
(Ver também Alma 29:1-6.)

4:12

Aprendi a ser humilde e a receber a
abundância do Senhor.

4:13

Tudo posso fazer porque sou fortalecido
em Cristo.

"Uma das razões de nossa sociedade estar
espiritualmente enferma é que muita gente não sabe o
que é moralmente certo ou errado, ou simplesmente
não se importa. Tantas coisas são justificadas pelo
oportunismo e pelo dinheiro e os bens materiais.
Ultimamente, os indivíduos e instituições que têm a
coragem de tomar uma posição contra o adultério, a
desonestidade, a violência, os jogos de azar e outras
formas de infortúnio são freqüentemente
ridicularizados. Muitas coisas são apenas pura e
simplesmente erradas, sejam elas ilegais ou não. Os
que persistem em seguir a maldade do mundo não
podem conhecer a 'paz de Deus, que excede todo o
entendimento'. (Filipenses 4:7)" (A Liahona, julho de
1992, p. 6.)
Filipenses 2:2-16. Precisamos fazer a nossa parte para
operar a nossa própria salvação, confiando na Expiação
de Jesus Cristo. (20- 25 minutos)

Mostre aos alunos uma escrivaninha, um sofá ou algo muito
pesado para u ma pessoa levantar. Peça a um aluno que o
empurre até o fundo da sala. Peça a outro aluno que o ajude.
Pergunte:
• Como esse objeto pode ser comparado ao processo de
alcançarmos a salvação?
• Como podemos salvar-nos?
• Da ajuda de quem precisamos?

Corrija a apostila e debata como esses princípios podem
ajudar os alunos quando tiverem que enfrentar suas próprias
dificuldades.
Leia Filipenses 4:4- 10 procurando saber como podemos sentir
paz em meio às provações e tribulações. Você pode ler a
seguinte declaração do Élder Milton R. Hunter, que foi
membro do Prim eiro Conselho dos Setenta :
"Nosso Salvador declarou a um profeta moderno: '( ... )
aquele qu e pratica as obras da retidão receberá sua
recompensa, sim, paz neste mundo e vida eterna no
mundo vindouro'. (D&C 59:23)
A paz mencionada nessa revelação moderna é aquela
que resulta de uma consciência limpa . É a paz que
sentimos quando estamos livres de qualquer ofensa
contra Deus e contra o homem." (Conference Report,
outubro d e 1966, p. 40; ver também Mosias 2:15; 4:3;
D&C 135:4.)
Incentive os alunos a seguirem o exemplo de Paulo. Testifique
aos alunos que, da mesma forma que Paulo, podemos
regozij ar-nos em nossas provações e ser abençoados com paz
em nossa vida por meio do evangelho de Jesus Cristo.

Peça aos alunos que leiam Filipenses 2:12. Pergunte: Se Jesus
Cristo desempenha um papel essencial em nossa salvação, o
que Paulo quis dizer ao aconselhar os santos a "[operar] a
[sua] própria salvação"?
Escreva dois títulos no quadro-negro: Nosso trabalho e 7)"abalho
de Cristo. Peça aos alunos que leiam Filipenses 2:5-11 e Moisés
1:39 procurando palavras que descrevam o trabalho de Cristo
e escreva as respostas na coluna 7)'abalho de Cristo no quadronegro. Pergunte:
• Qual é o trabalho de Cristo?
• Que parte de Seu trabalho foi concluída? (A Expiação.)
Testifique aos alunos que Jesus Cristo tornou possível a nossa
salvação por meio de Sua Expiação e que agora precisamos
fazer as coisas necessárias para sermos salvos.
Peça aos alunos que leiam Filipenses 2:13- 16; Mórmon
9:27-29; e Doutrina e Convênios 11:20 procurando palavras
que descrevam nosso trabalho e escreva as respostas na
coluna Nosso Trabalho no quadro-negro. Debata maneiras
como podemos realizar esse trabalho em nossa vida .
Explique aos alunos que Paulo ensinou que Cristo já tinha
realizado a Expiação e tudo o que nos cabe fazer é adorá-Lo e
guardar Seus mandamentos. (Ver Filipenses 2:5- 13.) A

f,.;

respeito do trabalho que precisamos fazer, o Élder Bruce R.
McConkie disse:
"Para ( ... ) poder reclamar para nós o poder
purificador de Seu sangue, precisamos, de nossa parte,
exercer fé Nele e no Seu Pai, arrepender-nos de nossos
pecados, fazer convênio nas águas do batismo de amar
e servi-Lo todos os dias de nossa vida, e em seguida
receber o dom do Espírito Santo.

salvação para todos os homens de todas as eras. Esse é
o plano que tem sido revelado de tempos em tempos,
para que o homem decaído possa salvar-se com temor
e tremor diante do Senhor. (Ver Filipenses 2:12)" (A
Liahona, março de 1980, p. 82.)

..

Preste testemunho da veracidade desse ensinamento.

Depois, ( ... ) precisamos andar na luz, guardar os
mandamentos e vencer o mundo. Este é o plano de
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Autor e Público Alvo: A Epístola aos Colossenses foi escrita
por Paulo durante sua primeira prisão em Roma e endereçada
"aos santos e irmãos fiéis ( ... ) que estão em Colosso" .
(Colossenses 1:2; ver Colossenses 1:1; 4:3, 10, 18; ver também
Atos 28:16-31.) Ela também fo i lida para os santos de
Laodicéia . (Ver Colossenses 4:16.)
Fundamentos Históricos: Colosso (juntamente com as
cida des vizinhas e maiores de Hierápolis e Laodicéia ) era
uma próspera cidade mercantil da Ásia Menor (ver mapa 8
do Gllia para Estudo das Escrituras) . O registro não menciona
qua nd o o evangelho foi levado pela primeira vez aos
colossenses. Paulo menciona um membro local chamado
Epa fras, como sendo "um fiel ministro de Cristo" . (Ver
Colossenses 1:7-8.) Esse homem pode ter sido convertido por
Paulo em Éfeso duran te a sua terceira viagem mission ária.
(Ver Atos 19:10.) Ac redita-se que Epafras tenha levado o
evangelho para Colosso, sua cidade natal, e dali ele se
espalhou para as regiões vizinhas. Da mesma forma que o
evangelho progrediu, no entanto, o mesmo se deu com uma
estranha mistura da religião judaica com a filosofia grega .
Com o passar do tempo, essa heresia foi introduzida nas
congregações dos santos. Epafras, sem conseguir lidar com a
crescente aceitação dessa religião falsa, visitou Paulo em
Roma, pedindo conselho sobre como combater a ameaça .
Paulo escreveu essa carta por volta de 60-62 d. C. (Ver Gllia
para Estudo das Escrituras, "Epístolas Paulinas", pp. 68-69 .)
Tema: O efeito da insidiosa heresia foi diminuir a
preeminência de Jesus C risto. Paulo corrigiu esse falso
conce ito ensinando que Cris to é a própria im agem de Deus,
que Ele é o Criador, o Cabeça da Igreja, o primeiro a
ressuscitar, um membro da Trindade, o Redentor e "a
esperança do evangelho que tendes ouvido" . (Ver Colossenses
1:15-23.)

Colossenses 1-4'

Introdução
Existe atualmen te no mund o uma crescente descrença a
respeito da d ivindade de Jesus Cristo. O Salvador é
considerado por muitos como apenas um grande mestre,
curandeiro ou profeta. Muitas pessoas O consideram
irrelevante, à medida que se tornam mais materialistas e
confiam em sua própria sabedoria. Sem uma correta
compreensão do Filho de Deus ou a dedicação a Seus
ensinamentos, sua fé lentamente se esvai, d iante dos

problemas da vida. A despeito de tudo isso, os profetas vivos
continuam a proclamar as boas novas do evangelho. Tal como
Paulo, eles ensinam corajosamente a verdade a respeito de
Jesus Cristo, "a esperança da glória". (Ver Colossenses 1:27.)
Em espírito de oração estude Colossenses 1-4 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Somos red imidos pelo sangue de Cristo, que é o
Primogênito do Pai e o Criador de todas as coisas . (Ver
Colossenses 1:12-20; ver também João 1:1-4; D&C 88:1-13.)
• Se edificarmos sobre o al icerce de Jesus C risto, não seremos
desviados do caminho por ensinamentos enga nadores. (Ver
Colossenses 2:6-23 .)
• Para tornar-nos novas criaturas em Cristo, precisamos
vencer o mal e desenvolver atributos justos. (Ver
Colossenses 3:1-16; ver também Mosias 3:19.)

• O relacionamento familiar justo é muito importante no
plano de felicidade do Senhor. (Ver Colossenses 3:17- 21.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensillal1lentos de Jesus c Seus Apôs/olos, pp . 377-381 .

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas id éias ou use as suas próprias ao preparar
as lições referentes a Colossenses 1- 4.

Colossenses 1:12- 23. Somos redimidos pelo sangue de
Cristo. Por meio da obediência ao evangelho podemos
aumentar nossa fé em Jesus Cristo e não ser desviados
do caminho. (20- 25 minutos)
Mostre um vaso de planta ou a gravura de uma árvore e
debata o que lhe déí força e estabilidade. Escreva no quadronegro esta frase incompleta : Qllanto lIlais proflllldas as raízes,
II 1Il is
. Peça aos alunos que completem a
frase . (Respostas possíveis incluem "ma is forte será a planta"
ou "mais estável será a árvore".) Pergunte: Que comparação
espiritual podemos tirar dessa ilustração?
Escreva no quadro-negro: Sei que Jes/ls foi o filho de 11111
carpinteiro, 11111 grande IIlesfre, III/I /JO/1/ líder, /1/1/ profeta. Pergunte
aos a lu nos se eles acreditam que essa s coisas são verdadeiras .
Diga aos alunos que veremos outro testemunho tirado das
escrituras. Leia Co lossenses ] :12-23 e debata a lgumas das
seguintes perguntas:
• Que palavras e frases do testemunho de Paulo a respeito
do Salvador mais os impressionaram?
• Que diferenças existem entre esse testemunho e o que está
escrito no quadro-negro?
• Qual deles tem raízes mais profundas?

,,
• Que poder podemos ter em nossa vida quando adquirimos
um testemunho profundo? Por quê?
Diga aos alunos que na época de Paulo, algumas pessoas
achavam que Jesus Cristo tinha sido apenas um dos anjos.
Alguns negavam Seu nascimento físico, Sua humanidade e
Sua Expiação. Paulo corrigiu essas idéias. Explique-lhes que
em nossos dias existem pessoas que acham que Jesus Cristo
foi apenas um homem. Pergunte:

O Élder Neal A. Maxwell aconselhou :
"Que nossa gratidão seja expressa, esforçando-nos
para nos tornarmos, atributo por atributo, mais e mais
semelhantes a Jesus. (Ver 3 Néfi 27:27.) Vivendo dessa
maneira, não teremos apenas gratidão a Jesus, nem
uma modesta admiração por Ele. Teremos, sim,
adoração por Jesus, expressa por nossa imitação Dele'"
(A Liahona, janeiro de 1994, p. 22 .)

• O que podemos fazer para esclarecer essa falta de
entendimento a respeito do Salvador?

• O que precisamos fazer para estarmos e m condições de
prestar um testemunho como o de Paulo?
Leia Colossenses 2:6-10 procurando indicações dadas por
Paulo sobre como podemos adquirir esse testemunho. Faça
uma lista dessas indicações no quadro-negro. [Elas podem
incluir "andai nele" (v. 6); ser "arraigados e edificados nele"
(v. 7); ser "perfeitos nele" (v. 10) e discu ta o significado de
cada uma.] Pergunte:

• O que o versículo 8 sugere que poderia nos acontecer se
não tivermos nossas raízes em Cristo?

• O que podemos fazer para sermos mais "arraigados" no
Salvador?
Leia a seguinte declaração do Élder Joseph B. Wirthlin,
membro do Quórum dos Doze:
"Jesus Cristo é infinitamente mais do que um grande
mestre e filósofo. ( ... ) Como parte do plano, Jesus
ofereceu-Se para expiar os pecados de toda a
humanidade e suportar o sofrimento por todos esses
pecados, satisfazendo a lei da justiça caso os pecadores
se arrependam . ( ... )
Ele também ofereceu Sua vida mortal, foi crucificado e
tornou-Se o primeiro a ressuscitar, possibilitando a
ressurreição literal de todos os filhos de nosso Pai. ( ... )
Ele é nosso Mediador junto ao Pai e nosso Exemplo em
todas as coisas. Sua bondade amorosa em relação a nós
está além de nossa compreensão." (A Liahona, janeiro
de 1995, p. 82.)
Explique aos alunos que ao nos darmos conta de tudo o que
Jesus Cristo fez por nós seremos inspirados a adorá-Lo. O
Presidente Howard W. Hu nter perguntou:
"Com que freqüência pensamos no Salvador? Com que
profundidade, com quanta gratidão e com quanta
adoração refletimos em sua ex istência? Quão central
em nossa vida achamos que Ele é?" (A Liahonll, julho
de 1993, p. 66.)

Incentive os alunos a seguirem esse conselho para que
possam permanecer firmes em seu testemunho de Jesus
Cristo.

Colossenses 3:5- 25. Para tornar-nos novas criaturas em
Cristo precisamos vencer o mal e desenvolver atributos
justos. (15- 20 minutos)

Leve duas camisas para a sala de aula (ou duas peças de
roupa que possam ser facilmente vestidas e tiradas.) Escreva
algumas das qualidades negativas relacionadas em
Colossenses 3:5-9 em uma folha de papel e prenda-a às costas
de uma das camisas. Escreva algumas das qualidades
positivas mencionadas em Colossenses 3:10-17 em outra folha
de papel e prenda -a às costas da outra camisa. Pendure as
camisas na frente da classe de modo que as listas fiquem
escondidas. Leia Colossenses 3:1-4 e pergunte:
• De acordo com esses versículos, para qual acontecimento
devemos nos estar preparando?
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• Como podemos preparar-nos?
Explique aos alunos que quando Cristo voltar, nosso rosto
refletirá a vida que tivermos vivido e Ele nos verá como
realmente somos. (Ver Alma 5:14; Morôni 7:48.)
Peça aos alunos que leiam Colossenses 3:5-9 procurando
coisas que precisamos abandonar. Defina algumas palavras
difíceis usando um dicionário. Vire a primeira camisa .
Pergunte:
• Que conselho vocês dariam a uma pessoa com esses
hábitos?
• É muito difícil adquirir esses hábitos?
• É muito difícil livrar-nos deles? Por quê?
• Como podemos livrar-nos deles?
• Por que vocês gostariam de livrar-se desses hábitos?
Leia Colossenses 3:10-17 procurando coisas que precisamos
deixar de lado. Relacione-as no quadro-negro e debata cada
item . Vire a segunda camisa e pergunte:

• O que vocês diriam a uma pessoa com essas qualidades?
• É muito difícil adquirir essas qualidades?
• Que bênçãos recebemos quando as adquirimos?
Entregue uma folha de papel a cada aluno e peça-lhes que
escrevam sua lista pessoal de coisas que devem deixar de
lado e de coisas que desejam adquirir.

to ...
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Em espírito de oração estude I Tessalonicenses 1-5 e pondere
os seguintes princípios antes de preparar suas lições.

I ~~!~ eEf~~I~~a 1
nesleperlodo

Primeira viagem
missionária
(Atos 13- 14)

Terceira viagem

Segunda vi agem
missionaria (Aios

missionária (Atos

15:36- 18:22)

18:23-21 :15)

Prisão

Durante a

em Cesareia e
Roma (Atos

seg unda prisão
de Paulo

21:16- 28:31)

em Roma

Dat.1
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Autor e Público Alvo: O livro de I Tessalonicenses foi escrito
por Paulo e endereçado à igreja em TessalÔnica. (Ver I
Tessalonicenses 1:1.) Muitos acreditam ter sido esta a primeira
das Epístolas.

,. ...

Fundamentos Históricos: A igreja de Tessalônica teve início
na segunda viagem missionária de Paulo . Logo após deixar
Filipos, Paulo chegou a Tessalônica, uma grande cidade
portuária e centro mercantil no noroeste do mar Egeu. (Ver o
mapa 6 do Guia para Estudo dl7s Escrituras.) Em três sábados
consecutivos, Paulo pregou o evangelho de Jesus Cristo nas
sinagogas judaicas, conseguindo considerável sucesso. (Ver
Atos 17:1-4.) Entretanto, alguns judeus descrentes, "movidos
de inveja", reuniram uma multidão hostil e tentaram atacar
Paulo e seus companheiros, bem como todos os que fossem
fa voráveis à sua causa. (Ver Atos 17:5.) Paulo, preocupado
com a segurança dos novos conversos, concordou em sair da
cidade. (Ve r Atos 17:10.) Ele prosseguiu sua viagem
missionária e, em dado momento, enviou Timóteo de volta a
Tessalôni ca para fortalecer a igreja que se iniciava. (Ver I
Tessalonicenses 3:1-3.) Posteriormente Timóteo reuniu-se a
Paulo em Corinto para relatar a situação da Igreja em
Tessalônica . (Ver Atos 18:5.) Paulo escreveu esta carta de
Corinto por volta de 50-51 d. C. para aconselhar os santos
tessalonicenses a respe ito das coisas re latadas por Timóteo.
Tema: Paulo escreveu esta carta para incentivar os
tessalonicenses a viverem uma vida digna em preparação
para a vinda do Senhor e afastar suas preocupações em
rela ção a seus parentes que tinham morrido sem o
conhecimento do evangelho.

I Tessalonicenses 1-5
Introdução
Da mesma form a que os membros da Igreja atualmente às
vezes encontram dificuldade em desfazer-se das falsas
tradições, os santos d e Tessalônica tinham que lidar com um
entendimento incompl eto da Ressurreição. Eles se
preocupavam com os membros fiéis da Igreja que tinham
morrid o se m receber as mesmas bênçãos daqueles que
viveriam até a Segunda Vinda . Paulo assegurou-lhes que "aos
que em Jesus d ormem, Deus os tornará a trazer com ele" .
(I Tessalonicenses 4:13-14) Ao ler, procure o conselho sobre
como podemos preparar-nos para a Segunda Vinda, tendo em
mente que "o dia do Senhor virá como o ladrão de noite" .
(I Tessalonicenses 5:2)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Aqueles que aceitam o evangelho de Jesus Cristo têm a
responsabilidade de conduzir outras pessoas a Ele. (Ver I
Tessalonicenses 1:6-10; ver também D&C 88:81-82.)
• Os verdadeiros ministros vivem e ensinam o evangelho em
retidão. (Ver I Tessalonicenses 2:1-10.)
• Os missionários se regozijam naqueles que se convertem ao
Senhor e Seu evangelho. (Ver I Tessalonicenses 2:11-20; ver
também D&C 18:10-16.)
• A santificação vem por meio da Expiação e da submissão à
vontade do Pai Celestial. (Ver I Tessalonicenses 4:1-7; ver
também Helamã 3:35.)
• Os santos de Deus que morrem sendo fiéis serão
ressuscitados na Segunda Vinda de Jesus Cristo. (Ver I
Tessalonicenses 4:13- 18; ver também D&C 45:44--46 .)
• Os verdadeiros santos devem esta r atentos aos sinais que
precederão a Segunda Vinda. (Ver I Tessalonicenses 5:1-10;
ver também Joseph Smith-Mateus 1:46-55.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinamcntos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 294-298.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use suas próprias ao preparar as
lições referentes a I Tessalonicenses 1-5.

I Tessalonicenses 1 :6-2:20. Os verdadeiros ministros
vivem e ensinam o evangelho em retidão, compartilhando
sua alegria com os que aceitam a mensagem. (20- 25
minutos)

Peça aos a lunos que imaginem a seguinte situação: Depois de
aceita rem o desafio d e trazer um amigo não-membro para a
Igreja, vocês nervosamente abordam alguém que acham que
viria . Seu amigo recusa o convite. Quando vocês lhe
perguntam o motivo, seu amigo explica que se sua igreja
ensina as pessoas a viverem da maneira como vocês vivem,
então não deve ser uma igreja muito boa.
Debata algumas das seguintes perguntas:
• Como vocês se sentiriam se isso acontecesse?
• O que vocês diriam?
• Por que é importante viverem sua religião se esperam
compartilhá -la com outros?
• Se pudesse reescrever aquela situação, como gostariam que
tivesse terminado?

Peça aos alunos que leiam I Tessalonicenses 1:6- 10 e
procurem exemplos de como viver o evangelho. Escreva as
respostas no quadro-negro e debata-as. Pergunte:
• De que modo ser um bom exemplo na escola, em casa ou
na Igreja é semelhante a servir em uma missão?
• O que a frase "todo membro é um missionário" significa
para vocês?
Peça aos alunos que leiam I Tessalonicenses 2:5-12 e escrevam
as características de um bom missionário. Peça-lhes que
contem o que encontraram. Pergunte:
• Quais dessas características vocês possuem atualmente?
• Quais vocês desejam desenvolver?
Se desejar, peça aos alunos que reescrevam a situação narrada
no início da aula, usando uma pessoa com essas
características.
Peça aos alunos que contem a respeito de uma pessoa que
teve uma influência positiva em sua vida . Pergunte:
• Por que essa pessoa pôde exercer tamanha influência?
• Como vocês se sentem a respeito dessa pessoa?
Explique aos alunos que os missionários que retornam do
campo freqüentemente descrevem a alegria de compartilhar o
evangelho com outras pessoas. Testifique aos alunos que eles
podem ter essa m esma satisfação e alegria agora mesmo. Leia
I Tessalonicenses 2:17- 20 procurando as palavras que Paulo
usou para descrever seus sentimentos em relação aos santos
tessalonicenses. Compare esses versículos com Doutrina e
Convênios 18:10-16. Pergunte:
• Por que há tanta alegria e amor expressos em I
Tessalonicenses 2:17- 20 7
• Como podemos sentir essa mesma alegria?
Incentive os alunos a exercerem uma influência positiva em
alguém durante esta semana.

I Tessalonicenses 5:1 - 23. Os verdadeiros santos se
preparam para a vinda do Senhor, ficando atentos aos
sinais preditos e vivendo o evangelho. (20-25 minutos)

Peça aos alunos que façam uma previsão do dia exato em que
nascerá seu primeiro filho . Pergunte: Por que é difícil
determinar com precisão o momento exato em que um bebê
irá nascer? Leia I Tessalonicenses 5:1-3 e procure como Paulo
relacionou isso à Segunda Vinda. Pergunte:

Faça duas colunas no quadro-negro, uma intitulada Filhos da
Luz e outra, Filhos das Trevas.Peça aos alunos que procurem
em I Tessalonicenses 5:6-11 as características de cada um.
Relacione no quadro-negro na coluna adequada e debata
essas características em classe. Leia a seguinte citação do
Élder Robert D. Hales do Quórum dos Doze:
"Guardar os mandamentos põe-nos em harmonia com
a Deidade; tornamo-nos um em propósito com o Pai e
o Filho. Quando somos um com Deus, andamos com
luz espiritual. Nossa diligência em guardar os
mandamentos permite que o Espírito Santo permaneça
conosco. Recebemos, assim, o dom da revelação
pessoal. Trata-se de uma luz espiritual que nos protege
e nos serve de farol, guiando-nos por caminhos retos e
dispersando as trevas do adversário. Essa luz é tão
forte que pode alcançar-nos mesmo quando somos
tragados pelas profundezas do pecado, tão fundas e
tão escuras que chegamos a acreditar que nenhuma
luz espiritual será jamais capaz de penetrá-las." (A
Liahona, julho de 1996, p . 37.)
Pergunte aos alunos :
• Por que alguns serão pegados de surpresa na vinda do
Senhor?
• O que acontecerá a eles? (Debata as respostas dos alunos.)
Leia Doutrina e Convênios 106:4-5 procurando o que
podemos fazer para sermos filhos da luz. Pergunte:

lo .

• O qu e significa "cingi vossos lombos"? (Preparar-nos ou
aprontar-nos.)
• Como fazemos isso?
Paulo sugeriu que um modo de preparar-nos é melhorar
nosso relacionamento com Deus e com o homem. Ele citou
sete maneiras específicas de fazer cada uma dessas coisas.
Separe a classe ao meio. Designe metade da classe a ler J
Tessalonicenses 5:12-15 e peça-lhes que procurem sete
maneiras pelas quais os santos podem melhorar seu
relacionamento com o próximo . Designe a outra metade a ler
I Tessalonicenses 5:16-22 e peça-lhes que procurem sete
maneiras pelas quais os santos podem melhorar seu
relacionamento com Deus . Relacione os quatorze itens no
quadro-negro e debata de acordo com as necessidades.

"'"
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Leia I Tessalonicenses 5:23 e procure como Paulo expressou
sua esperança nos santos tessalonicenses. Pergunte:

• Que outra imagem Paulo usou para descrever a Segunda
Vinda?

• Podem imaginar uma bênção maior que essa?

• O que faz com que essas imagens sejam uma boa
comparação?

• De que modo a realização dessas quatorze coisas ajudamnos a receber essa bênção?

• Quem será surpreendido na Sua vinda?

Se o tempo permitir, anote a referência remissiva do versículo
23 com r Tessalonicenses 4:3- 7 e debata a importância da
pureza sexual para tornar-nos santificados.

Leia I Tessalonicenses 5:4-5 e procure quem se surpreenderá e
quem não .

!i.

• Por que essa bênção é inestimável?
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Outras Fontes de Consulta
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Autor e Público Alvo: O livro de II Tessalonicenses foi escrito
por Paulo e endereçado à igreja em Tessalônica. (Ver II
Tessalonicenses 1:1; 3:17). Paulo escreveu esta epístola
aproximadamente em 50-51 a. D. (Ver Epístolas Paulinas,
Cuia para Estudo das Escrituras p. 68.)
Fundamentos Históricos: As semelhanças entre esta espístola
e a primeira espístola aos Tessalonicenses são tão fortes que
muitos acreditam terem sido escritas dentro de seis meses
uma da outra. Paulo escreveu-a logo após ter ouvido os
relatos de Silas e Timóteo ao voltarem depois de terem
entregado a primeira espístola. Para mais informação ver a
introdução de I Tessalonicenses (pág. 208).

-

II Tessalonicenses 1-3

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a II Tessalonicenses 1-3.

'\i A apresentação 19 da Fita de Vídeo do Novo Testalllento,
~ "A Segunda Vinda" (3:46), pode ser usada para
ensinar II Tessalonicenses 1:1-2:3. (Ver Guia de Vídeo do Novo
Testlll1le/lto para sugestões didáticas.)

Ô

II Tessal~nicenses 1 :1-2:3. Os líderes da Igreja
~ podem ajudar-nos a preparar-nos para a Segunda

Vinda de Jesus Cristo. Devemos orar pelos líderes da
Igreja e obedecer a seus conselhos. (40-45 minutos)
Mostre à classe um calendário sem datas e um relógio sem o
ponteiro das horas. Peça aos alunos que leiam Doutrina e
Convênios 49:7 para descobrir o que esses objetos poderiam
representar. Pergunte:
• Algum de vocês gostaria de saber a hora exata em que
acontecerá a Segunda Vinda? Por quê?

Introdução

• Que problemas haveria se soubéssemos a hora exata da
vinda do Senhor?

Paulo ensinou a doutrina da Segunda Vinda de Jesus Cristo
com tamanho vigor que os santos de Tessalônica estavam
ansiosamente se preparando para essa ocasião. Então alguns
conceitos falsos começaram a ser introduzidos na Igreja por
mestres que especulavam que a vinda do Senhor estava
prestes a acontecer. Muitos tessalonicenses ficaram tão
obcecados por essa crença que largaram seus afazeres diários
para simplesmente aguardarem a vinda do Senhor. Em sua
Epístola, Paulo define melhor os sinais da Segunda Vinda.

Peça aos alunos que leiam Alma 34:33, 35 e procurem o que
esses versículos ensinam a respeito da procrastinação e suas
conseqüências. Preste testemunho da importância de
estarmos sempre espiritualmente preparados e de não
adiarmos nosso arrependimento.

Em espírito de oração, estude II Tessalonicenses 1-3 e
pondere os seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Os iníquos receberão o castigo do Senhor em Sua Segunda
Vinda. (Ver II Tessalonicenses 1:3-10; ver também D&C
5: 19; 133:50-52.)
• Paulo profetizou que uma apostasia e restauração
precederiam a Segunda Vinda de Jesus Cristo. (Ver II
Tessalonicenses 2:1-10; ver também Amós 8:11 - 14; Efésios
1:10.)

• Devemos orar por aqueles que Deus chamou para liderar
esta Igreja e obedecer a seus conselhos. (Ver II
Tessalonicenses 3:1-7; ver também II Crônicas 20:20;
Mateus 10:41.)
• Os santos dos últimos dias jamais devem deixar de
trabalhar para prover seu próprio sustento e o de sua
família . (Ver Il Tessalonicenses 3:10-13; ver também D&C
42:42; 64:33.)

Diga aos alunos que os santos tessalonicenses entenderam
erroneamente os ensinamentos de Paulo a respeito da
Segunda Vinda. Leia I Tessalonicenses 4:13-17 e pergunte:
Que frases desses versículos pode, ter sido erroneamente
in terpretada, criando a idéia de que a Segunda Vinda
acontece ria em breve? ("Nós, os que ficarmos vivos"; vv. 13,
17.)
Pau lo escreveu uma segunda carta para esclarecer os malentendidos a respeito da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Leia
[j Tessalonicenses 1:3- 10 procurando palavras ou frases
importantes que mostrem que a Segunda Vinda seria um
acontecimento futuro. Pergunte:
• Pelo que os santos teriam de passar antes da Segunda
Vinda?
• Que consolo Paulo deu aos santos?
• Leia II Tessalonicenses 2:1- 3. O que mais teria de acontecer
antes da vinda do Senhor?
• Por que isso deve ter desapontado os santos da época de
Paulo?
• Como vocês se teriam sentido?

Ajude os alunos a compreenderem as seguintes frases:
"Que não vos movais
facilmente do vosso
entendimento, nem vos
perturbeis, quer por espírito,
quer por palavra, quer por
epístola." (v. 2.)

Não se preocupem com
ensinamentos falsos que
ouvirem, mas ouçam somente
àqueles que possuam
autoridade.

"Ninguém de maneira
alguma vos engane." (v. 3.)

Cuidado com aqueles que
ensinam doutrinas falsas.

Debata a importância dos profetas para ajudar-nos a
preparar-nos para a Segunda Vinda. Pergunte: Como eles
podem ajudar-nos? Explique aos alunos que você irá ler três
estudos de caso e peça aos alunos que pensem em como
lidariam com cada situação descrita .
Estudo de caso 1: Um rapaz de sua classe do seminário
expressou sua preocupação com as coisas que ouviu a
respeito da Segunda Vinda. Ele quer saber se há tempo
suficiente para que ele planeje servir em uma missão, seus
estudos, casamento e filhos . Como você responderia? Debata
as respostas e leia a seguinte declaração do Élder Boyd K.
Packer:
"Tudo o que tenho aprendido das revelações e da vida
convence-me de que há tempo, e de sobra, para que
vocês se preparem cuidadosamente para uma longa
vida .
Um dia terão de lidar com seus próprios filhos
adolescentes. Nada mais justo. Mais tarde, vocês irão
mimar seus netos, e eles por sua vez mimarão os deles.
Se o fim chegar antes disso, eis mais uma razão para se
fazer as coisas certas." (Conference Report, abril de
1989, p. 72; ou Ensign, maio de 1989, p. 59.)
Pergunte:
• Em que sentido a declaração do Élder Packer é
reconfortante?
• Que problemas resultam do conhecimento de que a
Segunda Vinda de Jesus Cristo possa ainda estar muito
distante no futuro?
Estudo de caso 2: Uma amiga diz que assistiu a um serão no
qual o orador disse ter tido um sonho a respeito da Segunda
Vinda, sendo-lhe dito que deveria avisar os santos de certas
coisas que precisariam fazer para estarem preparados. O que
vocês diriam a ela? Debata as respostas e depois leia a
seguinte declaração do Élder Boyd K. Packer:

Ocasionalmente, alguém alega ter recebido autoridade
para ensinar e abençoar sem ser chamado e designado.
( ... )
É por isso que se protege com tanto cuidado o
processo de apoio dos que são chamados para um
ofício na Igreja - para que todos saibam que têm
autoridade para ensinar e abençoar.
Uma experiência espiritual incomum não deve ser
considerada como chamado pessoal para dirigir
outros. Estou certo de que tais experiências espirituais
de natureza sagrada são pessoais e não devem ser
divulgadas." (A Liahona, janeiro de 1990, p. 16.)

Pergunte:
• De acordo com o Élder Packer, quem pode receber
revelação para a Igreja?
• Quem se beneficia com as experiências espirituais
incomuns?
• De que pessoas devemos aceitar conselhos e segui-los?
Estudo de caso 3: Sua irmã voltou para casa preocupada
porque seu professor de seminário disse que os sinais da
Segunda Vinda estavam quase todos cumpridos, que grandes
catástrofes estavam prestes a acontecer e que se os membros
da Igreja não fizessem já seu armazenamento doméstico, seria
tarde demais. O que vocês diriam para sua irmã assustada?
Debata as respostas e depois leia a seguinte declaração do
Élder Neal A. Maxwell:
"No decorrer da história cristã, certos crentes
esperaram prematuramente a Segunda Vinda por se
concentrarem em determinadas profecias enquanto
ignoravam outras. Hoje, enquanto obviamente nos
achamos mais próximos desse grande momento,
corremos o mesmo risco. ( ... )
No contexto desses avisos, não hesito em afirmar que
existem alguns sinais - mas certamente não todos sugerindo que o 'verão está próximo'. (Mateus 24:32)
( .. .)
Os membros da Igreja não precisam nem devem ser
alarmistas. Não precisam deixar-se abalar de seu viver
diário tranqüilo e reto." (A Liahona, julho de 1988, pp.
7-8.)

Pergunte:
• Todos os sinais da vinda do Senhor já foram cumpridos?

"Nós temos direito à revelação pessoal. Entretanto, a
menos que tenhamos sido designados para algum
cargo de presidência, não receberemos revelações a
respeito do que outros devem fazer. ( .. . )

• O que o Élder Maxwell nos aconselha?

'.
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Preste testemunho de que profetas, videntes e reveladores
vivos foram enviados para ajudar-nos a preparar-nos para o
Dia do Senhor. Leia o seguinte testemunho do Presidente
Brigham Young:
"Vocês estão preparados para quando o dia da
vingança chegar, no qual o Senhor consumirá os
iníquos com o fulgor de Sua vinda? Não. Então não
fiquem muito ansiosos para que o Senhor apresse Sua
obra . Que sua ansiedade se concentre nisto: A
santificação de seu próprio coração, a purificação de
su as próprias emoções, a nossa preparação para os
acontecimentos que rapidamente se aproximam. Essa
deve ser nossa preocupação, nosso estudo e nossa
oração diária . Trabalhem para ter o Espírito de Cristo,
para que possamos esperar pacientemente o tempo do
Senhor e preparar-nos para os dias que virão. Esse é
nosso dever." (Journal of Discourses, 9:3)
Incentive os alunos a seguirem o conselho do Presidente
Young.

\ II Tessalonicenses 2:1-3 (Conhecimento das
. / Escrituras.) Paulo profetizou que haveria uma
apostasia antes da Segunda Vinda de Jesus Cristo.
(10-15 minutos)

Convid e dois alunos a representarem uma dupla de
companheiros missionários. Peça a um terceiro que faça o
papel de um pesquisador. Você pode deixar que eles ensaiem
um pouco antes da aula ou dar-lhes instruções no início da
aula . Designe os missionários a contarem como Jesus Cristo
restaurou a Igreja verdadeira na Terra. Peça ao pesquisador
que pergunte: "Se a Igreja de Cristo já estava aqui na Terra
desde quando Ele a estabeleceu, por que haveria a
necessidade de uma Restauração?"
Peça à classe que sugira respostas a essa pergunta. Pergunte:
Com que freqüência vocês acham que uma pergunta assim é
feita aos missionários? Diga aos alunos que compreender a
doutrina da Apostasia e a da Restauração será algo essencial
em sua vida como missionários.

Peça aos alunos que leiam II Tessalonicenses 2:1-3. Pergunte:
• O que é "o dia de Cristo"?
• O que acontecerá antes desse dia?
Explique aos alunos que o afastamento da verdade também é
conhecido como a Grande Apostasia. Leia a Tradução de
Joseph Smith de II Tessalonicenses 2:7-9 procurando o que foi
que causou a Grande Apostasia. Pergunte:
• O que podem ter sido os "sinais e prodígios de mentira" de
Satanás?
• Além 'da Grande Apostasia ( da Igreja), que outro tipo d e
apostasia existe?
• Se as pessoas também podem afastar-se da verdade, que
tipo de "sinais e prodígios de mentira" Satanás usa para
enganá-Ias?
• Como podemos evitar os sinais e prodígios de mentira de
Satanás?
• Por que Satanás está interessado em fazer com que nos
afastemos da verdade?
Peça aos alunos que leiam TI Tessalonicenses 3:1-7
procurando o que podemos fa zer para evitar nossa apostasia
individual. Preste testemunho das verdades que foram
ensinadas. Conclua lendo a seguinte declaração do Presidente
Harold B. Lee:
" A única segurança que temos hoje como membros
desta Igreja é fazermos exatamente o que o Senhor
disse à Igreja no dia em que ela foi organizada.
Precisamos aprender a dar ouvidos às palavras e
mandamentos que o Senhor nos dá por meio de Seu
profeta. ( ... ) Pode ser que vocês não gostem do que as
autoridades da Igreja venham a dizer. Pode ser que
isso seja contrário à sua opinião política. Pode ser que
seja contrário a seus pontos de vista sociais. Pode
interferir em sua vida social. Mas se derem ouvidos a
essas coisas, com se tivesse sido proferido pela própria
voz do Senhor ( ... ) 'as portas do inferno não
prevalecerão' contra vocês"( ... ) .'" (Conference Report,
outubro de 1970, p. 152, ver também D&C 21:4-6.)

Em espírito de oração, estude I Timóteo 1-6 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.
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Primeira viagem
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(Atos 13- 14)

I
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mi ss ionária (Atos

15:36- 18:22)

I

Terceira viagem
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I
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Roma (Atos

de Paulo

21 :16- 28:31)

em Roma

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Dala
aproximad"

Autor e Público Alvo: O livro de I Timóteo foi escrito por
Paulo para seu antigo companheiro de missão, a quem ele se
refere como "meu verdadeiro filho na fé". (I Timóteo 1:2) Essa
carta, e II Timóteo e Tito, são conhecidas como cartas
pastorais, porque fornecem importantes conselhos para
aqueles que estejam servindo como pastores ou líderes na
Igreja.
Fundamentos Históricos: Timóteo nasceu em Listra. (Ver
Atos 16:1-3; ver também mapa 6 do Guia para Estudo das
Escrituras.) Seu pai era grego. Ele cresceu sob os zelosos
cuidados de sua mãe e de sua avó judias, que eram mulheres
justas. (Ver II Timóteo 1:5.) Elas lhe ensinaram as escrituras
em sua juventude. (Ver II Timóteo 3:15.) Paulo convidou
Timóteo a servir com ele durante sua segunda viagem
missionária. (Ver Atos 16:3.) A partir daquela época, Timóteo
serviu fielmente como missionário e líder na Igreja. (Ver Atos
19:22; Filipenses 2:19.) Paulo escreveu essa carta no período
entre sua primeira e sua segunda prisão em Roma,
provavelmente por volta de 64 d.e. (Ver Guia para Estudo das
Escrituras, "Epístolas Paulinas, p. 68-69.) Durante esse tempo,
Paulo viajou para as regiões em que havia estabelecido ramos
da Igreja, fortalecendo a fé dos membros. A certa altura, Paulo
designou Timóteo a cuidar da Igreja em Éfeso, com a tarefa
específica de impedir a divulgação de doutrinas falsas. (Ver I
Timóteo 1:3-7.)
Terna: Nesta carta, Paulo aconselhou Timóteo com respeito ao
modo como a Igreja deveria funcionar e como os membros
deveriam interagir uns com os outros. (Ver I Timóteo 6:11-16.)
Ele insistiu que os líderes da Igreja deveriam dar o devido
exemplo para os membros seguirem. (Ver I Timóteo 4:6-10.)

• Os líderes da Igreja têm a responsabilidade de cuidar para
que a verdadeira doutrina seja ensinada aos santos. (Ver T
Timóteo 1:3-7, 18-20.)
• Deus nos concede Sua misericórdia por meio da Expiação.
(Ver I Timóteo 1:12-17; ver também D&C 29:1.)
• A apostasia individual é um dos sinais dos últimos dias.
(Ver T Timóteo 4:1-15; ver também 2 Néfi 27:1- 2; D&C
112:23-24.)
• Os santos têm a responsabilidade de cuidar dos pobres e
necessitados. (Ver I Timóteo 5:1- 16; ver também Tiago 1:27;
Jacó 2:19.)
• Não devemos confiar nas riquezas do mundo, "porque o
amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males". (I
Timóteo 6:1-19; ver também D&C 6:7.)
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Outras Fontes de Consulta

"'

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 398-403,
405--406.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a r Timóteo 1- 6.
I Timóteo 1:3-7, 18- 20. Os líderes da Igreja têm a
responsabilidade de cuidar para que a verdadeira
doutrina seja ensinada aos santos. (25- 30 minutos)

Mostre aos alunos algumas medalhas militares ou uma
gravura com tema militar (soldados, batalhas, armas) ou
toque a gravação de uma marcha militar. Leia Doutrina e
Convênios 35:13-14 e pergunte:
• Como essa escritura se relaciona a essa gravura (música)?
• Por que acham que o Senhor usou ilustrações militares
nesta escritura?

Introdução

• Leia I Timóteo 1:18- 19. Em que sentido fazer o trabalho do
Senhor se assemelha a irmos para a guerra?

Ao receber a carta de Paulo, Timóteo era líder do sacerdócio
em Éfeso. Paulo confiou-lhe importantes designações, e
Timóteo sempre se mostrou fiel. A pouca idade de Timóteo,
porém, gerou problemas para que os membros mais idosos e
preeminentes da Igreja aceitassem sua liderança. (Ver I
Timóteo 4:12.) Paulo escreveu para aconselhar e incentivar
seu desalentado amigo. Da mesma forma que Timóteo, nós
também recebemos chamados difíceis de serem cumpridos.
Ao lerem esta carta, procurem os conselhos e admoestações
que possam ajudc1-los a servir na Igreja.

• Leia Doutrina e Convênios 76:28- 29. Quem é o inimigo?
• Contra quem ele declarou guerra?
• Que tipo de guerra estamos travando?
Explique aos alunos que na época de Paulo a apostasia estava
começando a ser introduzida na Igreja. Paulo alertou contra
os falsos mestres que ensinavam doutrinas erradas baseadas
em fábulas ou mitos judaicos que distorciam ou alteravam a
verdade (ver Tito 1:14), mas muitos membros acreditavam
nelas.
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Entregue uma folha de papel a cada aluno e peça-lhes que
escrevam uma carta a um amigo fictício que tenha começado
a acreditar em algumas doutrinas falsas. Peça-lhes que usem
os princípios encontrados em I Timóteo 1:3-7 e 4:1- 7 para
aconselharem o amigo. Recolha as folhas e leia algumas delas
para a classe. Pergunte:
• Por que é importante que os líderes da Igreja cuid em para
que a verdadeira doutrina seja ensinada?
• O que os líd eres podem fa zer para ajudar-nos a aprender a
verdadeira doutrina?
Leia o conselho do Élder M. Russell Ballard:
"Os que ensinam precisam cuidar para que a doutrina
permaneça pura e que seja ensinada. Ensinem pelo
Espírito, usando as escrituras e o material didático
aprovado. Não apresentem nem se atenham a assuntos
especulativos e questionáveis. ( ... ) Num mundo
repleto de pecados, conflito e confusão, podemos
encontrar paz e segurança no conhecimento e
cumprimento das verdades reveladas do evangelho."
(Conference Report, outubro de 1993, p. 104; ou
Ensign, novembro de 1993, p. 77.)
Pergunte:
• Por que nossos profetas falam tanto a respeito do estudo
diário das escrituras?

....

• De que modo o estudo diário das doutrinas ensinadas nas
escrituras pode proteger-nos dos falsos ensinamentos que
são tão difundidos no mundo?

I Timóteo 1:12- 17. Deus nos concede Sua misericórdia
por meio da Expiação. (10-15 minutos)

• Se a balança representasse seu julgamento final, que efeito
teria a justiça do Pai Celestial em seu destino?
• Isso seria justo?
Escreva Expiação em um tijolo e coloque-o no outro prato da
balança, fazendo com que ela penda para o outro lado. (Se
estiver desenhando, pergunte aos alunos o que aconteceria
então com a balança.) Pergunte: O que isso nos ensina a
respeito do poder e da esperança que Jesus Cristo nos
oferece? Escreva a palavra Misericórdia no quadro-negro e
explique aos alunos que esse é um atributo de Deus. Leia
Atos 9:1-5 e pergunte:
• Para que lado pendia a balança de Paulo quando ele estava
seguindo pelo caminho de Damasco?
• Como vocês teriam se sentido se estivessem no lugar de
Paulo? Por quê?
Leia r Timóteo 1:12-17 e procure como Paulo adquiriu
misericórdia . Pergunte: Por que precisamos de misericórdia?
Peça aos alunos que leiam Alma 5:32-33 procurando como
adquirimos misericórdia. Leia I Timóteo 2:3-6 e a Tradução de
Joseph Smith de I Timóteo 2:4. Testifique a respeito da grande
misericórdia que recebemos por meio da Expiação de Jesus
Cristo, se nos arrependermos.

I Timóteo 2:9- 15. Os membros da Igreja devem ser um
bom exemplo do evangelho de Jesus Cristo. (10-15
minutos)

Entregue uma folha de papel a cada aluno . Peça às moças que
relacionem as qualidades morais que esperam encontrar nos
rapazes da Igreja . Peça aos rapazes que façam o mesmo em
relação às moças. Peça a alguns alunos que leiam suas idéias e
d ebata-as em classe.
Leia I Timóteo 2:9-15 procurando as qualidades que Paulo
disse que as mulheres da Igreja deveriam ter. (Você pode ler o
comentário referente a I Coríntios 14:34-35 em Vida e
Ensinal1lentos de jesus e Sells Apóstolos, p. 323.) Compare a lista
de Paulo com a que foi feita pelos rapazes.
Leia [Timóteo 3:1-7 procurando as qualidades que Paulo
disse que um bispo deveria ter. Compare essa lista com a que
foi feita pelas moças. Você pode explicar aos alunos que
embora Paulo estivesse falando a respeito dos bispos, a
maioria dessas qualidades são as que o Senhor espera que
todos os homens desenvolvam. Pergunte:
• Quem além do Senhor valoriza essas qualidades?
• Como essas qualidades se comparam com os valores do
mundo?
• O que podemos fazer para desenvolver essas qualidades?

Mostre à classe uma balança. Coloqu e em alguns pesos as
seguintes etique tas: lei, pecado (' castigo. Coloque-os todos em
um dos pratos da balança, de modo que ela penda para
aquele lado. (Se não tiver uma balança, desenhe-a no quadronegro, desenhe os pesos em um dos pratos e pergunte aos
alunos o que irá acontecer com a balança . Escreva a palavra
justiça no quadro-negro e explique aos alunos que esse é um
atributo do Pai Celestial. Pergunte aos alunos:

I Timóteo 5:3- 16; 6:1 - 19. Não devemos confiar nas
riquezas do mundo, "porque o amor ao dinheiro é a raiz
de toda a espécie de males". (25- 30 minutos)

Mostre à classe uma grande pilha de dinheiro de brinquedo.
Pergunte:
• O que vocês fariam se ganhassem todo esse dinheiro por
mês? A cada semana? Por dia? Por hora?

-.,

Leia Jacó 2:18-19 procurando os ensinamentos do Senhor a
respeito das riquezas. Pergunte:

Ezequiel 16:49 e pergunte: Quais são os principais motivos
pelos quais Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Leia Tiago
1:27 e procure como Tiago descreveu aqueles que exercem a
pura religião. Debata como essa doutrina está relacionada aos
ensinamentos de Paulo em I Timóteo 5.

• Que cond ições o Senhor determina para conseguirmos
riquezas?

Leia I Timóteo 6:17-19 e identifique os seis conselhos de
Paulo aos santos ricos.

• O que devemos procurar acima de tudo? (Ver também
Mateus 6:33.)

Escreva-os no quadro-negro e debata-os. Pergunte:

• Qual a importância desse conselho?

• Que bênçãos recebem aqueles que obedecem aos seis
conselhos alistados no quadro-negro?

Leia I Timóteo 6:10- 12 e procure a admoestação de Paulo.
Pergunte:

• Quando essa bênção será recebida?

• Qual é o grande perigo da riqueza?

Escreva a seguinte frase no quadro-negro: UllIa coisa é ser rico,
outra belll diferente (> ser rico à llIaneira do Senhor. Peça aos
alunos que digam o que pensam a respeito de serem ricos à

• Quantos de vocês planejam ficar ricos algum dia? Por quê?
• Quais são os perigos de se ter muito dinheiro?

• O que devemos procurar nesta vida?
• Se alcançarmos riquezas, de acordo com o conselho do
Senhor em Jacó 2, como d evemos utilizá-las?
Abra em I Timóteo 5:8-10 e peça aos alunos que procurem de
quem o Senhor espera que cuidemos em particular. Pergunte:
Por que é importante cuidarmos das viúvas e dos membros
da família? Anote a referência remissiva desta escritura com

maneira do Senhor. Leia Doutrina e Convên ios 6:7 com os
alunos. Pergunte:
• De que modo ser rico à maneira do Senhor difere da
maneira do mundo?
• Por que é preferível desejarmos as riquezas do Senhor em
vez das riquezas do mundo?
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Em espírito de oração, estude II Timóteo ]-4 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.
Prim.eir,a

I
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mlSSlonana
(Aios 13- 14)

Segunda viagem
missionária (Atos

15:36-18:22)

I

Terceira viagem
missionária (Aios

18:23- 21:15)

Prisão
em Cesareia e
Roma (Atos

Durante a
segunda prisão
de Paulo

21:16-28:31)

em Roma
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Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

.1pro xim.ld ...

Autor e Público Alvo: O livro de II Timóteo foi escrito por
Paulo "a Timóteo, meu amado filho". (II Timóteo 1:2; ver v. 1.)
Fundamentos Históricos: Paulo terminou seu ministério em
Roma . Trinta anos de árduo serviço como Apóstolo do Senhor
Jesus Cristo haviam transformado Saulo de Tarso em Paulo, o
candid ato a uma "coroa da justiça". (Ver II Timóteo 4:6-8.) A
segunda prisão foi muito sofrida. (Ver II Timóteo 2:9.) Os
amigos o abandonaram e outros o traíram; apenas Lucas
permaneceu fiel, confidenciou Paulo a Timóteo. (Ver II
Timóteo 4:10- 11 .) Mas a despeito da tristeza que o envolvia,
Paulo permaneceu fiel e corajoso até o fim. Enfrentando a
condenação e a execução já certas, ele declarou: "Combati o
bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.". (II Timóteo 4:7)
Ele escreveu essa carta pouco antes de sua execução,
aproximadamente em 65 d . C. (Ver Guia para Estudo das
Escrituras, "Epístolas Paulinas", p . 68.)
Tema: Paulo escreveu II Timóteo principalmente para dar
suas últimas instruções a seu filho preferido na fé. A carta é
positiva, a despeito da situação em que Paulo se encontrava.
Ele incentivou Timóteo a ser fiel, lembrando-lhe as bênçãos
eternas que são concedidas ao "bom soldado de Jesus Cristo"
(II Timóteo 2:3) e novamente alertando-o dos males insidiosos
da doutrina falsa . Paulo escreveu que alcançamos a salvação
pela graça de Deus e pela aplicação prática das doutrinas
verdadeiras ensinadas nas escrituras e pelos profetas vivos.
(Ver II Timóteo 3:13-17, 4:1-2.)

• Fomos escolhidos antes de virmos à Terra para cumprir
certas responsabilidades que nos foram dadas pelo Senhor.
(Ver II Timóteo 1:8-11; ver também Abraão 3:22-23.)
• A vida eterna é prometida aos que viverem o evangelho e
perseverarem até o fim. (Ver II Timóteo 2:1-10; 4:1-8; ver
também 1 Néfi 22:31; D&C 14:7.)
• As escrituras apontam os males de nossa época e guiam nos para a salvação. (Ver II Timóteo 3:1- 17; ver também
Joseph Smith-Mateus 1:37. )

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 398-403,
405-406.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a II Timóteo 1-4.

II Timóteo 1-4. A vida eterna é prometida aos que
viverem o evangelho e perseverarem até o fim.
(25-30 minutos)

Separe os alunos em três grupos e designe um dos seguintes
capítulos a cada grupo: II Timóteo ]; 2; 4. Peça-lhes que
estudem o capítulo designado juntamente com Atas 20:28-31
e II Tessalonicenses 2:1- 3 procurando evidências de que a
Igreja na época de Paulo esta va se afastando da verdade.
Peça-lhes que contem o qu e encontraram e debata em classe.
Pergunte:
• Que evidências mostrou Paulo de que uma apostasia gera l
iria acontecer?

Introdução
Quando as pessoas estão prestes a morrer, sua visão sobre o
que é mais importante freqüentemente muda. Por esse
motivo, temos a tendência de prestar muita atenção às
últimas palavras de uma pessoa. O livro de II Timóteo é um
registro das últimas palavras de Paulo, que se tornaram muito
solenes devido à proximidade de sua morte. Elas são seu
legado final, um resumo de sua experiência e sabedoria de
vida. Você verá que Paulo alertou contra perigos semelhantes
aos que enfrentamos atualmente. Leia II Timóteo procurando
ensinamentos a respeito de como encarar a morte e os
conselhos finais de Paulo sobre como completarmos com
sucesso a jornada da vida e garantirmos a profunda alegria
prometida pelo Salvador. (Ver João 16:24.)

• Quando isso iria acontecer?
• Que evidências temos de que, embora alguns possam
apostatar em nossa época, A Igreja não será tirada da Terra
novamente?
Escreva A igreja dos Últimos Dias no quadro-n egro . Embaixo,
escreva Daniel 2:44-45 e Doutrina e Convênios 65:2-6. Peça a
cada grupo que leia essas escrituras e determinem o que elas
profetizam sobre os nossos dias. Pergunte: Há esperança para
nós? Debata como podemos ajudar a cumprir essas profecias.
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente
Gordon B. H inckley:
" Ainda existem aqueles, e não são poucos, que
criticam e se rebelam, que apostatam e erguem a voz
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Leia II Timóteo 3:1-5 e pergunte:
contra esta obra. Sempre os tivemos. Dizem sua fala ao
passar pelo palco da vida e são logo esquecidos. Creio
que sempre os teremos enquanto estivermos tentando
fazer a obra do Senhor. O honesto de coração percebe
o que é verdadeiro e o que é falso. Seguimos em fren te,
marchando como um exército, munidos de estandartes
ornados com a verdade eterna. Nossa causa luta pela
verdade e excelência. Somos 'hostes de Jesus,
empunhando as armas da divina luz' . (Com Valor
Marchemos, Hinos, n° 162.)
Vemos grande vitalidade nesta obra em todos os
lugares que visitamos. Há entusiasmo onde quer que a
obra esteja estabelecida. É a obra do Redentor. É o
evangelho de boas novas. É algo que deve alegrar-nos
e entusiasmar-nos." (A Liahona, julho de 1996, p. 87.)

Pergunte: Por que podemos ter esperança em relação à Igreja
em nossos dias? Escreva no quadro-negro a seguinte
declaração do Presidente Wilford Woodruff:
"O Senhor jamais permitirá que eu ou qualquer outro
homem que presida esta Igreja vos desvie do caminho
verdadeiro." ("Trechos de Três Discursos do Presidente
Wilford Woodruff a respeito do Manifesto", junto a
Declaração Oficial- 1, em Doutrina e Convênios.)

De acordo com essa declaração, que mais podem&: fazer para
evitar a apostasia? Leia II Timóteo 4:7-8 e preste testemuI}ho
de que se formos valentes poderemos terminar nossa vida
com a mesma confiança que Paulo tinha.

II Timóteo 3:1 - 5,16- 17 (Conhecimento das
Escrituras.) As escrituras apontam os males de
nossa época e guiam-nos para a salvação. (15-20
minutos)

Pergunte aos alunos:

• Que tipos de doenças estão representadas aqui?
• Como elas podem ser até mais perigosas do que a paralisia
infantil ou a varíola?
Explique aos alunos que Paulo profetizou que as doenças
espirituais descritas devastariam a sociedade nos últimos
dias. Pergunte: Se vocês pudessem ser vacinados contra essas
doenças espirituais, que preço estariam dispostos a pagar?
Por quê? Leia II Timóteo 3:15 procurando o antídoto para os
males de nossos dias . Pergunte:
• O que o Senhor providenciou para ajudar a imunizar-nos
contra as doenças espirituais?
• Como as escrituras podem ajudar-nos a proteger-nos
dessas doenças?
Leia II Timóteo 3:16-17 e procure maneiras pelas quais as
escrituras nos ajudam a combater as doenças espirituais. Peça
aos alunos que comparem esses versículos com II Timóteo
3:1-5 e debata como as escrituras podem proteger-nos d e
cada uma das doenças espirituais relacionadas.
Leia esta declaração do Élder Boyd K. Packer:
"Paulo ensinou que o conhecimento das escrituras
seria nossa vacina contra esses males [dos últimos
dias.]" (Conference Report, abril de 1985, p. 42; ou
Ensign, maio de 1985, p. 33.)

O Presidente Ezra Taft Benson acrescentou:
"Essa é a resposta para o grande problema de nossa
época. A palavra de Deus, encontrada nas escrituras,
nas palavras dos profetas vivos e na revelação pessoal
tem o poder de fortalecer os santos e conceder-lhes o
Espírito para que possam resistir ao mal, apegar-se
firmemente ao que é bom e encontrar alegria nesta
vida." ("The Power of the Word", Ensign, maio d e
1986, p. 80.)

• Já foram imunizados contra alguma doença?
• Lembram-se do que sentiram?
• Valeu a pena sofrer aquela dor? Por quê?
• Que riscos corremos quando não somos vacinados?

Incentive os alunos a serem mais constantes no estudo das
escrituras para que possam ser fortalecidos contra os males
que nos envolvem.
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Autor e Público Alvo: Tito era um grego convertido e fiel
companheiro de trabalho de Paulo na divulgação do
evangelho e na organização da Igreja. (Ver Gálatas 2:3; II
Coríntios 8:16- 23.) O livro de Tito fo i escrito por Paulo (ver
Tito 1:1) e endereçado a "Tito, meu verdadeiro filho segundo
a fé comum" . (Versículo 4)

Fundamentos Históricos: Algum tempo depois de ser
libertado de sua prim eira prisão em Roma, Paulo visitou a
ilha de Creta com Tito. Paulo não pôde permanecer na ilha,
por isso deixou Tito ali para colocar a Igreja em ordem. (Ver
Tito 1:5.) A carta de Paulo, escrita para fortalecer e encorajar
Tito, fornece instruções claras a respeito dos deveres daqueles
que ministram na Igreja. O Apóstolo adverte Tito a precaverse especificamente dos falsos ministros e doutrinas. Ele
também fala a respeito do caráter e conduta condizentes aos
que foram chamados para a liderança do sacerdócio. Essa
carta foi escrita aproximadamente em 64 d. C. (Ver Guia pam
Est/ldo das Escrit/lms, "Epístolas Paulinas", pp. 68-69.)
Tema: Tal como Timóteo, Tito tinha uma designação muito
difícil. A principal dificuldade que ele e os novos líderes que
ele designaria teriam de enfrentar era o cuidado para que a
doutrina permanecesse pura entre os novos membros. Tal
como em muitas outras congregações de santos, o ramo de
Creta estava sendo atacado por falsos mestres e doutrinas .
(Ver Tito 1:14; 3:9-11 .) Alguns deles eram "desordenados ( ... ) .
. ensina ndo o que não convém, por torpe ganância" . (Tito
1:10- ] 1) Paulo incentivou Tito a ser vigilante no apoio à fé
(ver Tito 1:13-]6; 2:15), designar líderes fortes e adequados
(ver Tito 1:1-9), e ensinar aos santos o caminho da salvação.
(Ve r Tito 2:11-3:8.)

Tito foi escrita para os santos. É um sermão de exortação
prática para os membros da Igreja, uma abordagem sensata
do problema de estar no mundo sem ser do mundo".
(Ooctrinal New Testal1ll'nt COl1llllcntary, 3:119.)
Em espírito de oração, estude Tito 1- 3 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• No mundo pré-mortal, Deus prometeu a vida eterna
àqueles que fossem fiéis na mortalidade. (Ver Tito 1:1-3.)
• Seremos conduzidos ao Senhor se nos afastarmos de toda a
iniqüidade e desejos mundanos. (Ver Tito 2:1-15; ver
também Morôni 10:32.)
• Por meio da misericórdia de Deus podemos alcançar a vida
eterna se formos batizados e perseverarmos na realização
de boas obras . (Ver Tito 2:11-3:8; ver também Alma
12:33-34.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida (' Ensinal1lcntos de JCSIIS e Sells Apóstolos, pp . 405-411.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Tito 1-3.

Tito 2:11-3:8. Por meio da misericórdia de Deus podemos
alcançar a vida eterna se formos batizados e
perseverarmos na realização de boas obras. (20- 25
minutos)
Mostre uma planta. Escreva as palavras áglla e lllz no quadronegro. Pergunte:
• Qual dessas coisas a planta pode dispensar?
• O que acontece se faltar uma delas?

Tito 1-3

Escreva no quadro-negrop elll Jeslls Cristo e obedÍl~ncillll(}s
1111711dlllllClltOS de OCIIS (obms). Pergunte:
• Qual dessas coisas é necessária para a vida eterna?
• Como podemos comparar esses princípios do evangelho às
necessidades de uma planta?

Introdução
O Élder Bruce R. McConkie escreveu: "Tito é a epístola da
obediência. Já idoso ao escrevê-Ia, Paulo parecia cada vez
mais influenciado pelo Espírito a aconselhar seu querido
amigo Tito, e por meio dele todos os santos, sobre a premente
necessidade de trilharem os caminhos da verdade e retidão.
( ... )

.
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Leia Tito 1:'16; 2:7,14; 3:8, 14 para descobrir qual era a
doutrina ressaltada por Paulo . Pergunte:
• O que são boas obras?
• Como elas podem ajudar-nos a voltar ao I'ai Celestial?
Leia Tito 3:3- 5 e pergunte:
• Esses versículos concordam com os que estudamos
anteriormente a respeito de obras ou discordam?
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• Paulo estava se contradizendo? Por que sim ou por que
não?
• O que Paulo quis dizer com isso? (As obras e a graça
andam juntas.)
Leia a seguinte declaração do Élder Dallin H. Oaks:

desagradável estar na presença de uma pessoa assim? Leia
Tito 1:10-14 e descreva as pessoas com quem Tito vivia.
Pergunte:
• Como acham que deve ter sido para ele ensinar o
evangelho àquelas pessoas?
• Como deve ter sido ser o líder do sacerdócio delas?

"Testificamos que ser purificado do pecado por
intermédio da Expiação de Cristo depende da fé
individual do pecador, que se deve manifestar por
meio da obediência ao mandamento dado pelo Senhor
de arrepender-se, ser batizado e receber o Espírito
Santo. (Ver Atos 2:37-38.)( ... )
Néfi ensinou: .. '( ... ) pois sabemos que é pela graça
que somos salvos, depois de tudo o que pudermos
fazer'. (2 Néfi 25:23) O que é 'fazer tudo o que
pudermos fa zer"? Certamente isso inclui o
arrependimento (ver Alma 24:11) e o batismo, guardar
os mandam entos e perseverar até o fim." (A Liahona,
julho d e 1998, pp. 66-67.)

Peça aos alunos que leiam Tito 3:4-8 e depois escrevam uma
carta a um amigo não-membro fictício explicando por que os
santos dos últimos dias acreditam que tanto a graça de Jesus
Cristo quanto nossas boas obras são exigidas para a salvação.

Tito 2:1-15. Seremos conduzidos ao Senhor se nos
afastarmos de toda a iniqüidade e desejos mundanos.
(15-20 minutos)

Deba ta com os alunos como uma pessoa que gosta de criticar
e se irrita facilmente influencia as outras. Pergunte: Por que é

• Por que era importante fazer am izade com elas?
• Como vocês fariam isso?
Leia Tito 3:10-11 procurando o conselho de Paulo e pergunte:
• O que Paulo quis dizer com "evitar"?
• Há um momento em que devemos evitar a companhia de
uma pessoa? Quando? Por quê? (Compare com Gá latas
6:1.)
Entregue uma folha de papel aos alunos e peça-lhes que
faça m quatro colunas. Peça-lhes que consultem Tito 2:2-6
procurando quatro grupos de pessoas a quem Paulo ensi nou
a "sã doutrina". (Y. 1) Diga aos alunos que usem esses grupos
como títulos das colunas. Depois peça-lhes que leiam
cuidadosamen te os versículos 1-8 e relacionem nas colunas os
conselhos que Paulo desejava que cada grupo ouvisse. Peça
aos alunos que ponderem os conselhos dados e pensem em
como eles se aplicam à sua própria vida. Expl ique-lhes que
talvez não possamos mudar muitas pessoas à nossa volta,
mas pod emos resistir às suas influências mundanas e
melhorar nossa própria vida . Leia Tito 2:11- 15 procurando o
que podemos fazer para mudar nossa própria vida. Pergunte:
• O que o Salvador fez que nos possibilita mudar de vida?
• Que bênçãos recebem aqueles que se esforçam para mudar
de vida?
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Outras Fontes de Consulta
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• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 388-390.
Primeira viagem
missionária
(AIos 13-·14)

I

Segunda viagem
missionária (Aios

Terceira viagem
missionária (AIOS

15:36- 18:22)

18:23-21 :15)

Prisão
em Cesaréia e
Roma (Atos

21:16-28:31)

Duranle a
seg unda prisão
de Paulo
em Roma

1>,11"

Sugestões Didáticas
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Autor e Público Alvo: Paulo escreveu o livro de Filemom
durante sua primeira prisão em Roma. A carta é endereçada a
Filemom, um membro da Igreja que era senhor do escravo
Onésim o, um dos conversos d e Paulo. (Ver Filemom 1:1-10.)
Fundamentos Históricos: Filemom morava em Colosso e
provavelmente também foi um dos conversos de Paulo. (Ver
Fi1cmom 1:19-20.) Ele era um membro fiel que generosamente
emprestava sua casa e bens para serem usados pela Igreja .
(Ver Filemom 1:2-5.) Paulo deixou claro em sua carta que
é1preciavé1 a idéia de manter Onésimo, um escravo fugido de
Filcmom, em SUé1 companhia, pois eré1 um amigo valoroso. No
entanto, Pé1ulo não podia fazê-lo, uma vez que o jovem
eSCré1VO converso pertencia a outra pessoa. A punição pé1ra
um escré1VO fugido era a morte. Paulo suplicou a Filemom
que recebesse Onésimo como se fosse a sua própria pessoa.
(Ver Filemom 1:12-19.)
Tema: Pé1ulo desejava que seu novo converso voltasse para
Cé1Sé1 e se reconciliasse com seu senhor. Ele escreveu essa carta
pé1ra interceder por ele, espera ndo que Filemom o aceitasse de
volté1. Embora o retorno a seu senhor resultasse na perda de
SUé1 recém-adquirida liberdade da escravidão, Onésimo havia
encontrado outra liberdade resultante do evangelho de Jesus
Cristo. (Ver Filemom 1:10.)

Filemom 1

'-

Introdução
o livro de Fil emom fornece uma das melhores explicações do
significé1do do perdão e do arrependimento encontrada nos
escritos de Paulo. O Apóstolo é um exemplo de amor e
compé1ixão cristãs . Encarcerado na prisão, Paulo revela seus
ternos sentim entos ao interceder por um pobre foragid o que
não tem mais ninguém além de Paulo pé1ra recomendá-lo.
Em espírito de oração, estud e Filemom 1 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Use é1 seguinte idéia ou use uma de suas próprias idéias ao
preparar-se para ensinar Filemom 1.

Filemom 1. No evangelho, todos são iguais perante o
Senhor. (35-40 minutos)

Escreva Paulo, Onésimo e Filemom no quadro-negro e desenhe
uma corrente pesada.

• Paré1 que foram usadas as correntes é10 longo da história da
humanidade?
• O que elas simbolizam?
Explique aos alunos que os nomes no quadro-negro são de
pessoas que usaram correntes em sua vida. Peça aos alunos
que leiam rapidamente Filemom 1:1-21 procurando quais
eram é1S correntes de cada uma dessas pessoas. Quando
encontrarem as respostas, escreva-as no quadro-negro e
debata-as. (As respostas podem ser: Paulo estava na prisão,
Onésimo eré1 escravo e FiJemom pode ter sido um senhor
impiedoso.
Leia as devidas informações tiradas da introdução ao livro de
Filemom. Explique aos alunos que na época de Filemom e
Onésimo os escravos estavam completamente à mercê de seus
senhores. Mesmo as ofensas mais corriqueiras eram punidas
da maneira mais cruel. Você pode ler a seguinte explicação:
"A atitude da lei em relação ao escravo era expressa na
frase servile caput l1ul/um jus habet, o escravo não tem
nenhum direito. O poder do senhor era ilimitado. Ele
podia mutilar, torturar ou matar o escravo, a seu belprazer. ( .. .) Caçar escravos fugitivos era uma profissão.
Os escravos recapturados eram marcados na testa,
condenados a trabalhar em dobro e às vezes lançados
às feras no anfiteatro. A população de escravos era
enorme. Alguns proprietários chegavam a possuir
vinte mil escravos." (Marvin R Vincent, Word Studies
in the New Testament, 4 vols., 1900-1901,3:519.)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Pergunte:

• Precisamos perdoar as ofensé1s que recebemos de outras
pessoas. (Ver Fi lemom 1:10- 20; ver também D&C 64:9-11 .)

• Qual seria seu direito religioso?

• No evangelho, todos são igué1is perante o Senhor. (Ver
Filemom 1:15-17; ver também Alma 1:26; D&C 88:107.)

• O que Filemom tinha direito de fazer com seu servo?

• O que mudou na vida de Onésimo que alterou a situação?
(Ele tinha convertido-se ao evangelho do Salvador.)

Leia Filemom 1:8-20 novamente com a classe, procurando a
resposta das seguintes perguntas:

Aponte para os nomes no quadro-negro e pergunte:

• Que princípio do evangelho Paulo estava pedindo que
Filemom pusesse em prática?

• Leia 2 Néfi 26:33. Por que é impossível escolher uma delas?

• Por que talvez fosse difícil para Filemom perdoar o
escravo?
• O que podemos aprender nesses ensinamentos?
Peça aos alunos que pensem numa ocasião em que tiveram
dificuldade para perdoar alguém. Pergunte:
• Quão difícil foi para vocês mudar de atitude a respeito
daquela pessoa? Por quê?

• De qual dessas pessoas Deus gosta mais?

• Sabemos que cada pessoa vive em uma situação particular,
mas o que todos temos em comum?
• O que o evangelho faz por todos nós, independente de
nossa posição na sociedade?
Preste testemunho de que o evangelho é o grande nivelador.
Por esse motivo, todos temos que procurar aceitar melhor e
ser mais tolerantes uns com os outros.

• Como vocês acabaram conseguindo fa zê-lo?
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Autor e Data: Desde aproximadamente 400 d .e. o livro de
Hebreus tem sido tradicionalmente atribuído a Paulo. Há,
porém, alguns que questionam a autoria dessa Epístola, por
que seu estilo e linguagem difere muito das outras cartas de
Paulo. É consenso geral que mesmo que Paulo não a tenha
escrito pessoalmente, as idéias eram suas, porque as
doutrinas de Hebreus concordam com as que se encontram
nas outras cartas de Paulo.
Quando o Profeta Joseph Smith fez a revisão inspirada da
Bíblia, ele não pôs em dúvida o fato de que a carta tenha sido
escrita por Paulo. (Ver Guia para Estudo das Escrituras,
"Tradução de Joseph Smith", pp . 209-210.) O Profeta, por
exemplo, ensinou:
"Paulo, em sua carta aos Hebreus, disse que Abel obteve
testemunho de que era justo." (Ellsinal1lentos do Profeta Joseph
Sl1lith, p. 58.)
A data em que a Epístola foi escrita também é incerta. Mas,
como Hebreus não faz menção à destruição do templo, que
ocorreu em 70 d. e. e sempre se refere ao templo no tempo
presente, presume-se que a carta tenha sido escrita antes
dessa data . Além disso, se Paulo foi seu autor, ela deve ter
sido escrita antes de sua morte, em aproximadamente 65 d. e.
Público Alvo: Essa Epístola baseia-se muito em temas e
práticas do Velho Testamento. Portanto, é bem provcível que
seu público alvo fossem os judeus (hebreus) cristãos.
Fundamentos Históricos: Como vimos em Atos e nas
Epístolas que já estudamos, freqüentemente havia sérios
desentendimentos entre os gentios e os judeus cristãos,
fossem e les santos ou não, no tocante à lei de Moisés. (Ver
Atos 15.) Um dos motivos do livro de Hebreus ter sido escrito
foi incentivar os judeus conversos a permanecerem fiéis ao
evangelho e não retornarem a seu modo de vida antigo,
regido pelo Velho Testamento.
Ao ficar claro que os rituais mosaicos tinham encerrado com
o sacrifício expiatório de Cristo, surgiram algumas dúvidas
interessantes: Se aceitarmos a verdade de que a lei de Moisés
não é mais obrigatória para os cristãos, qual será então a
verdadeira importância do Velho Testamento? E como ele
deve ser interpretado? Com algumas possíveis exceções, as
únicas escrituras disponíveis aos cristãos naquela época e ram
o que chamamos hoje de Velho Testamento. O Novo
Testamento estava em processo de preparação, e quase três
séculos se passariam antes que fossem aceitas como padrão.
Hebreus parece ter sido escrito, pelo menos em parte, em
resposta à dúvida sobre como os cristãos deveriam encarar o
Velho Testamento e a lei de Moisés. Cristo e Seu evangelho
deveriam ser considerados mais importantes do que a antiga
lei.

Jesus Cristo Está Acima de Todas as Coisas

Cristo.
afilho,

é maior
do que

os anjOs .
Hebreus 1- 2

1

é rnaiordo
que
Moisés,
o profeta.
Hebreus 3- 4

Jesus
r. maiorCristo
que
MelQuisedeque.
que foi
maior do
que Abraao.
Hebreus 7- 8

Odesacril"io
Cristo
substitui to~os
os sacriflCIOS
do Velho
Testamento.
Hebreus 9- 10

1

1

Opoder
de
Jesus
Cristo
é maior do Que, ,
qualquer problernaou obstaculo mortal
Hehreus 11- 13

Tema: Paulo ensinou aos santos colossenses que eles
deveriam dar "graças ao Pai" que enviou Seu Filho
Primogênito "para que em tudo tenha él preeminência".
(Colossenses 1:12-18) O livro de Hebreus acrescenta a esse
tema o fato de que Jesus Cristo, abaixo do Pai, é superior a
todas as coisas. Ele está, portanto, autorizado a cumprir o
antigo convênio da lei e ministrar o novo convênio do
evangelho. Como escreveu um ed ucador SUO:
"Hebreus ( ... )está para o Novo Testamento como Levítico está
para o Velho: Levítico anuncia o sistema mosaico, ao passo
que Hebreus o explica. Nele, Paulo mostra como o evangelho
cresceu do solo da ordem levítica. À luz do evangelho
restaurado em sua época, ele mostra como o sistema levítico
visava ser uma ponte pela qual os que estavam no deserto do
mundo carnal passassem para o repouso do Senhor.
Nenhum dos livros do Novo Testa mento, inclusive os
Evangelhos, concentra -se mais em Cristo do que a epístola de
Paulo aos Hebreus . Nele, Paulo procura mostrar Cristo como
o cumprimento do sistema mosaico. A imagem do sistema
mosaico encontra sua realidad e em Jesus de Nazaré e Seu
sacrifício expiatório" (Joseph Fielding McConkie, "Jesus
Cristo, Simbolismo, e Salvação", Robert L. Millet, Stlldics in
Scriptllrc: Vollll1le 6, Acts lo RevclntioJ/, 1987, p. 192.)

; /

Hebreus 1-2

Introdução
Hebreus 1-2 concentra-se no papel especial de Cristo como o
Filho de Deus. Sua glória e honra é maior do que a dos anjos
no céu, embora Ele tenha se permitido tornar "um pouco
menor que os anjos". (Hebreus 2:9; ver também Salmos 8:5.)
Pensem no que significa esta declaração e procurem em
Hebreus os ensinamentos a respeito da supremacia de Jesus
Cristo sobre todas as coisas.
Em espírito de oração, estude Hebreus 1-2 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo é o Filho Unigênito e a "imagem expressa" do
Pai Celestial. (Ver Hebreus 1 :1- 6; ver também João 14:9.)
• Jesus Cristo é maior que os anjos do céu, mas aceitou
tomar sobre Si a mortalidade para poder compreender
nossos sofrimentos c tentações. (Ver Hebreus 1:4-12;
2:9-18; ver também Alma 7:11 -13.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinamcntos de Jesus (' Seus Apóstolos, pp. 418-421.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Hebreus 1-2.

Peça aos alunos que leiam João 14:6-10 e procurem outras
maneiras pelas quais Jesus Cristo é a "imagem expressa" do
Pai Celestial. Peça aos alunos que leiam Hebreus 1:6-12,
procurando agora atributos, poderes ou características de
Jesus Cristo que sejam iguais aos que o Pai Celestial possui.
Você pode alistar no quadro-negro os seguintes aspectos
tirados de Hebreus 1.
Versículo 6

Os anjos irão adorá-Lo.

Versículo 8

Ele terá um cetro de eqüidade.

Versículo 9

Ele odeia iniqüidade.

Versículo 10

Ele estabeleceu os fundamentos da Terra.

Versículo 12

Ele será o mesmo para sempre.

Peça aos alunos que leiam Hebreus 2:7 e pergunte: Se Jesus
Cristo era um Deus na vida pré-mortal, por que Ele decidiu
vir à Terra e se tornar "um pouco menor do que os anjos"?
Debata as opiniões dos alunos. Explique aos alunos que Jesus
estava disposto a vir à Terra para real izar a Expiação pelos
outros filhos do Pai Celestial. (Ver Hebreus 2:9; Filipenses
2:5-11; Mosias 3:5-9.) A disposição do Salvador em deixar Seu
trono nas alturas, tornar-se mortal, sofrer a morte na cruz e
pagar os pecados da humanidade é chamada de "a
condescendência de Deus". (1 Néfi 11:26- 33)
",

Peça aos alunos que leiam em silêncio Hebreus 2:10- 18. Peçalhes que procurem evidências de que foi o amor de Cristo por
nós e Seu desejo de proporcionar-nos a oportunidade de
voltarmos à presença de Seu Pai que o levou a sofrer tudo o
que sofreu. Pergunte:
• Qual desses versículos mais os deixou tocados? Por quê?
• Como se sentem ao saber que por ter sofrido tentações,
Jesus Cristo tem mais capacidade de nos socorrer ao
sermos tentados?
Ex presse aos alunos o amor que você tem pelo Salvador Jesus
Cristo.

Hebreus 3-6 .

Hebreus 1- 2. Jesus Cristo é a "imagem expressa" do Pai
Celestial. Ele é maior que os anjos do céu, mas aceitou
tomar sobre Si a mortalidade para poder compreender
nossos sofrimentos e tentações. (35- 40 minutos)
Peça a vários alunos que tragam para a aula uma fotografia
deles mesmos quando eram crianças e uma foto de seus pais
quando tinham a mesma idade. Mostre as fotografias e veja se
os outros alunos conseguem combinar a foto dos pais com a
dos filhos corretamente. Debata quais as características físicas
que ajudaram os alunos a combinarem pais e filhos .
Peça aos alunos que leiam Hebreus 1 :1-3 procurando o que
esses versículos ensinam a respeito das características de
Jesus Cristo. Pergunte: Se vocês pudessem ver uma fotografia
do Pai Celestial e de Jesus Cristo, quão semelhantes acham
que Eles seriam? Debata com os alunos ou tras características,
além da semelhança física, que podemos receber de nossos
pais.

Introdução
Hebreus 1-2 declara que Jesus Cristo é superior aos anjos.
Hebreus 3-4 compara Jesus a Moisés, o profeta mais
reverenciado pelos judeus. Hebreus 5-6 ensina que Cristo,
como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é
maior do que o sumo sacerdote mosaico da ordem levítica.
Procurem ensinamentos a respeito da fé, misericórdia, graça e
a busca da perfeição.
Em espírito de oração, estude Hebreus 3-6 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.
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Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Jesus Cristo é maior do que qualquer outro profeta. (Ver
Hebreus 3:1-6.)
• Aqueles que não endurecem o coração contra o Salvador
entrarão em Seu repouso nesta vida e na vida futura. (Ver
Hebreus 3:8- 19; 4:1-11 .)
• Os que têm fé são convertidos ao ouvirem o evangelho.
(Ver Hebreus 4:1-2; ver também Alma 32:21-43.)
• O Senhor nos oferece Sua misericórdia e graça para
purificar-nos e permitir que nos acheguemos a Ele. (Ver
Hebreus 4:12-16; ver também Éter 12:27.)
• Os portadores autorizados do sacerdócio precisam ser
chamados por Deus como foi Aarão. (Ver Hebreus 5:1-4;
ver também Regras de Fé 1:5.)
• Os filhos de perdição não podem arrepender-se nem ser
redimidos. (Ver Hebreus 6:4-6; ver também D&C 76:30-49.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 421-423.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Hebreus 3-6.

Hebreus 3-4. Aqueles que não endurecem o coração
contra o Salvador entrarão em Seu repouso nesta vida e
na vida futura. (30-35 minutos)

Peça a um aluno que conte para a classe uma meta
importante que deseja alcançar na vida . Pergunte ao aluno
quão difícil será alcançar essa meta. Aliste alguns dos passos
que serão exigidos para que ele alcance essa meta e debata-os
em classe. Pergunte ao aluno:
• De quem é a responsabilidade de alcançar essa meta?
• Se vocês não cumprirem as exigências necessárias para
essa meta, acham que mesmo assim irão receber a
recompensa? Por que sim ou por que não?
Escreva no quadro-negro a frase en trar no repouso do Senhor.
Peça aos alunos que leiam Hebreus 3:8-19 procurando um
grupo de pessoas que se recusou a entrar no repouso do
Senhor. Pergunte:
• Que repouso é esse? (A plenitude da glória de Deus; ver
D&C 84:24.)
• Que pecados fez com que perdessem esse privilégio?
• Que pecados Paulo advertiu as pessoas de sua época a não
cometerem para que não recebessem a mesma punição?
• Como acham que as advertências dos versículos 12-15 se
aplicam a nós?
Explique aos alunos que os justos vão para um lugar de
descanso chamado paraíso depois que morrem, mas podemos

também receber o repouso do Senhor nesta vida. Leia a
seguinte declaração do Presidente Joseph F. Smith:
"Os antigos profetas referem-se muitas vezes a 'entrar
no descanso do Senhor'. O que isso significa? Para
mim, isso significa entrar no conhecimento e amor de
Deus, tendo fé em Seu propósito e em Seu plano, a
ponto de sabermos que estamos certos e que não
procuramos outra coisa, que não somos perturbados
por todo vento de doutrina ou pela astúcia e
artimanhas dos homens que ficam à espreita para
enganar-nos. ( ... ) O homem que atingiu um nível de fé
em Deus a ponto de eliminar toda dúvida e temor
entrou no 'descanso de Deus'( .. ,) descanso da dúvida,
do temor, do medo, do perigo, da agitação religiosa do
mundo." (Cospe! Doctrine, p. 58; ver também Mateus
11:28-30.)

Pergunte:
• Por que vale a pena esforçar-nos pela meta de entrarmos
no repouso do Senhor, durante e após esta vida?
• De quem é a responsabilidade de alcançar essa meta?
• Se não cumprirmos as exigências para entrarmos no
repouso do Senhor, acham que mesmo assim receberemos
essa bênção? Por que sim ou por que não?
• Leia Hebreus 4:1. O que Paulo incentivou as pessoas a não
fazerem? (Deixarem de entrar no repouso de Deus.)
• Como vocês se sentiriam se deixassem de alcançar essa
importante meta?
Peça aos alunos que leiam Hebreus 4:2- 12 em silêncio. Peçalhes que marquem as frases que acham que lhes darão força e
orientação em seu empenho de entrarem no repouso do
Senhor. Peça a vários alunos que digam para a classe quais as
frases que marcaram.
Leia Hebreus 4:14-16. Ajude os alunos a compreenderem que
Jes us Cristo tem o poder de ajudar cada um de nós a entrar
em Seu repouso. Peça aos alunos que leiam Mateus 11 :28-30;
Jacó 1:7-8; Alma 12:34; e Doutrina e Convênios 59:23
procurando maneiras pelas quais podemos "[chegarmos] com
confiança ao trono da graça" e alcançarmos o poder que Jesus
Cristo nos oferece. Incentive os alunos a buscarem a paz,
alegria e repouso que sentimos ao achegar-nos a Cristo.

Hebreus 4:12-16. O Senhor nos oferece Sua misericórdia
e graça para purificar-nos e permitir que nos
acheguemos a Ele. (15- 20 minutos)

Antes da aula escreva as palavras misericórdia e graça no
quadro-negro. Diga aos alunos: Imaginem que foram
magicamente transportados para um reino distante do qual
nunca ouviram falar. As pessoas são interessantes e cordiais,
mas vocês descobrem que a cada dia ao meio-dia todos no
reino são obrigados a parar o que estão fazendo e participar
da execução do hino nacional tocado em trombetas especiais.
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Quando descobrem que vocês não possuem uma trombeta,
vocês são presos, levados perante o rei e informados que a
punição por não tocarem o hino é a morte.
Pergunte aos alunos: O que vocês diriam ao rei? Mostre aos
alunos as palavras no quadro-negro e pergunte: Quais dessas
coisas vocês esperariam que o rei lhes oferecesse, uma vez
que não conheciam a lei?
Diga aos alunos: Para seu grande alívio, o rei lhes concede
misericórdia e perdão por não possuírem uma trombeta.
Aponte para a palavra graça no quadro-negro. Pergunte: Qual
a diferença entre misericórdia e graça? Para ajudar a
responder a essa pergunta, leia para os alunos a definição de
graça que se encontra no Guia para Estudo das Escrituras, p . 93.
Leia Hebreus 4:12-16. Debata como o Senhor não apenas nos
perdoa quando nos arrependemos mas também nos ajuda a
mudarmos nossa natureza para que possamos cumprir
melhor os mandamentos. Faça cópias das seguintes
declarações e entregue aos alunos como apostila. Revise-as
com a classe e incentive-os a estudarem-nas em casa.

A misericórdia é o espírito de compaixão, ternura e
perdão. É um dos atributos de Deus.
Graça é o poder vindo de Deus que nos permite
alcançar bênçãos nesta vida e ganhar a vida eterna e a
exaltação na vida futura. É o poder que pode mudar
nossa natureza pecaminosa e tornar nossas fraquezas
em pontos fortes. Esse auxílio divino é concedido por
intermédio da misericórdia e amor de Deus em favor
daqueles que exercem fé, se arrependem e se esforçam
sinceramente por guardar os mandamentos. (Ver Éter
12:27; Guia para Estudo das Escrituras, "Graça", p . 93.)

Explique aos alunos que a misericórdia e a graça andam
juntas para benefício e a exaltação da humanidade. Se
tivermos fé em Cristo e nos arrependermos, o Pai Celestial
nos estenderá Sua misericórdia e perdão e nos purificará. (Ver
D&C 110:5.) Por meio de Sua graça podemos "despojar-nos
do homem natural" e tornar-nos santos. Tudo isso é
decorrente da Expiação de Jesus Cristo. (Ver Mosias 3:19;
Alma 33:8-11.) Leia e debata a seguinte declaração do Élder
Gene R Cook, membro dos Setenta.
"Talvez alguns ainda não tenham recebido e outros
não saibam usufruir o grandioso Dom da graça, que o
Pai concedeu a todos, por meio do sacrifício expiatório
de Jesus Cristo. ( .. .)
Gostaria de mencionar cinco princípios que podem
ajudar-nos a obter esse auxílio divino em nossa
própria vida . ( ... )

É evidente que precisamos de fé para obter este poder,
ou seja, a graça. Não é sem razão que a fé no Senhor
Jesus Cristo é o primeiro princípio do evangelho. ( ... )
O segundo princípio é o arrependimento. Por meio do
sacrifício expiatório, a graça do Senhor pode purificarnos do pecado e ajudar-nos a nos aperfeiçoarmos por
meio das tribulações, doenças e até mesmo deficiências
de caráter. Somos santificados e justificados pela graça
do Senhor. (Ver D&C 20:30-31.) ( ... )
O terceiro princípio é a humildade. 'Antes dá maior
graça. Portanto diz: Deus resiste aoS soberbos, dá,
porém, graça aos humildes.' (Tiago 4:6) ( ... )
O quarto princípio é fazer tudo o que estiver ao nosso
alcance. (... )
( .. . ) 'Pois sabemos que é pela graça que somos salvos,
depois de tudo o que pudermos fazer.' (2 Néfi 25:23)
( ... ) Que princípio glorioso: a ajuda do Senhortenhamos muita ou pouca fé, sejamos homens,
mulheres ou crianças - não se baseia apenas naquilo
que sabemos, em sermos fortes ou não, ou em quem
somos, mas sim em darmos tudo o que tivermos e
fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance naquele
momento. Uma vez que tenhamos feito tudo o que
estiver ao nosso alcance, o Senhor nos ajudará,
concedendo-nos Sua graça. (Ver D&C 123:17.) ( ... )
O quinto princípio, guardar os mandamentos, é,
certamente, outro requisito para obtermos a graça do
Senhor. 'Se guardardes meus mandamentos, recebereis
de sua plenitude ( ... ); portanto digo-vos: ( ... ) Recebereis
graça por graça.' (D&C 93:20; ver também 93:28.)
Não temos que ser perfeitos para obtermos graça, mas
temos que nos esforçar por guardar os mandamentos.
O Senhor, então, poderá conceder-nos tal poder." (A
Liahona, julho de 1993, pp. 82-84.)

\ Hebreus 5:4 (Conhecimento das Escrituras.) Os
. . / portadores autorizados do sacerdócio precisam
ser chamados por Deus. (10- 15 minutos)

Mostre aos alunos um diploma, certificado ou licença de
qualquer tipo. Pergunte:
• O que é exigido para receber um diploma desses?
• O que é exigido para que isso seja concedido?
• Vocês gostariam de ser operados por um médico que
imprimiu seu próprio diploma, sem nunca ter freqüentado
a faculdade de medicina?

O primeiro princípio é a fé( ... ).

...

Diga aos alunos que o mesmo princípio se aplica aos
portadores do sacerdócio. Peça-lhes que leiam Hebreus 5:1-4
procurando o que é exigido de alguém para que se torne um
portador legítimo do sacerdócio. Peça-lhes que leiam Êxodo
28:1 para saberem como Aarão foi chamado. Leia esta
declaração do Élder Boyd K. Packer:
"O sacerdócio não pode ser conferido como um
diploma. Ele não pode ser entregue como se fosse um
certificado. Não pode ser entregue a vocês como uma
mensagem ou enviado a vocês em uma carta. Ele só
pode ser conferido pela devida ordenação. É
necessária a presença de um portador do sacerdócio.
Ele precisa colocar as mãos sobre sua cabeça e ordenálos." (Conference Report, outubro de 1981, pp. 46-47;
ou Ensign, novembro de 1981, p. 32.
Assegure aos alunos que a verdadeira autoridade e poder do
sacerdócio estão na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos dias.

Introdução
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O Sacerdócio de Melquisedeque é maior que o Sacerdócio
Levítico (Hebreus 7), e o evangelho de Jesus Cristo e Sua
expiação são maiores que a lei de Moisés. (Hebreus 8-10) Leia
Hebreus 7- 10 para ver o que é ensinado a respeito de
Melquisedeque e de como o sacerdócio maior difere do
Aarônico ou Sacerdócio Levítico.
Em espírito de oração, estude Hebreus 7- 10 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• A santificação só vem por meio do poder da Expiação de
Jesus Cristo . (Ver Hebreus 7:11-28; 8:6- 13; 9:11-15, 22-28;
10:1-4,9-22.)
• Os sacerdotes e as ofertas feitas sob a lei de Moisés eram
símbolos e sinais de Jesus Cristo e de Sua expiaçã o. (Ver
Hebreus 8:3- 6; 9:6-28; 10:1-12; ver também 2 Néfi 11:4.)
• O sangue de animais não pode salvar-nos; apenas o sangue
de Jesus Cristo pode redimir-nos de nosso estado decaído.
(Ver Hebreus 9:11-28; ver também Alma 34:9-15.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinl7/l/el/tos de Jesus e Seus Apôstolos, pp . 423-426.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Hebreus 7-10.

Hebreus 7-10. Jesus Cristo é maior do que Abraão e
Melquisedeque. Seu sacerdócio é maior do que o
Sacerdócio Levítico. Seu sacrifício foi maior do que todos
os sacrifícios do Velho Testamento. (30- 35 minutos)

Pergunte aos alunos que sacerdócio o profeta possui e escreva
a resposta no quadro-negro. Peça aos alunos que contem
brevemente uma história conveniente sobre uma experiência
com o poder do sacerdócio. Peça-lhes que leiam Doutrina e
Convênios 107:2-4 procurando o nome desse sacerdócio e por
que ele recebe o nome de Melquisedeque.
Explique aos alunos que em Hebreus 7- 10 Paulo ensinou a
superioridade do evangelho de Jesus Cristo e do Sacerdócio
de Melquisedeque sobre as ordenanças da lei de Moisés.
Debata as seguintes perguntas em classe, usando as
referências fornecidas. (Ou entregue-as aos alunos como
apostila e peça-lhes que trabalhem nelas individualmente ou
em grupos.) Se necessário, utilize as informações contidas nos
capítulos referentes a Hebreus em Vidl7 c Ensinal1lentos de Jesus
e Seus Apôstolos, pp. 423-426, para ajudar a esclarecer a
doutrina .
• Quem foi Melquisedeque? (Ver Hebreus 7:1-2.)
• Quem tinha maior autoridade, Melquisedeque ou Abraão?
(Ver Hebreus 7:2-4; se os alunos perguntarem o significado
do versÍCulo 3, consulte a Tradução de Joseph Smith desse
verSÍCulo que se encontra no apêndice.)
• Que sacerdócio possuía Jesus Cristo? (Ver Hebreus 5:5- 6.)
• Se Jesus Cristo era um sacerdote segundo a ordem de
Melquisedeque, como Ele podia ser maior do que
Melquisedeque? (Ver TJS, Hebreus 7:3.)
• De que modo o Sacerdócio de Melquisedeque é maior do
que o Sacerdócio Aarônico ou Levítico? (Ver Hebreus
7:11- 12,22-25; 3 Néfi 15:8-9.)
• Como o novo convênio do evangelho, ministrado pelo
Sacerdócio de Melquisedeque, é superior ao antigo
convênio ou a lei de Moisés, que era ministrado pelo
Sacerdócio Aarônico? (Ver Hebreus 8:8-13.)
• De que modo a Expiação de Jesus Cristo, realizada pelo
grande Sumo Sacerdote, é superior a todas as ofertas e
sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes do Velho
Testamento? Em outras palavras, o que faz a Expiação de
Jesus Cristo que a lei de Moisés não era capaz de fazer?
(Ver Hebreus 9:1-15; Alma 34:10, 13- 14.)

Hebreus 10:9-22. A santificação só vem por meio do
poder da Expiação de Jesus Cristo. (15-20 minutos)

• Por que vale a pena pagarmos qualquer preço pela
felicidade que o Senhor pode nos proporcionar?
• O que podemos fazer hoje para desfrutarmos a verdadeira
fel icidade?

Introdução
Mostre aos alunos o prisioneiro da seguinte gravura. (Ver
apêndice, p . 293.) Nota : Tenha tato ao lidar com alunos que
tenham parentes na prisão. Pergunte:
• Por que as pessoas acabam na cadeia? (Porque quebram a
lei .)
• Por que acham que um homem nessa situação se sente
triste?
• Ao terminar de pagar o castigo pelos seus crimes e ser
libertado da prisão, por que ele se sentiria feliz? Por que
ele se sentiria infeliz?
Mostre a segunda gravura (ver apêndice, p . 294) e pergunte
aos alunos por que eles acham que alguns criminosos não
mudam seu modo de vida e precisam voltar à prisão. (Alguns
ficam revoltados e continuam a quebrar a lei.) Peça aos
alunos que leiam Mosias 2:41 e debatam o que esse homem
precisa fazer antes de ser verdadeiramente feliz . Debata as
seguintes perguntas:
• Quais são as conseqüências de se quebrar as leis de Deus?
(Ver Alma 41:10 .)
• De que modo nossa felicidade é determinada pela maneira
como vivemos e não simplesmente por causa do ambiente
em que vivemos.

As Dissertações sobre a Fé, compiladas sob a direção do Profeta
Joseph Smith, declaram que a fé em Jesus Cristo é o primeiro
princípio do evangelho e o "fundamento de toda retidão".
(Lectures on Faith, 1985, p . 1.) Elas também ensinam que "a fé
não é apenas um princípio de ação, mas também de poder,
em todos os seres inteligentes" . (p. 13.) Hebreus 11-13 nos
ensina a respeito da fé e de como ela pode tornar-se um
princípio de poder em nossa vida .
Em espírito de oração, estude Hebreus 1]-13 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Fé é uma esperança e uma certeza de coisas que não são
vistas mas que são verdadeiras. (Ver Hebreus 11:1-3; ver
também Alma 32:21.)
• Fé é o poder pelo qual os antigos santos foram capazes de
guardar os mandamentos de Deus e realizar grandes obras
de retidão. (Ver Hebreus 11 :4-40; ver também Alma
26:22-36.)

• De que modo às vezes somos culpados, tal como o
prisioneiro, estando aprisionados em uma cadeia
espiritual? (Ver Romanos 3:23; TJoão 3:4.)

• Por meio da fé podemos suportar os castigos de um Pai
amoroso e permitir que eles nos refinem e aperfeiçoem.
(Ver Hebreus 12:5-13; ver também D&C 95:1.)

• O que precisamos fazer para alcançar felicidade nesta vida
e na fu tura?

• O relacionamento matrimonial é sagrado e ordenado por
Deus. (Ver Hebreus 13:4; ver também D&C 131:1-2.)

Peça aos alunos que leiam Hebreus 10:10, 14-17 e procurem o
que pode acontecer conosco graças ao sacrifício de Jesus
Cristo. (Podemos ser santificados.) Escreva a palavra
sl7ntificado no quadro-negro e peça aos alunos que expliquem o
que ela significa para eles. Peça a um aluno que leia a seguinte
declaração do Élder Joseph B. Wirthlin e debata-a em classe:

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 434-442.

Sugestões Didáticas
"Por meio do maravilhoso poder da Expiação de Jesus
Cristo, desencadeado por nossa obediência a Seus
mandamentos, podemos ser purificados de nossos
pecados. Sua infinita 'misericórdia pode satisfazer as
exigências da justiça' [Alma 34:16] para todos os que se
arrependerem." (A Liahona, janeiro de 1997, pp. 76-77.)

Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Hebreus 11-13.
~ "'\ A apresentação 20 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,

~ "O Justo Viverá pela Fé" (12:19), pode ser usada para
ensinar Hebreus 11. (Ver Guia de Vídeo do Novo Testamento para
sugestões didáticas.)

Debata as seguintes perguntas:
• O que precisamos fazer para sermos santificados pelo
poder da Expiação?
• De que modo a nossa santificação do pecado nos
proporciol1él felicidade nesta vida e na futura?

\1;) \\

Hebreus 11 :1-12:3. A fé em Jesus Cristo é um

\Ú\ \, princípio de ação e poder. Essa fé permitiu que os
antigos santos guardassem os mandamentos de Deus e
realizassem grandes obras de retidão. (35-40 minutos)
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Pergunte aos alunos se eles alguma vez já plantaram uma
horta . Pergunte: Como vocês sabiam que sementes
cresceriam? Perguntem se já tiveram que esperar um ônibus.
Pergunte: Como vocês sabiam que o ônibus viria? Pergunte se
já colocaram uma carta no correio. Pergunte: Como vocês
sabiam que ela seria entregue da forma como esperavam que
fosse? Ajude os alunos a compreender que eles não sabiam
realmente que essas coisas aconteceriam, mas baseando-se em
experiências anteriores, acreditavam ou confiavam que isso
iria acontecer. Pergunte: Quais são algumas outras coisas que
fazemos todos os dias, acreditando que darão os resultados
esperados? (Ir para a escola ou para o trabalho, aceitar
dinheiro, cruzar uma ponte.)
Escreva O que é fé? no quadro-negro com as seguintes
referências embaixo. Hebreus 11:1; Alma 32:21; e Éter 12:6. Leia
esses três versículos com os seus alunos e elaborem juntos
uma definição de fé tirada das escrituras. (Ver também Guia
para Estudo das Escrituras, "fé", pp. 85-86. ) Debata como essa
definição de fé ajuda a explicar por que estamos dispostos a
plantar uma semente ou a ir para a escola ou o trabalho todos
os dias.
Diga aos alunos que para a fé ser um princípio de poder, é
preciso que seja mais do que uma simples crença em algum
resultado futuro. Escreva no quadro-negro: O primeiro
princípio do evangelho não é fé . É fé cm __________
Peça aos alunos que leiam a quarta regra de fé e completem a
declaração no quadro-negro. (A resposta é "Jesus Cristo".)
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder Boyd
K. Packer:
"Reconheço dois tipos de fé. A primeira é aquela que é
mais comum no mundo. É o denominador comum da
maioria das coisas que acontecem. É a coisa que nos
permite existir. É o que nos dá esperança de
conseguirmos realizar algo. Todos a possuem, alguns
em maior escala que outros. A segunda espécie de fé é
notavelmente rara e difícil de se encontrar, é o tipo de
fé que faz com que as coisas aconteçam. A fé é um
poder tão real quanto a eletricidade, mas mil vezes
mais forte. Vocês já exerceram fé, mas de verdade,
colocando-a em prática, não apenas de modo
automático? Quando se olharem no espelho,
perguntem a si mesmos quão grande é sua fé. Ela é um
dos primeiros princípios do evangelho, segundo o
Senhor. É um dos primeiros princípios do evangelho,
segundo vocês?" (Your Articles of Faith, Brigham Young
University Speeches of the Year , 21 de março de 1962,
p.8.)

Pergunte: Como uma crença centralizada em Jesus Cristo nos
ajuda a termos essa segunda espécie de fé? Para ver exemplos
de pessoas que sentiram o poder desse segundo tipo de fé,
leia Hebreus 11:2-40 na íntegra ou em parte. Peça aos alunos
que identifiquem os exemplos que mais os impressionaram e
que os compartilhem com a classe.
Pergunte: Por que acham que Paulo deu tantos exemplos de
fé? Leia Hebreus 12:1-3 e peça aos alunos que procurem
encontrar o motivo disso. Pergunte: O que significa
"deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos

rodeia" (versículo I)? Leia a seguinte declaração do Élder
Neal A. Maxwell, que na época era membro dos Setenta.
"Precisamos entender que o peso de nossa cruz já é
suficientemente grande sem termos que também
carregar o fardo do qual poderíamos nos livrar pelo
processo do arrependimento. Paulo deu-nos um sábio
conselho a esse respeito ao dizer: '( o.. ) Deixemos todo
o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e
corramos com paciência a carreira que nos está
proposta.' (Hebreus 12:1) É muito mais difícil
carregarmos a cruz quando nossas costas já estão
encurvadas com o peso do fardo de nosso mau
comportamento." (Deposition of a Disciple, 1976, p. 75.)
Debata as seguintes perguntas:
• De que modo a paciência nos ajuda a lidar com os
problemas da vida?
• Como o fato de olharmos para Jesus Cristo nos ajuda a
desenvolver nossa fé?
• Como Seu exemplo de fé, paciência e perseverança influi
no modo como sentimos a respeito de nossas provações e
sofrimen tos?

Hebreus 12:5- 11 . Por meio da fé podemos
suportar os castigos de um Pai Celestial amoroso
e permitir que eles nos refinem e aperfeiçoem. (25- 30
minutos)

Escreva no quadro-negro Quando sofremos. Embaixo dessa
frase, escreva: Callsa . Pergunte:
• Quantos de vocês já tiveram um dia ruim?
• Quantos de vocês tiveram um dia ruim por causa de
algumas más escolhas que fizeram? (Nota: Não peça
exemplos.)
• Quantos de vocês já tiveram um dia ruim que não foi
causado por algo de errado que vocês tivessem feito?
• Já se perguntaram: "Por que isso está acontecendo
comigo?"
Leia com seus alunos a seguinte declaração do Élder Richard
G. Scott. Peça-lhes que relacionem pelo menos duas listas com
pelo mesmo dois motivos pelos quais as coisas ruins
acontecem.
"Ninguém deseja infortúnios. As provações,
decepções, tristeza e pesar são provenientes de duas
fontes diferentes. Aqueles que transgridem as leis de
Deus sempre enfrentarão esses desafios. A outra razão
para a adversidade é o cúmprimento dos desígnios de
Deus em nossa vida a fim de que nos purifiquemos
com a provação. É de importância vital que cada um
de nós identifique a fonte dessas provações e desafios,
uma vez que a medida corretiva a ser tomada varia
muito." (A Liahona, janeiro de 1996, p. 17.)

••
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Embaixo de Causa escreva Meus próprios pecados e para ajudarme a crescer. Acrescente a palavra propósito no quadro-negro e
explique aos alunos que embora nossas provações tenham
mais de uma causa, elas parecem cumprir o mesmo propósito
geral. Peça aos alunos que leiam Hebreus 12:6-11 procurando
o propósito dos castigos do Senhor. (Ver também D&C 95:1.)
Você pode fazer as seguintes perguntas:
• Por que o Senhor castiga Seus filhos?

Escreva no quadro-negro as referências das escrituras da
seguinte tabela e peça aos alunos que as examinem,
procurando o tema expresso em cada referência . (Você pode
deixar que trabalhem individualmente ou em grupos.) Ao
descobrirem os temas, peça-lhes que os escrevam nos
quadrinhos da apostila.

Referências

Tema

• O que Ele fará por nós se suportarmos Seus castigos?
• Que adversidades sofremos que não são causadas pelo
Senhor?

Hebreus 1:4-6

Jesus Cristo, o Filho,
é maior do que os
anjos.

Hebreus 3:1-6

Jesus Cristo, o Filho,
é maior do que
Moisés, o profeta.

• Qual o ensinamento contido em Hebreus 12:9 que explica
por que o Pai Celestial está tão interessado em nosso
crescimento?
• De que modo o fato de sabermos que somos filhos
espirituais de nosso Pai Celestial nos ajuda a esforçar-nos
para tornar-nos semelhantes a Ele?
Peça aos alunos que escrevam um parágrafo descrevendo que
significa para eles saber que são literalmente filhos espirituais
do Pai Celestial. Peça a vários alunos que leiam para a classe
o que escreveram. Conclua lendo a seguinte declaração do
Élder Richard G. Scott:
" Ao depararmos com adversidade, somos levados a
fazer muitas perguntas. (... ) 'O que devo fazer? O que
devo aprender com essa experiência? O que preciso
mudar? A quem devo ajudar? Como lembrar das
muitas bênçãos em época de provação? É muito difícil
abrir mão de nossos desejos pessoais arraigados em
favor da vontade de Deus. No entanto, quando
suplicamos com real convicção: 'Mostra-me a Tua
vontade' e 'Seja feita a Tua vontade', estamos em
posição favorável para receber a maior ajuda possível
do nosso Pai Celestial." (A Liahona, janeiro de 1996,
p.18.)
Hebreus 1- 13. Um estudo do livro de Hebreus revela o
testemunho de Paulo a respeito da superioridade de
Jesus Cristo em relação a todas as coisas. (20-25
minutos)

Faça cópias do desenho intitulado Jesus Cristo Está Aci/1/a de
Todas as Coisas, que está na introdução ao livro de Hebreus, p.
222. Deixe em branco os quadrinhos embaixo de Jesus Cristo,
com exceção das referências das escrituras. Entregue uma
cópia a cada aluno como apostila. Diga-lhes que essa apostila
é uma ilustração do tema de Hebreus.

Hebreus 5:5-10; O sacerdócio de
7:11-12;
Cristo é maior do que
D&C 107:1-4
o Sacerdócio Levítico.

Hebreus 7:1-4;
TJS, Hebreus
7:3

Outras Fontes
de Consulta
Comentário referente
a Hebreus 1:13, 14 e
Ensinamentos de
Jesus e Seus
Apóstolos, p. 421.

Comentário referente
a Hebreus 7:11-14
em Vida e
Ensinamentos de
Jesus e Seus
Apóstolos, p. 424.

Jesus Cristo é maior
que Melquisedeque
e Abraão.

O sacrifício de Cristo
Hebreus 9:1,
10-14; 10:10-14; substitui todos os
Alma 34:10
sacrifícios do Velho
Testamento.

Hebreus 11

. ....•

Comentário
referente a
Hebreus 9:11-15,
23-28 em Vida e
Ensinamentos de
Jesus e Seus
Apóstolos, p. 431.

O poder de Jesus
Cristo é maior do
que qualquer
problema ou
obstáculo mortal.

.
Analise as respostas. Testifique a respeito da majestade de
Jesus Cristo, incentivando os alunos a acreditarem e
confiarem mais no poder do Senhor. Ele tem o poder de
ajudar-nos e salvar-nos nesta geração, tal como o fez em
tempos antigos. Você pode terminar cantando ou lendo o
hino "Grandioso És Tu" . (Hinos, n° 43.)

..

Autor e Público Alvo: O autor do livro de Tiago escreveu
para "as doze tribos que andam dispersas" e identificou -se
como "Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo" . (Tiago
] :1) Tratava-se provavelmente de Tiago, o meio-irmão de
Jesus, e não de Tiago, irmão de João. (Ver Mateus 13:55;
Gálatas 1:19; Guia para Estudo das Escrituras, "Tiago", p. 208.)
Como filho de José e Maria, Tiago deve ter estado muito
próximo do Senhor e provavelmente O conhecia melhor do
que ninguém na mortalidade. Além disso, Tiago recebeu um
testemunho da divindade e Ressurreição de Cristo. (Ver J
Coríntios 15:7.)
Fundamentos Históricos: Tiago é classificado como uma
Epístola universal. As epístolas universais recebem esse nome
porque não são endereçadas a um público específico, como
muitas das epístolas de Paulo. A falta de informações
específicas dificulta a determinação do local e data em qu e o
livro fo i escrito . Como Tiago não deixou nenhuma indicação
do destinatário de sua carta ou do local em que a escreveu,
podemos apenas supor que tenha sido escrito em Jerusalém,
pois era o lugar onde ele morava.
Podemos determinar que a Epístola de Tiago foi escrita antes
de 62 d. c., uma vez que foi naquele ano, conforme registrado
pelo historiador Josephus, que Tiago, o irmão do Senhor, e
outros foram levados perante o Sinédrio e condenados à
morte por apedrejamento. (Antiquities ofthe Jews, 20.9.1.)
Também, o fato de Tiago não mencionar a conferência de
Jerusalém, realizada por volta de 50 d .C. (ver Atas 15) pode
indicar que essa carta foi escrita antes dessa data . Se assim
for, isso torna essa carta uma das primeiras do Novo
Testamento.
Tema: Essa carta ensina que se tivermos aceitado o evangelho
e tivermos fé no Senhor, precisamos demonstrar a sinceridade
dessa fé em nossa vida diária. A Epístola de Tiago caracterizase por uma série de mini-sermões que aconselham os santos a
não apenas conhecerem a palavra de Deus, mas também a
vivê-Ia .

Tiago 1-5

- --

apontando para Jesus e dizendo: "Este é Meu Filho Amado.
Ouve-O!" (Joseph Smith-História 1:17)
Em espírito de oração, estude Tiago 1-5 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• o Senhor nos fortalece se suportarmos pacientemente as
aflições e resistirmos às tentações. (Ver Tiago 1:2-4, 12-21;
4:7-10.)
• A religião pura é estendermos a mão em serviço de
solidariedade para os necessitados e mantermo-nos limpos
das manchas do mundo. (Ver Tiago 1:27; 2:1-9; ver também
Mateus 22:34-40; Mosias 4:15-27; D&C 59:9.)
• Não podemos ter fé sem obras nem podemos ser salvos
apenas pela fé. As obras justas são fruto da fé. (Ver Tiago
2:14-26; 1:22-25. )
• Dominar a língua (controlar nossa fala) ajuda-nos a
desenvolver a perfeição. (Ver Tiago 3:1-"12; ver também
Mosias 4:30; Alma 12:]4.)
• Aqueles que abraçam as coisas do mundo se tornam
inimigos de Deus. (Ver Tiago 4:4-10; ver também Mosias
3:19.)
• A fé no Senhor, a oração e o sacerdócio são ingredientes
essenciais na bênção e cura de doentes e aflitos. (Ver Tiago
5:13-18; ver também D&C 35:9.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinalllentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp . 446-456 .

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas id éias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Tiago ] - 5.

\ Tiago 1:5-6 (Conhecimento das Escrituras.)
/
Podemos pedir e receber sabedoria de Deus, se
pedirmos com fé sem duvidar. (25- 30 minutos)

Introdução
Tiago 1-5 é notável por sua ênfase na religião prática. Se
tivermos fé, precisamos demonstrá-Ia por meio de nossas
obras, como, por exemplo, consolando e auxiliando os que
passam necessidades. Para Tiago, a fé sempre é acompanhada
de ação. Uma das coisas mais marcantes desse tipo de fé
aconteceu quando o menino Joseph Smith leu em Tiago 1:5:
"Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a
todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-Ihe-á
dada." Joseph sentiu-se inspirado a ir até o bosque e
perguntar ao Senhor qual igreja era a verdadeira . O Pai
Celestial recompensou sua fé aparecendo a ele, acompanhado
de Jesus Cristo. O Pa i respondeu à oração de Joseph

Escreva no quadro-negro a seguinte declaração do Élder
Bruce R. McConkie:
"Este único versículo das escrituras teve maior
influência e efeito sobre a humanidade do que
qualquer outra frase já escrita por um profeta em
qualquer época." (Doctrinal New Testal1lcnt C0111l1lCntary,
3:246-247.)
Peça aos alunos que procurem adivinhar a qual escritura o
Élder McConkie estava referindo-se e por que motivo.

Leia Tiago 1:5 em classe e procure saber como essa escritura
cumpre a declaração no quadro-negro. Leia Joseph
Smith-History 1:10- 19 e procure o que ganhamos por Joseph
Smith ter lido esse versículo. Pergunte:
• De que modo a Primeira Visão afetou sua vida?
• O que poderia ter sido diferente em sua vida se Joseph
Smith tivesse deixado de seguir os sussurros do Espírito
para que orasse?
• Em que sentido o pedido de sabedoria difere daquilo que
geralmente pedimos nas orações?

(Nota: Se desejar, você pode incluir aqui a sugestão referente a
Tiago 2:17-18 para mostrar a relação existente entre ser um
ouvinte mas não cumpridor e ter fé sem obras.
Leia Tiago 1:26-27 e procure a definição de "religião pura" .
Pergunte:
• Qual a diferença entre parecer religioso e praticar a religião
pura?
• Como o fato de sermos cumpridores da palavra nos ajuda
a não termos a aparência de religiosidade?

• Conseguem lembrar algum exemplo dessa diferença?
(Deixe que os alunos contem experiências, se assim o
desejarem, mas advirta-os para que não contem coisas
demasiadamente sagradas ou pessoais.)

O livro de Tiago nos dá muitos conselhos práticos sobre como
sermos cumpridores da palavra. Separe a classe em cinco
grupos. Entregue a cada grupo uma folha de papel intitulada
Lista de Coisas a Fazer. Designe a cada grupo um capítulo
diferente de Tiago. Peça aos grupos que leiam seu capítulo
procurando o que Tiago sugere que podemos fazer para
sermos melhores seguidores de Jesus Cristo. Debata o que
descobrirem e escreva uma lista completa de "coisas a fazer"
no quadro-negro. Pergunte:

• Como o pedido de sabedoria dá mais poder a nossas
orações pessoais?

• Como sua vida pode mudar se seguirem o conselho de
Tiago?

• Qual a diferença entre pedir ao Pai Celestial que resolva
nossos problemas e pedir sabedoria para lidar com eles?

Leia Tiago 1:6 procurando a fonte de poder que Joseph usou
para receber suas respostas de Deus. Pergunte: Qual a
diferença entre uma oração feita com fé e outra hesitante?
Peça a um aluno que leia o que o Presidente Joseph F. Smith
ensinou a respeito da fé :
"Não são necessárias muitas palavras para se pedir ao
Senhor o que precisamos; mas temos que orar com fé e
confiança. Não podemos ter dúvidas em nossa mente
quando pedimos uma bênção ao Senllor." (Cospe!
Doctrine, p. 216.)

• Quais dessas instruções já beneficiaram sua vida por
terem-na seguido?
Peça aos que quiserem que contem um exemplo de como
foram abençoados por fazerem isso. Incentive os alunos a
fazerem uma lista de "coisas a fazer" (particularmente com
conselhos dos profetas) para que possam ser cumpridores da
palavra e não ouvintes esquecidos .

Tiago 2:17- 18 (Conhecimento das Escrituras.) Não
podemos ter fé sem obras nem podemos ser
salvos apenas pela fé. As obras justas são fruto da fé.
(10- 15 minutos)
)

Debata com os alunos o que eles podem fazer para orar com
mais fé e menos hesitação. Preste testemunho de que nossas
orações terão poder de mudar nossa vida se pedirmos a Deus
as bênçãos de que necessitamos com confiança e fé.

q(\

Tiago 1:22-27. Ser cumpridores da palavra e não

\:V meros ouvintes. (35- 40 minutos)

Antes da aula, procure e leia um discurso recente do
Presidente da Igreja em que ele se dirija aos jovens da Igreja.
(Por exemplo: Um discurso da sessão do sacerdócio ou da
conferência das mulheres.) Escolha três ou quatro coisas que
ele tenha pedido aos jovens. Escreva-as no quadro-negro e
peça aos alunos que pensem se foram obedientes ao conselho
do profeta .
Leia Tiago 1:22-25 e debata as seguintes perguntas:
• O que significa ser um cumpridor da palavra?
• O que significa ser um mero ouvinte?
• O que é um ouvinte esquecido? (Aquele que não coloca em
prática aquilo que aprendeu.)
• Que benefícios recebem aqueles que decidem ser
cumpridores em contraste com aqueles que são meros
ouvintes?

Leve dois remos para a classe. Escreva Fé em Jesus Cristo em
um deles e no outro escreva Obras. Mantenha os remos
virados para que os alunos não vejam a inscrição ou desenhe
no quadro-negro um barco a remo (sem escrever nada nos
remos). Pergunte:
• Qual remo é o mais importante?
• Se um remo estivesse de um lado do barco e vocês
remassem com toda a força, em que direção iriam?
• Por que precisamos de ambos os remos?
Leia Tiago 2:17-18 e vire os remos para mostrar o que está
escrito neles (ou escreva nos remos do quadro-negro).
Pergunte:
• Como a mensagem desses versículos se assemelha à lição
com os remos?
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• De que modo podemos deixar de usar o remo da "Fé em
Jesus Cristo"?
• Como podemos ignorar o remo das "Obras"?
Peça aos alunos que leiam e respondam às perguntas de Tiago
2:14. Leia Tiago 2:15-26 procurando a resposta de Tiago e o
que podemos fazer para garantir que tenhamos tanto a fé
quanto as obras.

Tiago 3:1-12. Dominar a língua (controlar nossa fala)
ajuda-nos a desenvolver a perfeição. (20-25 minutos)

Escreva Quem sou eu? no quadro-negro e leia as seguintes
pistas. Peça aos alunos que escrevam possíveis respostas à
medida que fornece as pistas.
• Sou difícil de domar.
• Posso ser tanto abençoar quanto amaldiçoar.
• Posso ser muito venenosa.
• Posso consolar as pessoas.
• Posso prejudicar o trabalho do Senhor.
• Posso manchar a reputação das pessoas.
• Posso prestar testemunho do evangelho de Jesus Cristo.
Deixe que os alunos tentem resolver a charada. Leiam Tiago
1:26 juntos procurando a resposta. Pergunte: De que modo a
língua pode se enquadrar em todas essas pistas?
Se for disponível, mostre um freio de cavalo e peça aos alunos
que identifiquem o que é. Pergunte:
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• Para que é usado o freio? (Para controlar e dirigir um
cavalo.)
• O que significa refrear a língua?
• Como podemos fazer isso?
• Que tipo de problemas enfrentaremos se não refrearmos
nossa língua? (Ver também Alma 38:12.)
Peça aos alunos que leiam a seguinte declaração do folheto
Para o Vigor da Juventude:
" A maneira como falam e as palavras que usam dizem
muito a respeito da imagem que os outros podem ter
de vocês. Usem um linguajar que possa edificar e
elevar as pessoas que os rodeiam. Um linguajar
profano, vulgar ou grosseiro e piadas impróprias e
indecentes são ofensivos ao Senhor. Isso danifica o
espírito e degrada. (".)
O mexerico é outra coisa prejudicial. Quando vocês
dizem alguma coisa ruim a respeito das pessoas que
não estão presentes ou revelam segredos a respeito
delas, estão fazendo um mexerico. Os mexericos
magoam as outras pessoas. O Senhor manda que nos
amemos uns aos outros. Para seguirem esse
mandamento, falem gentil e positivamente sobre as
outras pessoas." (Para o Vigor da Juventude, pp. 10-11.)

Peça aos alunos que pensem em quem é afetado quando não
refreamos nossa língua. Leia Tiago 3:1-10 com a classe e
debata o significado de cada um dos versículos. Pode ser útil
desenhar no quadro-negro um freio e as rédeas de um cavalo,
o leme de um navio, um fósforo e um vidro de veneno para
mostrar enquanto debate esses versículos. Leia e anote a
referência remissiva a Mateus 15:10-20 procurando como
esses versículos se relacionam com os ensinamentos de Tiago
a respeito da língua. Pergunte:
• De onde vêm as palavras que falamos?

• Como o fato de refrearmos a língua influi naquilo que há
em nosso coração? Como?
• Como o fato de refrearmos nosso coração influi em nossa
capacidade de tornar-nos perfeitos?
Leia Mosias 4:30 procurando o conselho do rei Benjamim
sobre refrear a língua. Por que devemos tomar cuidado com
nossas palavras? Leia Alma 12:14 para descobrir a resposta .
Preste testemunho de que precisamos tomar cuidado com
nossas palavras porque as palavras impróprias podem nos
condenar. Incentive os alunos a aprenderem a refrear a língua
como modo de abençoarem as outras pessoas e aperfeiçoarem
sua própria vida.

Tiago 4:4-10. Se abraçarmos as coisas do mundo, iremos
nos tornar inimigos de Deus. (25- 30 minutos)

Faça um cartaz com os dizeres As Coisas de Deus e cole-o atrás
de uma cadeira . Prepare outro cartaz com os dizeres As Coisas
do Mundo e cole-o atrás de outra cadeira. Coloque as cadeiras

-,
lado a lado e pergunte aos alunos se é possível estar em
ambos os "lugares" ao mesmo tempo. Peça a um aluno que
tente sentar-se nas duas cadeiras ao mesmo tempo. Peça ao
aluno que fique de pé e separe bem uma cadeira da outra.
Pergunte ao aluno se ainda é possível sentar-se nos dois
lugares ao mesmo tempo . Peça ao aluno que escolha uma
cadeira na qual irá sentar-se.

• Não nos queixar uns dos os outros (v. 9)

Pergunte aos alunos:

• Cantar hinos (v. 13)

• O que essa demonstração pode representar?
• O que acontece com nosso relacionamento com Deus
quando tentamos estar no mundo e no reino ao mesmo
tempo?
• Que dificuldad es aparecem em nossa vida como
conseqüência de colocarmos as coisas do mundo na frente
das coisas de Deus?
Leia Tiago 4:4- 10 e peça aos alunos que identifiquem frases
que nos ensinem como nos tornar amigos de Deus. Anote a
referência remissiva a Mosias 3:19 e d ebata como esse
versículo é uma segunda testemunha do ensinamento de
Tiago.
Leia Tiago 1:12- 13. Leia Tiago 1:14-16 e o comentário
referente a Tiago 1:14 em Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus
Apóstolos, p. 451. Pergunte:
• Como o diabo nos induz ao pecado?
• Por que vocês gostariam de ser amigos do Senhor quando
Ele vier novamente?
Leia Tiago 5:7-20 procurando maneiras pelas quais podemos
nos preparar para sermos amigos de Deus e aliste-as no
quadro-negro . Elas podem incluir:
• Ser pacientes (vv. 7- 8)
• Fortalecer o coração (v. 8)

• Seguir o exemplo dos profetas (v. 10)
• Perseverar (v. 11; ver também Tiago 1:2-4)
• Não jurar (v. 12)
• Orar quando estivermos aflitos (v. 13)

• Pedir uma bênção aos élderes (v. 14)
• Confessar as culpas (v. 16)
• Orar uns pelos outros (v. 16)
• Converter o pecador (v. 20)
Pergunte aos alunos como a obediência aos conselhos
alistados no quadro-negro pod e ajudá-los a se prepararem
para ser amigos d e Jesus Cristo em Sua vinda . Peça aos
alunos que escolham uma ou duas coisas da lista em que
estejam fracos e escrevam um plano pessoal para melhorarem
nessas coisas. Leia () conselho do Élder Joseph B. Wirthlin:
"A questão é simples: Tudo que não nos leva para
perto de Deus nos afasta Dele. Não há meio-termo, não
há uma região cinzenta em que p ossamos pecar sem
sofrer uma degradação espiritual. É por isso que
precisamos arrepender-nos e achegar-nos a Cristo
diariamente, de modo fervorosamente submisso, para
podermos impedir que a chama de nosso testemunho
seja apagada pelo pecado." (Conference Report,
outubro de 1992, p . 48; ou Ensign, novembro de 1992,
p.36.)
Incentive os alunos a deixarem o mundo de lado e tornaremse amigos de Deus.
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Autor e Público Alvo: O livro de I Pedro fo i escrito pelo
Apóstolo sénior para os santos de cinco províncias da Ásia
Menor. (Ver I Pedro 1:1; ver também o mapa 6 do Gllia para

Estudo das Escritll ras.)
Fundamentos Históricos: Na época de Pedro, o governo
romano mostrava-se geralmente tolerante com todas as
religiões, inclusive o cristianismo. Â Igreja tinha recebido o
d ivino encargo de pregar o evangelho a "todas as nações"
(Marcos 16:15) e começou a divulgar a mensagem do
evangelho por todo o império romano. Embora o evangelho
fosse pregado de modo pacífico, a mensagem que proclamava
a vinda do Cristo ressuscitado como o Rei dos Reis não era
considerada favorável pelos monarcas romanos.

,I •

Em 64 d .C., um incêndio destruiu grande parte de Roma. O
imperador Nero ficou implicado na tragédia apesar de seus
esforços em ajudar os que ficaram sem lugar para morar por
causa do incêndio. Numa tentativa de livrar-se da culpa, Ne ro
acusou os cristãos. Em breve, os santos de todo o império
passaram a ser perseguidos por causa do ódio e preconceito.
Essa mudança da tolerância para a hostilidade causou grande
ansiedade entre os santos. Nessa mesma época, Pedro
escreveu para encorajar os santos em seu sofrimento e
lembrá-los da recompensa eterna reservada aos fiéis. Pedro
escreveu esta carta da "Babilônia" (I Pedro 5:13), que
provavelmente significa Roma . (Ver Guia para Estudo das
Escrituras, "Babilônia", p . 26.)

• Cristo preparou o cam inho para que o evangelho fosse
pregado aos mortos. (Ver I Pedro 3:18-20; 4:6; ver também
D&C 138:1-32.)
• Os líderes da Igreja devem apascentar o rebanho de Deus
com amor e por meio do exemplo. Eles devem prepará-los
para a vinda de Jesus Cristo, o principal Pastor. (Ver I
Pedro 5:1-4.)
• A confiança humilde em Deus conduz-nos à vida eterna .
(Ver I Pedro 5:5-11; ver também 11 Pedro 1:1-10; Mosias
4:6- 7.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensillall/elltos de Jcsus c Seus Apóstolos, pp. 445-447,
459-464.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a I Pedro 1-5.

Ô

I Pedro 1 :3-11. Suportar fielmente as provações

\.V de nossa fé pode ajudar-nos a alcançar a

salvação. (30- 35 rn inutos)

Aspectos Característicos: Nesta Epístola, Pedro inclui
algumas das declarações mais reveladoras da Bíblia com
respeito à salvação dos mortos.

I Pedro 1-5

.,.

Introdução
O Profeta Joseph Smith disse: "Pedro escreveu a linguagem
mais sublime de todos os apóstolos". (Ellsinalllentos do Pro!da
Joseph SlIlitll, p. 293.) Âo ler [ Pedro, procure essa linguagem
sublime e os princípios ensinados. Marque as passagens que o
inspirarem a mudar sua vida.
Em espírito de oração, estude I Pedro 1- 5 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
I "

• Suportar fielmente as provações de nossa fé pode ajudarnos a alcançar a salvação. (Ver I Pedro 1:3- 11; 4:12-16; ver
também Éter 12:4- 6.)
• Deus conclamou os santos a serem separados e diferentes
do mundo. (Ver I Pedro 2:9-17; ver também Deuteronômio
7:6; II Coríntios 6:14, 17.)

Desenhe uma âncora no quadro-negro e pergunte:
• Para que serve uma âncora?
• Que tipo de âncoras precisamos na vida?
Escreva no quadro-negro as seguintes palavras de consolo do
Profeta Joseph Smith:
------------------

"Ainda que retumbassem os trovões, e reluzissem os
relâmpagos, e rugissem os terremotos, e as guerras os
rodeassem, ainda assim, essa esperança e
conhecimento sustentariam suas almas em todas as
provações, angústias e amarguras" (EJ/siJ/all/cntos do
Pro!i>tn Joseph Sll/ith, p. 290.)

Peça aos alunos que pensem no que significa "essa
esperança" e escrevam suas opiniões no quadro-negro. Leia
Éter 12:4-6 e procure palavras chave que descrevam a
esperança . Debata as seguintes perguntas:
• Como a fé e a crença em Deus nos proporcionam uma
esperança segura?
• A que Éter relaciona esse tipo de esperança?
Leia novamente a declaração do Profeta Joseph Smith e sugira
que ela também pode ser interpretada simbolicamente. Peça
aos alunos que sugiram maneiras pelas quais os trovões
podem retumbar, os relâmpagos reluzir e os terremotos rugir
em nossa própria vida . Leia novamente a declaração do
Profeta, substituindo as sugestões dadas pelos alunos em
lugar das palavras trovões, relâmpagos, terremotos e guerras.
Pergunte:
• Como uma esperança segura em uma gloriosa ressurreição
pode ser uma âncora ao enfrentarmos os problemas da
vida?
• Como podemos ter certeza de que nossa âncora esteja
profundamente firmada e nos impeça de ficarmos à
deriva'?
• De que modo o conhecimento de que essa esperança irá
"[sustentar nossa alma] em todas as provações, angústias e
amarguras" pode aumentar nossa coragem?
• Por que as provações tendem a forçar nossa âncora e
desafiar nossa fé?
Leia nas informações contidas em Fundamentos Históricos a
respeito da introdução do livro de I Pedro, p. 234, e debata as
provações que os antigos santos estavam enfrentando.
Pergunte: Por que essas condições devem ter colocado sua fé
à prova? Explique aos alunos que Pedro, como Presidente da
Igreja, estava dando-lhes conselhos sobre como lidar com
suas tribulações. Divida os seguintes blocos de escrituras
entre os alunos: J Pedro 1:3-11; 2:19- 25; 3:8-17; 4:12-19. Peçalhes que encontrem e escrevam os ensinamentos a respeito
das provações que mais os impressionaram. Debata em classe
o que eles encontrarem:
Preste testemunho de que ao aumentar nossa fé teremos mais
esperança e isso nos ligará firmemente a Deus servindo-nos
de âncora em meio às provações da vida. Leia I Pedro 1:7;
2:21; 3:17; 4:12-13. Conclua testificando a respeito da
importância redentora de suportarmos as provas de nossa fé.

I Pedro 2:1-17. Deus conclamou os santos a serem
separados e diferentes do mundo. (20-25 minutos)
Escreva as palavras eleito, rl'l1l, santo e adqllirido no quadronegro. Peça aos alunos que imaginem que estão diante do
trono de Deus. Peça-lhes que escolham uma palavra da lista
que mais gostariam que o Pai Celestial usasse para descrevêlos. Pergunte quais alunos escolheram a palavra eleito.
Pergunte por que escolheram essa palavra . Repita as
perguntas com as outras três palavras.
Expliq ue aos alunos que geralmente a palavra adquirido
significa comprado. Leia I Pedro 2:9 e pergunte o que eles
acham que Pedro quis dizer ao declarar que os santos
deveriam ser um "povo adquirido" . Pergunte: Por que

"adquirido" é um título desejável? Leia o comentário do
Élder Russell M . Nelson sobre essa palavra:
"Vemos, portanto que a palavra [adquirido], encontrada
nas escrituras, significa: 'tesouro valioso', 'feito' ou
'escolhido por Deus' . Sermos identificados pelos
servos do Senhor como Seu povo adquirido é um
elogio da mais alta grandeza ." (A Liahona, julho de
1995, p. 35.)

Debata como podemos tornar-nos um "tesouro valioso" para
Deus. Pergunte: O que precisamos fazer para adquirir alguma
coisa? Peça aos alunos que leiam r Coríntios 7:23 e Atos 20:28
e procurem o preço pago para que nos tornássemos um povo
adquirido por Deus. Pergunte: Sabendo que Jesus Cristo
pagou tão alto preço por nós para que nos tornássemos
adquiridos, eleitos, reais e santos, o que precisamos fazer? Separe
a classe em dois grupos. Peça a um dos grupos que pesquise I
Pedro 1:1-5, 13-25 e o outro grupo I Pedro 2:1- 17 procurando
os princípios que nos ajudarão a continuar sendo um tesouro
valioso para Deus. Relacione os princípios no quadro-negro à
medida que os alunos os forem descobrindo.
Leia a seção chamada "Por Que Padrões?" no folheto Para o
Vigor da Juvcntlldc, p . 6. Debata:
• Por que o Senhor nos deu padrões?
• Como o cumprimento de Seus padrões nos torna um povo
adquirido ou diferente do resto do mundo?
• Como o fato de compararmos nosso comportamento e
pensamentos aos padrões de Deus pode ajudar-nos?
Preste testemunho de que o Pai Celestial deseja que sejamos
diferentes daqueles que vivem segundo os padrões do
mundo . Preste testemunho de que seremos diferentes e
dignos de receber "inúmeras bênçãos do céu" se decidirmos
viver de acordo com os convênios e mandamentos do
evangelho.

I Pedro 3:18-20; 4:6. Cristo preparou o caminho para que
o evangelho fosse pregado aos mortos. (25--30 minutos)
Peça a um aluno que venha para a frente da sala. Peça a outro
aluno que saia da sala e feche a porta. Peça ao aluno que ficou
na frente da sala que conte de modo resumido e em voz baixa
a história de Joseph Smith . Peça ao aluno que ficou do lado
de fora que entre e pergunte se ele escu tou a mensagem dada
pelo outro aluno . Por que sim ou por que não? Pergunte à
classe: Como essa demonstração pode ser comparada ao
mundo espiritual? Explique aos alunos que os justos estão
separados dos iníquos no mundo espiritual. (Ver o
comentário referente a Lucas 6:19-31 em Vida c Ensinamentos
de Jeslls c Seus Apóstolos, pp . 13]-132.) Leia Moisés 7:38 e
pergunte:

...
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• Que pessoas morreram "no dilúvio"?
• Em que "prisão" eles foram colocados?
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grande programa genealógico de A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele não foi criado
para satisfazer os interesses de um hobby, mas para
cumprir os propósitos eternos de Deus." (Conference
Report, abril de 1977, p . 96; ou Ensign, maio de 1977, p.
65.)

O Élder Joseph Fielding Smith disse:
"O Salvador inaugurou essa grande obra, quando foi
pregar aos espíritos em prisão, para que pudessem ser
julgados segundo os homens na carne (ou em outras
palavras, segundo os princípios do evangelho) e depois
viver de acordo com Deus no espírito, através de seu
arrependimento e aceitação da missão de Jesus Cristo
que morreu por eles." (Doutrinas de Salvação, 2:132.)

Debata as seguintes perguntas:

Le ia I Pedro 3:18-20 e procure o que Jesus fez enquanto seu
co rpo estava no sepulcro. Explique aos alunos que o relato
encontrado em Pedro é uma versão abreviada da história. O
Presidente Joseph E Smith, sexto Presidente da Igreja, recebeu
uma visão sobre essa ocasião. Leia Doutrina e Convênios
138:28-32 e peça aos alunos que expliquem como Jesus foi
capaz de "pregar àqueles espíritos ( ... ) em tão pouco tempo" .
Peça aos alunos que leia m I Pedro 4:6, e leia os seguintes
comentários. O Élder Mark E. Petersen, que foi membro do
Quórum dos Doze, disse:
"Jesus explicou que Ele é Deus tanto dos vivos quanto
dos mortos e, na verdade, até os mortos estão vivos
Nele. (Ver Lucas 20:38.)
No entanto, Ele tem um único evangelho. E como
tanto os vivos quanto os mortos são iguais perante Ele,
ambos os vivos e os mortos precisam ser salvos pelos
mesmos princípios do evangelho. O Senhor não faz
acepção de pessoas." (Conference Report, abril de
1976, p. 20; ou Ensign, maio de 1976, p. 15.)

• Por que Jesus transpôs o abismo que os separava e
preparou o caminho para que o evangelho fosse pregado
aos espíritos em prisão?
• O que significa ser "julgado segundo os homens na carne"
e "viver segundo Deus no espírito"?
Preste testemunho de que por causa do amor que o Pai
Celestial tem por nós, Ele providenciou um plano de salvação
para que todos possamos aprender e aceitar a mensagem de
Seu evangelho.

I Pedro 5:1-11. Os líderes da Igreja podem ajudar-nos a
preparar-nos para a Segunda Vinda de Jesus Cristo e
para a vida eterna, se formos humildes, dermos ouvidos
a seus conselhos e aprendermos a confiar no Pa i
Celestial. (30-35 minutos)

Mostre uma fotografia da Primeira Presidência. Peça aos
alunos que identifiquem cada um dos homens. Revezem-se
na leitura da mensagem da Primeira Presidência que se
encontra nas páginas 3-5 do folheto Para o Vigor da Juvcntudc.
Debata as seguintes perguntas:
• Como a Primeira Presidência se sente em relação à
juventude da Igreja?
• Por que acham que eles d espenderam tempo e esforços
para criar esse folheto?

O Élder Gordon B. Hinckley, que na época era membro do
Quórum dos Doze, ensinou:

• Que esperança eles têm em relação aos jovens?
• O que podemos fazer para que essa esperança se
concretize?

"Em relação aos mortos, é preciso que seja realizado
um trabalho vicário para que eles sejam julgados
segundo os homens na carne, e para que isso aconteça
eles precisam ser identificados; por isso temos o

Explique aos alunos que as escrituras revelam que os líderes
da Igreja devem ajudar-nos a preparar-nos para a Segunda
Vinda de Jesus Cristo. Leia com os alunos T Pedro 5:1--4 e
debata seu significado:
• "Apascenta i o rebanho" (v. 2)
• Ter "cuidado dele" (v. 2)
• Ser "exemplo ao rebanho" (v. 3)

Pergunte: Quem é o "Sumo Pastor"? Leia I Pedro 2:21 e
procure duas maneiras pelas quais Jesus abençoou nossa
vida. Pergunte:

Peça aos alunos que sugiram maneiras específicas pelas quais
podemos seguir o conselho do Presidente Hinckley em
relação às pessoas que conhecemos.

• Como o exemplo de Jesus e Seu sofrimento por nós podem
preparar-nos para Sua vinda?

Preste testemunho de que o Senhor e Sua Igreja precisam de
todos os seus membros, inclusive os jovens, a fim de cumprir
os desígnios de Deus nos últimos dias. Mostre as escrituras e
o folheto Para o Vigor da Juventude e incentive os alunos a
obedecerem voluntariamente ao conselho dado pelos fiéis
líderes da Igreja de todas as dispensações.

• Leia I Pedro 2:25. De que modo podemos ser "ovelhas
desgarradas"?
• Como podemos fazer com que Jesus seja "o Pastor e Bispo
das [nossas] almas"?
Pedro também deu conselhos aos membros jovens. Leia I
Pedro 5:5-11 procurando palavras e frases chave que
descrevam esse conselho e depois relacione-as no quadronegro. Debata como esse conselho pode ajudar os jovens a
prepararem-se para a vinda do "Sumo Pastor".
Pergunte aos alunos se eles conhecem pessoas que estejam
faltando às aulas do seminário ou às reuniões das Moças ou
do quórum do Sacerdócio Aarônico. Pergunte: Por que é
importante que saibamos quem são essas pessoas? Leia a
seguinte declaração do Presidente Gordon B. Hinckley:

. ...

"Com o número crescente de conversos, precisamos de
um esforço significativamente maior no sentido de
ajudá-los a encontrar o rumo. Todos esses conversos
precisam de três coisas: fazer um amigo, ter uma
responsabilidade e ser nutridos 'pela boa palavra de
Deus'. (Morôni 6:4) Para nós, é um dever e uma
oportunidade proporcionar-lhes essas coisas." (A
Liahona, julho de 1997, p . 53.)
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Autor e Público Alvo: O livro de II Pedro foi escrito por
Pedro para os santos fiéis da Ásia Menor. (Ver II Pedro 1:];
3:1; ver também I Pedro 1:1.)
Fundamentos Históricos: Pedro provavelmente escreveu sua
segunda epístola de Roma, por volta de 64 a 67 d. C. Ao
contrário de sua primeira carta, que ajudava os santos a
lidarem com a perseguição externa, sua segunda carta
abordava a apostasia interna que ameaçava o futuro da Igreja .
Falsos profetas e mestres estavam espalhando "heresias de
perdição, [negando] o Senhor que os resgatou" . (II Pedro 2:1;
ver também "Informações Históricas" em Vida e Ensinamentos
de Jesus e Se/ls Apôstolos, pp. 468-469.)
Tema: O tema dominante desta carta é como uma pessoa
adquire o conhecimen to de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta
pode ser dividida em três partes principais . A primeira parte
ensina que podemos adquirir um conhecimento de nosso
Senhor Jesus Cristo tornando-nos "participantes da natureza
divina" e fazendo "mais firme a [nossa] vocação e eleição" .
(Ver II Pedro 1.) A segunda parte compara esse verdadeiro
conhecimento de Jesus Cristo com o falso conhecimento e
heresias espalhadas pelos apóstatas. (Ver II Pedro 2.) A
terceira parte descreve a esperança que advém àqueles que
adquirem um verdadeiro conhecimento da gloriosa volta do
Senhor à Terra, onde os justos habitarão. (Ver II Pedro 3.)
Pedro escreveu essa carta para incentivar os santos a
tornarem seu chamado e eleição seguros por meio da fiel
aplicação prática do evangelho e aumentando seu
conhecimento do Senhor.

II Pedro 1-3

-

Introdução
O Presidente Harold B. Lee disse: "Considero que as Epístolas
de Pedro estão entre os melhores escritos que temos no Novo
Testamento. Quando preciso encontrar algo que me dê alguns
pensamentos inspiradores, recorro às Epístolas de Pedro".
(Seminário de representantes regionais, 5 de abril de 1973, p.
2.) Ao ler esta Epístola, observe os pensamentos inspiradores
que lhe virão à mente e compartilhe-os com os alunos .
Em espírito de oração, estude II Pedro 1- 3 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Precisamos desenvolver atributos divinos para herdar a
vida eterna . (Ver II Pedro 1:1-9.)
• O Espírito Santo nos ajuda a compreender as escrituras.
(Ver II Pedro 1:20- 21.)
• O Espírito Santo pode ajudar-nos a reconhecer e evitar os
falsos mestres e as falsas doutrinas. (Ver II Pedro 2:1-2, 9.)

• A aplicação prática do evangelho nos ajuda a não sermos
enganados pela falsa doutrina. (Ver II Pedro 2:1-19.)
• Os apóstatas têm maior responsabilidade por seus erros do
que as pessoas que nunca aprenderam as verdades do
evangelho. (Ver II Pedro 2:20-22; ver também Alma 24:30;
D&C 82:3.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamelltos de Jesus e Seus Apóstolos, pp . 467-473.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a TI Pedro 1- 3.

II Pedro 1:1- 9. Devemos esforçar-nos a vida toda para
desenvolver atributos divinos que nos preparem para a
vida eterna. (20- 25 minutos)

Pergunte aos alunos:
• O que vocês mais desejam na escola? Em sua vida familiar?
Em sua carreira?
• De modo geral, o que precisam fazer para alcançar suas
metas?
Pedro falou aos santos a respeito de seu desejo de tornaremse semelhantes ao Pai Celestial. Peça aos alunos que leiam II
Pedro 1:1-4. Pergunte: Que palavras Pedro usa no versículo 4
para descrever como é ser semelhante a Deus? O Presidente
Da vid O. McKay, comentando a frase "participantes da
natureza divina", disse:
"[Pedro] compreendeu o que significava estar em
contato com o espiritual, erguer-se acima do material e
sensual, e participar do Espírito divino de Deus."
(Conference Report, outubro de 1961, p. 90.)

Peça aos alunos que descrevam o que acham que a declaração
do Presidente McKay significa. Peça-lhes exemplos de como
podemos seguir o conselho de Pedro.
Desenhe uma árvore com oito círculos representando frutos.
Escreva na árvore: Natllri'ZII divinll. Peça a seus alunos que
leiam fI Pedro 1:5-8. Peça-lhes que escrevam nos frutos os
oito atributos encontrados nesses versículos e depois debata
cada um deles. Leia a seguinte declaração do Presidente Ezra
Taft Benson .
"As virtudes mencionadas por Pedro são parte da
natureza divina ou do caráter do Salvador. São
virtudes que devemos imitar se quisermos ser mais
semelhantes a Ele." (Conference Report, outubro de
1986, p. 59; ou Ensign, novembro de 1986, p. 45.)

Você pode debater as seguintes perguntas:
• De quem é o caráter descrito pelas virtudes ou atributos
encontrados em II Pedro l:5-8?
• Quem é a pessoa a quem fomos instruídos a tornar-nos
semelhantes? (Ver 3 Néfi 27:27.)

Leia II Pedro 1:20-21 e explique aos alunos que embora seja
verdade que as escrituras foram traduzidas de muitas línguas
e para muitas outras, elas foram originalmente reveladas aos
profetas pelo poder do Espírito Santo. Peça a um aluno que
leia esta declaração do Élder Delbert L. Stapley, que foi
membro do Quórum dos Doze:

• Como a busca dessas qualidades nos aproxima de Deus?
• Se procurarmos imitar essas virtudes, como isso afetará
nossas decisões do dia a dia?
Preste testemunho de que o esforço de nos tornarmos mais
semelhantes a Cristo é algo contínuo. Peça aos alunos que
leiam II Pedro 1:8 novamente, salientando a necessidade de
darmos bons frutos em nosso conhecimento de Jesus Cristo.
Pergunte: De que forma é mais vantajoso conhecer mais o
Salvador do que conhecer menos a respeito Dele? Saliente
que o esforço de aprendermos mais a respeito de Jesus Cristo
irá ajudar-nos ,1 imitar as qualidades de Sua natureza divina.
Peça aos alunos que leiam a definição de graça no Cuia para
Estudo das Escriturlls, p. 93 . Eles podem sublinhar as palavras
"poder de Deus que possibilita" e "auxílio ou fortalecimento
divino" . Explique aos alunos que adquirimos o poder de
mudar e de participar da natureza divina quando confiamos
humildemente na graça de Deus. Peça aos alunos que leiam IJ
Pedro 1:9- 10 e observem a diferença entre aqueles que
carecem dos atributos divinos (v. 9) e aqueles que fazem um
esforço diligente para alcançarem esses atributos (v. 10). Diga
aos alunos que não devemos desanimar se todos esses
atributos não forem alcançados de modo fácil ou rápido. Leia
o seguinte conselho do Presidente Joseph Fielding Smith a
respeito da perfeição:
" As palavras do Salvador no Sermão da Montanha,
'Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que
está nos céus'[Mateus 5:48], evidentemente foram mal
aplicadas ou limitadas em sua aplicação por muitas
pessoas. O Salvador sabia que o homem mortal não
conseguiria alcançar a meta de perfeição e tornar-se
como seu Pai Celestial, mas que na mortalidade
poderiam ser estabelecidos os alicerces dessa perfeição.
Devemos, portanto, continuar progredindo de graça
em graça, não apenas nesta vida mas também nas
eternidades futuras . É possível para toda alma fiel
alcançar por fim essa perfeição." (Answers to Gospel
Questions, 4:72. )

"Se os profetas falam pelo poder do Espírito Santo,
então é necessário o Espírito Santo para interpretar
corretamente os ensinamentos dos homens santos.
Portanto, aqueles que não possuem o Espírito de Deus
não podem compreender as coisas de Deus."
(Conference Report, outubro de 1966, p. 113; ver
também I Coríntios 2:10-11, 14; 2 Néfi 25:4.)

Debata por que precisamos da ajuda do Espírito Santo para
compreender devidamente as escrituras. Peça aos alunos que
contem o que aprenderam a respeito de como convidar o
Espírito para seu estudo das escrituras.
~ II Pedro 2:1-20. A aplicação prática do evangelho

B;J nos ajuda a não sermos enganados pela fal sa
doutrina. (40- 45 minutos)
Escreva a seguinte frase no quadro-negro: Apostasia:
AfastameJ1to da verdade. Pergunte: Essa palavra se aplica ao
passado, presente ou futuro? Por quê? Diga aos alunos que o
Senhor nos alertou de maneiras pelas quais poderíamos ser
afastados da verdade. Ajude-os a compreender que Satanás
usa hoje os mesmos métodos enganadores que usava na
época de Pedro. Para ilustrar, separe a classe em pequenos
grupos e entregue uma folha de papel a cada grupo. Designe
cada grupo a ler um ou mais dos seguintes blocos de
escrituras e desenhe algo que represente o método enganador
utilizado. Você não precisa utilizar todos os blocos de
escrituras.
• II Pedro 2:1-2
• II Pedro 2:12-13
• lJ Pedro 2:18-19

• I João 2:9-11
• Judas 1:4
• Judas 1:16

II Pedro 1 :20- 21. Para compreender as escrituras,
precisamos estudá-las com o Espírito. (10- 15 minutos)

Mostre para a classe um livro em língua estrangeira que
nenhum dos alunos compreenda . Peça a um aluno que tente
lê-lo. Mostre aos alunos um conjunto de escrituras e pergunte
em que língua elas foram escritas. Alguns podem sugerir o
hebraico, o grego ou o português . Depois de várias sugestões,
leia 2 Néfi 32:2- 3 e pergunte:
• O que é a "língua" ou o id ioma "dos anjos"?
• Por meio de que poder os anjos falam?
• Onde podemos ler as palavras de Cristo?

• Judas 1:19
Peça aos grupos que mostrem seu desenho para a classe. Leia
a escritura que acompanha cada desenho e explique a sua
respectiva admoestação.
Explique aos alunos que na época de Pedro a Igreja estava
enfrentando apostasia . Os santos estavam sendo perseguidos
não apenas pelos não cristãos, mas também por alguns de
dentro da Igreja que se haviam afastado da verdade e
rejeitado os líderes da Igreja. Os apóstatas eram

particularmente perigosos para os novos membros que ainda
tinham um testemunho muito fraco. (Ver "Informações
Históricas" em Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, p .
468.) Encontramos atualmente alguns inimigos semelhantes.
Leia a seguinte declaração do Presidente Gordon B. Hinckley:
"Tão certo quanto este é o trabalho do Senhor, haverá
oposição. Haverá muitos que com sofismas, palavras
enganadoras e astúcia irão espalhar a dúvida e
procurar minar o fundamento desta causa. Seu brilho
será breve. Eles poderão receber, por algum tempo, o
aplauso dos que duvidam, dos cépticos e críticos. Mas
irão desaparecer e ser esquecidos, como os de sua
espécie do passado." (A Líahona, julho de 1994, p. 66.)

Ajude seus alunos a compreenderem que podemos aprender
a resistir à apostasia lendo a respeito da experiência dos
santos na época de Pedro. Escreva as seguintes referências no
quad ro-negro:

II Pedro 2:20-22. Se temos conhecimento de que o
evangelho é verdadeiro e depois rejeitamos nosso
testemunho, estamos em pior situação do que se nunca
tivéssemos conhecido a verdade. (15- 20 minutos)

Leve para a sala de aula um vaso de terra e duas pequenas
bandejas com biscoitos, pão ou outro alimento que possa ser
comido com a mão. Peça a dois alunos que venham para a
frente da sala . Peça-lhes que façam uma bola de lama.
Providencie um meio para que eles lavem as mãos. Depois
peça a um deles que faça outra bola de lama. Mostre uma
bandeja de comida a cada um deles e peça-lhe que coma.
Pergunte: Qual aluno está em melhor condições de comer?
Por quê?
Escolha um aluno para ler II Pedro 2:20-22. Peça aos outros
alunos que escutem o aluno ler e levante a mão assim que
descobrirem como os versículos se relacionam com a lição
com uso de objetos. Pergunte:
• A que podemos comparar o aluno com a mão suja de
lama?

• [João 2:4- 5

• A que podemos comparar o aluno com as mãos limpas?

• I João 2:15

• Por que é pior voltar ao pecado depois de nos termos
arrependido?

• [João 3:9- 10. (Ver também TJS, I João 3:9.)
• [João 4:7- 10
• Judas 1:20
Designe vários alunos a lerem em voz alta os blocos de
escrituras do quadro-negro, procurando o que cada um deles
ensina a respeito d e como evitar a apostasia. Depois de terem
lido o conselho, peça-lhes que se aproximem do quadro-negro
e escrevam o que encontraram ao lado da escritura que leram.
Debata como a aplicação prática do evangelho descrita nessas
escrituras irá fortalecer uma pessoa contra o engano. Leia o
conselho do Élder Marvin J. Ashton:
"Há muitos aqui presentes hoje que estão semeando a
discórdia e a dissensão. Com meias verdades e
calúnias, estão procurando conduzir os membros da
Igreja de Jesus Cristo à apostasia . ( ... ) Aqueles que
estiverem firmemente comprometidos a viver o
evangelho de Jesus Cristo não serão confundidos nem
desviados do rumo." (Conference Report, outubro de
1983, p. 89; ou Ensign, novembro de 1983, p. 63; ver
também Mosias 23:14.)

Preste testemunho de que a aplicação prática do evangelho
nos ajuda a reconhecer e a evitar doutrinas e práticas
enganadoras.

Saliente que Pedro estava falando aos membros da Igreja que
conheciam o evangelho. Peça aos alunos que leiam Alma
24:30 e Doutrina e Convênios 82:3 em silêncio. Peça-lhes que
expliquem como esses versículos reforçam o ensinamento de
Pedro. Leia a admoestação do Presidente Spencer W. Kimball:
"Tendo recebido as necessárias ordenanças salvadoras
- batismo, o dom do Espírito Santo, as ordenanças e
selamentos do templo - deve-se viver os convênios
firmados. Deve-se perseverar na fé. Não importa quão
brilhante foi o serviço prestado pelo bispo ou
presidente de estaca, ou qualquer outra pessoa, se ela
tropeçar mais tarde e deixar de viver em retidão 'até o
fim', as boas obras que praticou estão todas em perigo .
Sem dúvida, aquele que serve e depois se afasta pode
estar na categoria descrita por Pedro, 'o cão voltou ao
seu próprio vómito, e a porca lavada ao espojadouro
de lama'. (Ver II Pedro 2:22.)" (O Milagre do Perdão, p.
121.)

Conclua debatendo as seguintes perguntas:
• Já que é melhor nunca ouvir falar do evangelho do que
ouvi-lo e depois voltar ao pecado, por que correr o risco?
• O que o evangelho nos oferece que faz valer a pena
corrermos o risco?

Autor: João, um dos Doze Apóstolos originais de Jesus, é
tradicionalmente identificado como o autor de I, II e III João.
Embora o nome de João nunca seja mencionado nessas cartas,
há pistas convincentes que indicam ter sido ele o seu autor.
Em primeiro lugar, escritores do início do segundo século o
identificam como o autor. Segundo, as cartas contêm um
vocabulário e estilo semelhantes ao do evangelho de João.
Terceiro, o autor escreveu que viu e tocou o corpo de Jesus,
algo que sem dúvida era verdades em relação ao Apóstolo.
(Ver I João 1:1-4; 4:14.)
Público Alvo: O público alvo de I João não é especificamente
mencionado na carta. No entanto, o conteúdo indica que João
escreveu para crentes. (Ver I João 1:3-4; 2:12- 14.) É possível
que ela fosse dirigida a santos que residiam em diversos
lugares. A carta fornece pouca ou nenhuma evidência que
indique o local ou a época em que foi escrita . Se a tradição de
que João morou muito tempo em Éfeso for correta, a carta
pode ter sido escrita ali, por volta de 70 a 100 d . C.
Fundamentos Históricos: Surgiram pessoas enganadoras no
meio dos santos. Suas falsas doutrinas são conhecidas
atualmente como gnosticismo. (Ver o comentário referente a
Colossenses 2:18, 19 e a "Introdução" a I João em Vida e
Ensinamentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp . 379, 475-476.) João
corrigiu os falsos ensinamentos dos gnósticos prestando
vigoroso testemunho da existência física do Salvador. (Ver I
João 1:1-2; 4:2, 14; 5:6.)

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Nosso conhecimento de Deus e o amor que sentimos por
Ele crescem à medida qu e guardamos Seus mandamentos.
(Ver I João 1:1-7; 2:1- 6; 5:1-3; ver também João 14:]5, 21,
23; 15:10.)
• Expressamos nosso amor a Deus quando amamos e
servimos uns aos outros. (Ver I João 3:10-18, 23; 4:7- 10,
20- 21; ver também João 13:34-35; 15:12-13.)
• "O perfeito amor lança fora o temor" (I João 4:18)
• Os santos nascem de Deus por meio da crença em Cristo e
do cumprimento de Seus mandamentos. (Ver I João 5:1-4;
ver também Alma 5:14-30.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinamentos de Jesus c Seus Apóstolos, pp. 475-479.
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Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a I João 1- 5.

I João 1 :1-2:11 . A obediência aos mandamentos de Deus
conduz-nos à luz de Deus. (40- 45 minutos)

Introdução
João queria proteger os santos das idéias destrutivas dos
gnósticos . Ele refutou a doutrina gnóstica incentivando os
santos a continuar a acreditar e a viver o que lhes tinha sido
previamente ensinado a respeito da natureza divina de Jesus,
como Filho de Deus. O Presidente Ezra Taft Benson ensinou:
"Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas
encontram seu devido lugar ou são eliminadas de nossa vida.
Nosso amor pelo Senhor governará as exigências de nosso
afeto e nosso tempo, os interesses que buscamos e a ordem de
nossas prioridades .
Devemos colocar Deus acima de tudo e todos em nossa vida" .
(Conference Report, abril de 1988, p . 3; ou Ensign, maio de
1988, p. 4.)

Apague as luzes da sala de aula e mostre uma mesa com
tantas fontes de luz quantas conseguir reunir. (Por exemplo:
lanternas, lâmpadas, luzinhas de árvore de Natal.) Pergunte:
Por que dependemos tanto da luz?
Acenda as luzes da sala de aula . (Se suas outras luzes forem
su ficientemente fortes, você pode continuar a aula usando a
iluminação fornecida por elas.) Escreva a palavra luz no
quadro-negro. Peça a seus alunos que d escrevam todas as
propriedades da luz que conseguirem e relacione-as no
quadro-negro. (Por exemplo: A luz permite a visão, dá vida,
pode ser refletida, varia em intensidad e.)
Explique aos alunos que há características da luz física que
também se aplicam à luz espiritual. Pod e ser útil
compararmos as duas. Separe a classe em dois grupos.
Designe I João 1:1- 10 a um grupo e I João 2:1-11 ao outro.
Peça-lhes que leiam seus versículos procurando palavras ou
frases que se relacionem com a luz. Debata o que
encontrarem. Debata como os atributos da luz espiritual são
semelhantes aos da luz física .

Em espírito de oração, estude I João 1-5 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

" ~.
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Escreva as seguintes perguntas no quadro-negro: Divida as
perguntas entre a classe e peça aos alunos que consultem a
escritura correspondente para encontrar as respostas:
• J João 1:1-3. O que foi que João testemunhou
pessoalmente? Quais são algumas escrituras
alistadas em Conhecimento das Escrituras que se
refiram a testemunhas pessoais de Cristo?

• [João 1:5-6. Como esses versículos se relacionam
com Mateus 6:24?
• I João 1:7. Como "andamos na luz"? Como o nosso

esforço em seguir o exemplo de Cristo "nos purifica
de todo o pecado"?
• I João 1:8-2:1. (Ver TJS, I João 2:1.) Como o fato de
confessarmos nossos pecados nos prepara para o
arrependimento?
• I João 2:3-4. Como vocês se sentem a respeito do

Salvador quando se esforçam muito em fazer o que
Ele pede? Sentem alguma diferença em relação a Ele
quando ignoram Suas palavras? Por quê?
• I João 2:5-6. Como a obediência às palavras do

Salvador reflete Seu exemplo em nossa vida?

Amor a Deus

2:5

5:3

3:11,23 4:20- 21 3:16-18 4:9-11

o que esta
escri tura diz
a respeito
do amor?
o que isso
significa
para mim?
Combine e
resuma os
dois conceitos.

Quando os alunos tiverem terminado, debata o que
aprenderam . Complete a tabela à medida que os alunos
fizerem seus comentários a respeito dos versículos que leram
(ou peça aos alunos que escrevam sua resposta no quadronegro). Peça aos alunos que sugiram o que João está
ensinando a respeito do amor a Deus em cada par de
referências e escreva suas respostas na coluna "Combine e
resuma". (São possíveis respostas: Nosso amor a Cristo cresce
quando obedecemos a Ele; não podemos realmente amar a
Deus sem amar ao próximo; demonstramos melhor nosso
amor quando seguimos o exemplo do Salvador e ajudamos
nosso semelhante.)

Debata as perguntas em classe. (Nota: A resposta da pergunta
referente ao Conhecimento das Escrituras está em Êxodo
33:11; Lucas 24:36-39; D&C 76:22-24.)

Peça aos alunos que leiam e ponderem I João 4:18-19 . Depois
leia esta declaração do Élder Jeffrey R. Holland, que na época
era membro dos Setenta.

Você pode concluir debatendo os princípios referentes à luz
ensinados nas seguintes escrituras: I João 1:7; Mateus 5:14-16;
3 Néfi 18:16, 24; Doutrina e Convênios 88:67; 93:36-37. Sugira
a seus alunos que, depois de lerem cada uma dessas
escrituras, façam uma corrente de escrituras, escrevendo a
referência da próxima escritura na margem da página.
Quando tiverem lido todas as escrituras, peça-lhes que
completem a corrente escrevendo a referência da primeira
escritura na última da lista.

Ensine aos alunos que à medida que nosso amor a Deus
aumentar, Ele nos abençoará com mais confiança e levará
para longe o nosso medo.

I João 2- 5. O Pai Celestial nos abençoa quando
demonstramos nosso amor por Ele amando e servindo
uns aos outros. (35- 40 minutos)

Mostre uma gravura de um coração grande e bem vermelho.
À esquerda dela, coloque uma gravura do Salvador. À direita,
coloque uma gravura das escrituras e de várias pessoas, como
a de uma família, estudantes, líderes políticos ou um profeta.
Peça aos alunos que descubram o que está sendo
representado. (Uma possível resposta é a relação entre o amor
de Deus e o amor ao próximo.)
Coloque a seguinte tabela no quadro-negro. Peça aos alunos
que escolham e leiam em silêncio uma das referências das
escrituras da tabela, procurando respostas a duas perguntas.

"Enfrentamos alguns temores e fracassos na vida. Às
vezes as coisas não saem da maneira esperada e não
conseguimos atingir nossas metas. Às vezes, tanto na
vida particular quanto na pública, parece que ficamos
sem forças para continuar. Às vezes as pessoas nos
desapontam, ou a situação financeira nos impede de
progredir e as dificuldades e sofrimentos da vida nos
fazem sentir-nos muito sozinhos.
Mas quando chegarem esses momentos difíceis, presto
testemunho de que há uma coisa que nunca falha e
jamais nos desapontará. Há uma única coisa que
passará no teste do tempo, das tribulações, dos
problemas e transgressões. Há uma única coisa que
jamais falhará: O puro amor de Cristo.
Só o puro amor de Cristo pode ajudar-nos a superar as
dificuldades. É o amor de Cristo que tudo sofre e é
bondoso. É o amor de Cristo que não se irrita
facilmente nem é facilmente provocado. Só Seu puro
amor nos possibilita suportar todas as coisas, acreditar
em todas as coisas, esperar em todas as coisas e
perseverar em todas as coisas." (Conference Report,
outubro de 1989, p. 32; ou EI1Sigl1, novembro de 1989,
p.26.)

Autor: O Apóstolo João é identificado tradicionalmente como
o autor de II João. (Ver a introdução ao livro de I João, p. 241.)
Público Alvo: Esta Epístola foi escrita "à senhora eleita, e a
seus filhos". (v.J) Não se sabe se João estava dirigindo-se a
pessoas específicas ou falando à comunidade em sentido
figurativo. (Ver "Informações Históricas" em Vida e
Ensillal'/lentos de jes/l5 e Seus Apóstolos, pp. 481-482.)
Fundamentos Históricos: Os fundamentos históricos d e II e
III João são semelhantes aos da primeira carta de João. (Ver a
introdução ao livro de I João.) Supõe-se que essas duas cartas
tenham sido escritas por volta de 85-95 d. C. em algum lugar
do império romano. (Ver "Onde e Quando Foi Escrita" e m
Vida e Ensillal'/lelltos de jes/ls e Seus Apóstolos, p. 476.)
Tema: Os primeiros santos freqüentemente acolhiam e
sustentavam os líderes e mestres da Igreja em suas viagens.
(Ver III João 1:5,6.) Os mestres falsos e apóstatas que
espalhavam sua mensagem gnóstica também viajavam e se
aproveitavam da hospitalidade dos membros da Igreja. João
pediu a seus leitores que usassem de bom senso e não
apoiassem essas pessoas, para que os santos não
contribuíssem com a divulgação da heresia.

-

Sugestões Didáticas
Use a seguinte idéia ou uma ou mais idéias próprias ao
preparar-se para ensinar II João 1.

II João 1:1, 4; III João 1:4. Podemos proporcionar alegria
a outras pessoas quando vivemos o evangelho. (15-20
minutos)

Antes da aula, peça a pais, amigos ou líderes da Igreja que
conheçam seus alunos que escrevam um breve parágrafo
comentando como se sentem quando o aluno que conhecem
decide guardar os mandamentos. Se possível, consiga um
para cada aluno. Não mostre essas cartas aos alunos. (Outra
opção seria pedir aos alunos que escrevam a respeito de um
colega de classe designado que tenha cumprido os
mandamentos.) Antes da aula, escreva as seguintes perguntas
no quadro-negro: Quel/l foi fief7 Quem foi afctado por essa
fidelidade? Como essa fidelidade afeto/l outras pessoas? Pergunte:
• De que modo o fato de guardarmos os mandamentos nos
proporciona felicidade?
• Quais são alguns exemplos disso?
• Como a sua obediência toca a vida das pessoas que vocês
conhecem?
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Peça aos alunos que leiam II João 1:1, 4 e III João 1:4.
Pergunte:
• Como João se sentia a respeito de seus "filhos"?

Introdução
o Élder Bruce R. McConkie acreditava que li e III João talvez
tivessem sido cartas pessoais escritas a familiares de João.
(Ver Doctrinal New Testal'/lcnt COl/ll/lentary, 3:409.) Essas cartas
mostram que João se preocupava com os membros da Igreja
de modo geral, mas também tinha preocupações pessoais em
relação a alguns membros específicos.
Em espírito de oração, estude II João 1 e pondere os seguintes
princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Viver o evangelho proporciona alegria a nós mesmos e
também a outras pessoas. (Ver n João 1:1,4; ver também III
João 1:1 -4.)
• Os santos precisam ser cuidadosos ao se associarem com
aqueles que não acreditam em Jesus Cristo. (Ver" João
1:7--11.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida l' Ellsinal/lcntos de jes/ls
485-488.

l'

Seus Apóstolos,pp. 481-483,

• O que eles fizeram para dar-lhe tanta alegria?
Peça a um aluno que leia em voz alta uma das seguintes
escrituras:
• Mateus 3:13, 17
• 1 Néfi 3:6-8
• Alma 38:3
• Morôni 8:1-2
Peça que o aluno chame outro aluno para responder às
perguntas do quadro-negro em relação àquela escritura. Peça
a outro aluno que leia uma segunda escritura e que chame
outro aluno para responder às perguntas em relação àquela
escritura. Continue assim até ter estudado todas as
referências. Peça aos alunos que façam comentários a respeito
de como a fidelidade abençoa outras pessoas. Peça-lhes que
sugiram outros exemplos das escrituras ou da vida real que
conheçam.
Preste testemunho de que a obediência ao evangelho não
apenas proporciona felicidad e à nossa vida mas também
abençoa as pessoas a nosso redor. Conclua mostrando as
cartas que juntou referentes a seus alunos. Incentive-os a
ponderarem e lembrarem a alegria que suas boas escolhas
proporcionam a outras pessoas.
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Autor: O Apóstolo João é identificado tradicionalmente como
o autor de III João. (Ver a introdução ao livro de I João,
p.241.)
Público Alvo: Essa Epístola foi escrita para Gaio, um fiel
membro da Igreja . Era costume na Igreja primitiva que os
membros acolhessem os missionários cristãos em sua casa e
atendessem a suas necessidades. João elogiou Gaio por sua
desprendida devoção à causa de Cristo ao proporcionar
alojamento para os servos de Deus que estavam em viagem.

muito com isso. É uma provação muito severa". ("Sweet Are
the Uses of Adversity", The Instructor, junho de 1965, p. 217.)
Em espírito de oração, estude III João 1 e pondere o seguinte
princípio antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Exercer injusto domínio afasta-nos do Espírito. (Ver III João
1:9-11; ver também D&C 121:34-39.)

Fundamentos Históricos: Novamente o problema dos falsos
mestres que viajavam por toda parte e enganavam os santos.
(Ver a introdução ao livro de II João, p. 243.) Alguns líderes
da Igreja serviam por ambição pessoal em vez de por amor a
Cristo ou a Seus santos. Diótrefes era um desses líderes
corruptos. Ele era culpado de afirmar ter autoridade superior
à de um apóstolo.

Outras Fontes de Consulta

Tema: João escreveu para cumprimentar Gaio por sua
fidelidade e encorajá -lo. João também queria indiretamente
advertir Diótrefes.

Sugestões Didáticas

<1:' .

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 445-447,
459-464.

Use a seguinte idéia ou uma ou mais idéias próprias ao
preparar-se para ensinar III João 1.

III João 1. O serviço desprendido aproxima-nos de Deus.
Impor nossa autoridade sobre outras pessoas afasta-nos
do Espírito. (10-15 minutos)

Coloq ue a seguinte tabela no quadro-negro:

Introdução
Como os santos fiéis da época de João sofriam perseguições
d e fora da Igreja, eles cuidavam uns dos outros. João
cumprimentou-os pelo apoio mútuo que proporcionavam aos
outros santos. Os santos dos últimos dias do passado também
passaram por situações semelhantes, o que serviu para
forta lecê-los . O Élder Harold B. Lee, que na época era
membro do Quórum dos Doze, explicou: "Durante os
primeiros dias da Igreja, passamos por um período de
difamação e acusações falsas, mas superamos essa época. Ela
nos uniu por causa dos inimigos de fora, e sobrevivemos.
Passamos por um período em que fomos atacados por
multidões enfurecidas e expulsos, em que pessoas foram
mortas e sangue foi derramado, mas de alguma forma esse
martírio deu-nos forças. Passamos pela pobreza e ganhamos
forças ao sermos provados nela. Depois passamos por uma
época que podemos chamar de apostasia ou de traição
interna, uma das provações mais duras por que tivemos de
passar. Estamos agora passando por outro teste: um período
que poderíamos chamar de sofisticação. Esta é uma época em
que há muitas pessoas inteligentes que não estão dispostas a
dar ouvidos aos humildes profetas do Senhor, e sofremos

Escritura

A quem ela
é dirigida?

O que
ele fez?

João estava
contente ou
descontente
com isso?

Por quê?

III João 1:1,

3,5-6

- - ------

III João
1:9-11

Separe a classe em dois grupos e peça a cada grupo que leia
um dos blocos de escrituras, procurando a resposta das
perguntas. Complete a tabela e debata o que os alunos
aprenderam. Leia Mosias 2:17 e Doutrina e Convênios 121:37,
39 e pergunte:
• Como essas escrituras se relacionam a Gaio e Diótrefes?
• Por que tantas pessoas "exercem injusto domínio"?
Peça aos alunos que contem a respeito de líderes da Igreja que
conhecem e que demonstraram muita humildade em seu
chamado. Pergunte o que aprenderam a respeito do serviço
humilde com seus líderes.

Autor: O autor de Judas identificou-se como "servo de Jesus
Cristo e irmão de Tiago". (Judas 1:1) Esse Judas era muito
provavelmente o meio-irmão de Jesus . (Ver Mateus 13:55.)
Não temos nenhuma indicação do cargo exercido por Judas,
mas a Epístola sugere que ele ocupava uma posição de
autoridade que o qualificava a escrever cartas de
aconselhamento.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Público Alvo: Tal como as outras epístolas universais, pouco
se sabe a respeito do público alvo do livro de Judas. Judas
simp lesmente endereçou seus escritos "aos santificados em
Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo" . (Judas 1:1)

Outras Fontes de Consulta

Aspectos Característicos: Embora seja um dos livros mais
curtos do Novo Testamento, Judas contém informações que
não são encontradas em nenhum outro lugar na Bíblia . Judas
fala de anjos "que não guardaram o seu principado" (v. 6; ver
também Abraão 3:26); de uma contenda entre Miguel e
Lúcifer pelo corpo de Moisés (v. 9); e de uma profecia de
Enoque a respeito da Segunda Vinda do Salvador (vv. 14-15;
ver também Moisés 7:65-66.)

Sugestões Didáticas

Tema: Judas escreveu para instar seus leitores a serem
dedicados na defesa da fé em meio à apostasia que estava
acontecendo e adverti-los contra pessoas da Igreja que
estavam tentando conduzi-l os a caminhos proibidos. (Ver
Judas 1:3-4.) Judas 4-9 assemelha-se a II Pedro 2, mas ao
passo que Pedro profetizava a respeito de uma apostasia
futura, Judas falava do cumprimento dessa profecia. (Ver II
Pedro 2:1; Judas 4.)

Introdução
Judas 1 usa três exemplos para ilustrar como Deus lidou com
a rebelião: (1) os filhos de Israel foram impedidos de entrar na
terra prometida, (2) os anjos que "não guardaram o seu
principado" foram expulsos e (3) as pessoas de Sodoma e
Gomorra que rejeitaram as advertências divinas foram
destruídas. Judas alertou os apóstatas que um dia o Senhor
viria para "fazer juízo contra todos" os ímpios. (Ver Judas
1:4-8,14-19.) Ele prometeu aos fiéis que pela edificação da fé
por meio da oração e amor a Deus eles seriam salvos do
destino reservado aos apóstatas. (Ver Judas 1:20--25.)
Em espírito de oração, estude Judas 1 e pondere o seguinte
princípio antes de preparar suas lições.

• o

fortalecimento de nossa fé no Senhor Jesus Cristo nos
prepara para ajudarmos outros que são fracos na fé. (Ver
Judas 1:20-23.)

• Vida e Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 483- 488.

Use a seguinte idéia ou uma ou mais idéias próprias ao
preparar-se para ensinar Judas 1.

Judas 1. Podemos fortalecer outras pessoas que são
mais fracas na fé. (10- 15 minutos)

Separe a classe em cinco grupos. Peça a cada grupo que leia
um dos seguintes blocos de escrituras e escreva um resumo
dele em suas próprias palavras: Judas 1:1-4; 1:5- 11; 1:12- 16;
1:17-19; 1:20-25.
Peça a um aluno que recolha os cinco resumos e os lei ,l, em
ordem, para a classe. Peça a outro aluno que faça um resumo
de todos os resumos do livro de Judas . (Ver a "Introdução"
do capítulo 1 de Judas .)
Coloque uma cadeira ao lado de uma mesa forte. Peça a um
aluno que fique de pé em cima da cadeira e a outro que se
coloque ao lado da cadeira . Pergunte à classe qual aluno estcí
em melhores condições de ajudar o outro a subir na mesa. Por
que o que está em posição mais alta está mais capacitado a
ajudar o outro que está abaixo? Judas percebeu que os santos
precisavam ajudar-se mutuamente para vencer os
e nsinamentos apóstatas. Peça aos alunos que leiam Judas
1:20- 21 e procurem o conselho dado aos santos fiéis. Leia
Judas 1:22-23. Pergunte: Por que esse conse lh o foi dado
depois e não antes do conselho de Judas 1:20-21? Leia a
seguinte declaração do Élder Gordon B. Hinckley, que na
época era membro do Quórum dos Doze:
"Nosso exemplo de vida exerce maior influência do
que toda a pregação que venhamos a fazer. Não
podemos erguer outros a menos que estejamos em um
nível mais alto que eles." (Conference Report, outubro
de 1975, p. 57; ou Ensign, novembro de 1975, pp.
38-39.)

Peça aos alunos que relatem maneiras específicas pelas quais
outras pessoas os ajudaram a elevar seu nível de
cumprimento de um princípio ou padrão do evangelho.

-
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Explique aos alunos que o modo como vivemos pode
influenciar outras pessoas a res istirem à tentação e a
aceitarem a mensagem do evangelho. O Presidente Hinckley
disse:
"A reputação desta Igreja nunca foi melhor do que é
agora . .Isso deve-se a vocês, irmãos e irmãs. A opinião
das pessoas a nosso respeito, na maioria dos casos,
baseia-se em experiência própria, individual. É a
cordialidad e, atenção para com os outros e os bons
exemplos da vida de vocês que produ zem a opinião
que as outras pessoas têm a respei to dos santos dos
últimos dias." (A Liahona, janeiro de 1998, p . 4.)

Peça aos alunos que escrevam em seu diário a respeito de
uma qualidade que possuam e qu e se for fortalecida pode
ajudá-los a elevar a vida de outras pessoas .

o

título do livro de Apocalipse vem de uma palavra grega
que significa "revelar", "descobrir", "descerrar" . No
Apocalipse, João registra acontecimentos que Jesus Cristo
mostrou a ele em visão "que brevemente devem acontecer".
(Apocalipse 1:1) O propósito do livro é abençoZlf aqueles que
ouvem "as palavras desta profecia, e guardam as coisas que
nela estão escritas". (v. 3)
O Profeta Joseph Smith disse q ue "o Apocalipse é um dos
livros mais claros que Deus já ordenou que se escrevesse".
(Ensinl7lllcntos do Profeta Joseph SlIIith, p. 282.) Embora ele seja
rico em imagens e símbolos que nem sempre são fáceis de se
identificar, os temas do livro são simples e inspiradores.
Conforme escreveu um educador SUl): "Nós podemos, como
os antigos, vigiar e preparar-nos. Podemos estar sempre
alertas contra o mal em todas as suas diversa s formas .
Podemos confiar que o Deus do céu está agindo, que Ele
preside os assuntos dos homens e mulheres, e que a justiça
divina e a clemente misericórdia ainda serão derramadas para
recompensar os santos". (Rober L. Millet, "Revelation of John
Offers Recurring Lessons, Doctrinal Refrains and Hope",
Cllllrch Nl'ws, 23 de dezembro de 1995, p . "10.) Para mais
in formações sobre o livro de Apocalipse, ver "João Testifica
do Triunfo da Igreja", em Vida e Ensina/llentos de Jeslls I' Sells
Apôst%s, (pp . 491-494.)
Autor: João, o filho de Zebedeu e mnado discípulo de Jesus
Cristo (ver Mateus 4:21 - 22), é o autor deste livro. (Ver 1 Néfi
14:18-27; ver também Gllia para Estlldo das Escrituras, "João",
pp . 117- 118.)
Público Alvo: O Apocalipse é endereçado a sete ramos da
Igrejd na Ásia Menor. (Ver Apocalipse 2-3 .) No entanto, a
mensagem do Apocalipse não se restringe exclusivamente a
eles. O Profeta Joseph Smith disse: "João viu somente o que
estava reservado para o futuro". (Ensina/llentos do Puje/a
Joseph Smith, p. 281), o que torna o livro de grande interesse
para os santos que vivem nos últimos dias . O Senhor revelou
a Morôni que quando a Israel dos últimos dias se
arrependesse e novamente reconhecesse seus convênios,
"então minhas revelações, que fiz com que fossem escritas
por meu servo J050, serão manifestadas aos olhos de todo o
povo" . (Éter 4:16; ver vv. 14- 17.)
Fundamentos Históricos: O Apocalipse foi escrito em uma
época em q ue os santos sofriam severa perseguição. O mais
provável é que essa perseguição tenha sido liderada por
Roma no reinado de Nero (54- 68 d. c.) ou de Domiciano
(8"1-96 d . c.) . Domiciano perseguiu em especial aqueles que
não adoravam os deuses aprovados pelo estado, e muitos dos
que se recusaram a fazê-lo foram executados ou exilados em
seu reinado. João escreveu da ilha de Patmos, uma colônia
penal romana, para onde tinhil sido exilado "por G1USa da
palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo" . (Ver
Apocalipse 1:9; ver também "Introdução" em Vida e
Ensilll7lllC/ltos de Jes/ls e Se/ls Apôst%s, pp . 409- 410.)

Juntamente com a severa perseguição movida por forças
externas, a Igreja primitiva sofreu com a apostasia interna .
Paulo disse que "[entrariam] no meio de vós lobos cruéis, que
não pouparão ao rebanho". (Atos 20:29) Por volta do final do
primeiro século d . C. a profecia de Paulo tinha-se tornado

uma realidade. A voz de advertência contra os falsos mestres
e doutrinas encontrada n,lS epístolas de João e em Apocalipse
2- 3 revela quão amplamente a apostasia tinha se infiltrado na
Igreja em sua época. (Ver Guia para Estudo nas Escritllras,
"João, Filho de Zebedeu", pp . 117- 118.)
Tema: "A mensagem do Apocalipse é a mesma de todas as
escrituras: Havercí na Terra um triunfo final de I)eus sobre o
diabo; u ma vitória permanente do bem sobre o mal, dos
santos sobre os seus perseguidores, do reino de Deus sobre os
reinos dos homens e de Satamís. (Guia para Estudos das
Escrituras, pp . 179-·180.) João escreveu sua mensagem de
esperança para todos os que vencerem as tentações do
mundo. (Ver Apocalipse 2:7,11,17,26; 3:5,"12,21 .)

Apocalipse 1-3

----

Introdução
O livro de Apocalipse pode ser dividido em duas seções:
Uma visão da época de João (capítulos 1- 3) e uma visão do
futuro (capítulos 4-22) . O livro começa com a visão de João,
recebida no Dia do Senhor, na qual ele viu Jesus Cristo, em
glória, no meio de sete castiçais que representavam as "sete
igrejas que estão na Ásia" . (Apocalipse 1 :11) Embora os santos
d,l época de João sofressem muito com a apostasia e a
perseguiç50, eles podiam consolar-se com essa imagem do
Senhor de pé em meio deles. Nos capítulos 2-3, o Senhor
revela às sete igrejas quais seus pontos fortes e fracos,
pedindo-lhes que se preparem para o futuro arrependendo-se
e aprendendo a vencer o mundo.
Em espírito de oração, estude Apocalipse 1- 3 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Se dermos ouvidos às revelações de Deus, Ele nos
conduziriÍ de volta ii Sua presença . (Ver Apocalipse 1:1-3;
ver também Apocalipse 22:7; 1 Néfi 10:17-] 9.)
• Quando Jesus Cristo voltar ii Terra, acompanhado de
"dc'zenas de milhares de Seus santos", "todo olho o verá " e
os iníquos se lamentarão. (Ver I Tessalonicenses 4:14- 18;
Judas 1:14 -16; D&C 88:95- 98; 101:23-24.)
• Pelo poder de Jesus Cristo podemos vencer o mundo e
usufruir as bônçãos da divindade. (Ver Apocal ipse 2:2- -3, 7,
10-11,17,26--28; 3:5, 8,11-12, 21; ver também Apocalipse
5:10; 7:9-17; 21:7; D&C 101 :35-38.)
• Por amar Seus filhos, o Pai Celestial os castiga para que se
arrependam. (Ver Apocalipse 2:4-5, 14-16, 20- 23; 3:2-3, 19;
ver também Helamií ·15:3; D&C 95:1- 3.)

...
Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 499-506.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Apocalipse 1- 3.
~ A apresentação 21 da Fita de Vídeo do Novo Testamento,

~ "Auxílio para Compreensão do Livro do Apocalipse"

(7:48), pode ser usada para ensina r o livro de Apocalipse. (Ver

G/lia de Vídco do Novo Testamcnto para sugestões didáticas.)
Apocalipse 1:1, 9-11. O Senhor ordenou o Apóstolo João
antes da mortalidade para que escrevesse o livro de
Apocalipse. (15- 20 minutos)

Pergunte aos alunos:
• Quanto o Senhor conhece a respeito de cada um de nós?
• Como o Senhor é capaz de revelar acontecimentos futuros?
(Ver 2 Néfi 9:20 .)
Leia 1 Néfi 14:18- 22 e peça aos alunos que descrevam o
homem que Néfi viu em visão . Leia 1 Néfi 14:24-27 e procure
o nome desse homem. Pergunte: Onde podemos encontrar os
escritos desse Apóstolo a respeito dos últimos dias? Saliente
que o Senhor revelou a Néfi a respeito do livro de Apocalipse
séculos antes de ele ter sido escrito. Pergunte: O que isso nos
ensina a respeito da importância do livro de Apocalipse?
Testifique aos alunos a respeito da importância de
estudarmos o livro de Apocalipse. Leia Apocalipse 1:1 e
compare com a Tradução de Joseph Smith desse mesmo
versículo. Debata as mudanças feitas por Joseph Smith . Leia
Apocalipse 1:9-11. Revise 1 Néfi 14:24- 27 e pergunte:
• De que modo a visão de Néfi se cumpriu no livro de
Apocalipse? (Jesus ordenou ao Apóstolo João que
escrevesse o livro; ver 1 Néfi 14:25; Apocalipse 1:11.)
• Como podemos ajudar a cumprir a missão que nos foi
ordenada por Deus?
Incentive os alunos a receberem uma bênção patriarcal na
devida época para ajudá-los a cumprir melhor a missão que
Deus tem para eles.

Apocalipse 1- 22. A principal ênfase do livro de
Apocalipse são os últimos dias e a Segunda Vinda de
Jesus Cristo. (10-15 minutos)

Mostre aos alunos um microscópio e uma lente de aumento
(ou uma gravura desses objetos). Pergunte:
• Como um microscópio difere de uma lente de aumento em
relação ao que ele pode mostrar?

...

Diga aos alunos que hoje iremos ter uma "visão geral" do
livro de Apocalipse.
Faça uma transparência de retroprojetor com a tabela "Onde
Está a Ênfase" que se encontra no apêndice (p. 288) ou
coloque-a no quadro-negro. Examine a tabela com os alunos,
mostrando que os cinco primeiros selos (que representam a
história da Terra desde Adão até a época de João) são
abordados em onze versículos, enquanto que os últimos dois
selos (que representam nossos dias até o fim do mundo)
abrangem 273 versículos. Leia a Tradução de Joseph Smith de
Apocalipse 1:3 e pergunte:
• O livro de Apocalipse foi escrito a fim de preparar os
santos para qual acontecimento?
• O que isso nos ensina a respeito da importância do livro de
Apocalipse para os nossos dias?
Diga aos alunos que o Senhor tomou muito cuidado para que
o livro de Apocalipse chegasse às nossas mãos. Incentive-os a
estudá-lo cuidadosamente.

Nota : Ver "O Livro de Apocalipse" em Vida c Ensinamcntos de
Jesus e Seus Apóstolos (pp. 234-235) para uma visão geral mais
detalhada do Livro de Apocalipse a fim de ajudá-lo a estudar
e a ensinar esse livro.

Apocalipse 1:1 - 3. Se dermos ouvidos às revelações de
Deus, Ele nos conduzirá de volta à Sua presença. (15- 20
minutos)

João incluiu alguns princípios que ajudariam seus leitores a se
beneficiarem melhor desse livro de profecia e revelações. Para
ajudar os alunos a aprenderem esses mesmos princípios e
beneficiarem-se deles, desenhe no quadro-negro uma estrada
que se divide em várias outras. Peça aos alunos que
imaginem estar numa encruzilhada procurando decidir que
direção devem tomar. Pergunte:
• Como essa ilustração pode ser comparada à nossa vida?
• Como escolhem os o rumo que iremos tomar?
• Que recursos estão à nossa disposição para ajudar-nos a
fazer a melhor escolha?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Profeta
Joseph Smith:
"Ninguém pode receber o Espírito Santo sem receber
revelações. O Espírito Santo é um revelador." (History

of thc Church, 6:58.)

Pergunte:
• Como o Espírito Santo nos ajuda a escolher um rumo na
vida?

• Quais são os benefícios de se ver os mínimos detalhes das
. . ?
cOisas.

• A que destino o Espírito Santo acabará nos conduzindo?
(Peça aos alunos que leiam as primeiras frases de
"revelação" no Guia para Estlldo das Escrituras, p. 183, para
encontrar a resposta dessa pergunta.)

• Como podemos beneficiar-nos por ter uma visão mais
geral das coisas?

• Se Deus quer guiar-nos pela revelação por meio do Espírito
Santo, qual é a nossa responsabilidade?

-,.
Peça aos alunos que leiam a Tradução de Joseph Smith de
Apocalipse 1:1-3, e pergunte: De acordo com esses versículos,
o que podemos fazer para permitir que as palavras dessa
revelação abençoem nossa vida? Escreva as respostas no
quadro-negro e debata como elas se aplicam aos alunos. As
respostas podem incluir:

• Leia Apocalipse 1:4, 8. O que esses versículos nos ensinam
a respeito de Jesus Cristo? (Ele foi, é e será . Ele é o
Primeiro e o Último.)

• Lê-las

• Leia o versículo 19. Por que é adequado João escrever as
coisas como eram no passado, presente e futuro?

• Dar ouvidos a elas
• Compreendê-las
• Cumpri-las ou obedecer a elas
Explique aos alunos que embora João estivesse referindo-se
nesses versículos às palavras do livro de Apocalipse, os
mesmos princípios se aplicam a qualquer revelação .
Precisamos ler as palavras das escrituras e de nossa bênção
patriarcal. Precisamos dar ouvidos às palavras dos profetas
vivos e aos sussurros do Espírito. Precisamos ponderar essas
palavras e em como elas se aplicam à nossa vida. E
precisamos segui-las.
Conclua lendo a seguinte declaração do Élder James E. Faus t:
"Os membros da Igreja sabem que podem receber os
influxos do Espírito em todas as facetas da vida,
mesmo nas pequenas decisões do cotidiano. (Ver D&C
42:61.) Como poderia alguém pensar em tomar
decisões importantes, tal como: 'Quem será meu
companheiro?', 'Que profissão escolherei?', 'Onde
devo morar?', e 'Como viverei? ', sem buscar a
inspiração do Todo-Poderoso.'" (A Liahona, outubro de
1980, p. 21.)

Apocalipse 1:4, 8, 19. João recebeu a ordem de escrever
o que tinha sido, o que era e o que estava por vir. (5-10
minutos)

Nota : Esta sugestão didática pode ser ensinada como parte da
sugestão didática referente a Apocalipse 1-22 (p. 248). Ela
oferece outra maneira d e ter uma "visão geral" de
Apocalipse.
Mostre aos alunos uma coleção de objetos do passado, do
presente e do futuro. Você pode representar o passado com
objetos como um diário, fotografias antigas, uma certidão de
nascimento ou um livro de história. Você pode representar o
presente com uma carteira de motorista atual, um jornal ou
um calendário. Você pode representar o futuro com sementes,
um convite de casamento, uma bênção patriarcal ou um
formulário de recomendação para missionário de tempo
integral. Examine cada um dos objetos com a classe, pedindolhes que identifiquem se ele representa o passado, o presente
ou o futuro.
Escreva no quadro-negro Passado, Presente e Futuro. Peça a um
aluno que leia Doutrina e Convênios 93:24. Pergunte: Por que
essa é uma boa definição da verdade? Debata as vantagens de
se conhecer o passado, o presente e o futuro .

• O que acham que significam esses versículos? (Uma
resposta poderia ser que Jesus criou a Terra, Ele nos guia e
dá sustento hoje, e voltará à Terra novam ente em glória.)

Saliente que como Cristo é o Primeiro e o Último, para
compreendê-Lo precisamos entend er o passado, o presente e
o futuro. O livro de Apocalipse cita acontecimentos de cada
um desses períodos. Você pod e considerar útil ler as
escrituras de cada período da tabela que se segue. (Saliente
que os acontecimentos relacionados em "O Presente"
aconteceram na época de João, e que muitos eventos incluídos
em "O Futuro" estão acontecendo em nossos dias ou ainda
acontecerão. A maior parte do livro de Apocalipse ensina a
respeito do futuro.

o Passado
Apocalipse 6:1-8;
12:7- 11

o Presente
Apocalipse 1-3;
6:9-11; 12:1-6,
12~17

..

.
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o Futuro
Apocalipse 4-5;
6:12- 17; 7-11;
13-22

Apocalipse 1 :4-20. Conhecermos melhor os símbolos do
livro de Apocalipse ajuda-nos a desvendar seu
significado. (20- 25 minutos)

--.
.

....

.,.

Leve para a sala de aula alguns logotipos ou símbolos de
empresas tirados d e jornais ou rev istas. Escolha símbolos e
logotipos que os alunos prontamente reconheçam . Mostre-os
aos alunos e veja quantos eles conseguem identificar em um
curto período de tempo.
Explique aos alunos que reconhecemos os símbolos que
usamos ou vemos com freqüência . As pessoas da Bíblia
também se comunicavam pela linguagem simbólica. A visão
de João é rica de imagens e símbolos. Conhecer o modo como
os judeus usavam as imagens pode ajudar-n os a compreender
melhor o livro de Apocalipse. (Ver" Algumas Informações a
respeito da Linguagem Simbólica de João" em Vida e
Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 501-502.)
Desenh e um grande número 7 no quadro-negro . Pergunte:
Quais são alguns dos lugares em que vemos o número sete?
(Os dias de uma semana, os p eríodos da existência da Terra .)
Explique aos alunos que na cultura hebraica o número sete
representava algo completo ou perfeito. Pergunte:
• Como acham que esse significado se relaciona aos dias da
semana?

...

• Como isso poderia relacionar-se com os períodos da
Criação?
• Como isso poderia relacionar-se com os períodos da
história da humanidade?
Saliente que o número sete aparece diversas vezes no livro de
Apocalipse. Escreva as seguintes palavras de modo a leatório
em volta do número sete do quadro-negro : igrejas, espíritos,
estrelas, castiçais, selos, anjos, trombetas, taças, cabeças. Exp lique
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aos a lu nos que todas essas imagens têm um significado e são
importantes na visão de João. Você pode utilizar uma ou mais
das seguintes atividades:

Simbolismo em Apocalipse 1
Versí-

culo

Símbolo

Interpretação

Referência

--

---

--

--

4

Sete
espíritos

Servos ou líd eres das
sete igrejas da Ásia

TJS,
Apocalipse 1:4

6

Reis e
sacerdotes

Condição daque les que
herdam o reino celestial

D&C 76:51-59

8

Alfa e
Ómega

Primeira e última letras
do alfabeto grego,
representando a natureza
eterna de Jesus Cristo.

-(Ver Guia fiam
Estl/ao das Escritl/ms, "Alfa e
Ómega", p . 13.)

---

12

.-

As sete igrejas, que
devem erguer a luz
do evangelho

Apocalipse 1 :20;
3 Néfi 18:24

16- Mão
17 direita

Mão do convênio, mão
símbolo de poder

Atos 7:55;
Hebreus 1:3, 13

16

Sete
estrelas

Outra imagem dos
líderes presidentes das
sete igrejas

TJS,
Apocal ipse 1:20

16

Espada
A palavra de Deus, qu e
afiada de
julga os iníquos e liberta
dois gumes os inocentes

Hebreus 4:12

18

As chaves
do inferno
e da morte

2 Néfi 9:10-13

Sete
castiçais

-

."-0_-

..

espírito

Chaves que abrem as
portas da m orte espiritual
e fís ica

.-

--

Conclua lendo a seguinte declaração
"Os símbolos são uma linguagem perene e universal
na qual Deus, em Sua sabedoria, decidiu ensinar Seu
evangelho e prestar testemunho de Seu filho . Eles são
a linguagem das escrituras, da revelação, do Espírito, a
linguagem da fé. Eles são uma linguagem comum aos
santos de todas as gerações." (Joseph Fielding
McConkie, Cospel SYl1lbolisl1l, 1985, p . 1.)
• Use cartolina para fazer uma figura intitulada "espírito",
uma coroa de rei, as letras gregas alfa (A) e ômega (O), um
castiçal, uma estrela, uma espada e chaves . Entregue essas
figuras a grupos de alunos e peça-lhes que encontrem o
símbolo em Apocalipse '1 e descubram seu significado
usando o Cuia para EM lido das Ef;critllras. Quando tiverem
terminado, peça-lhes que compartilhem o que aprend~ram
com o restante da classe.
• Reproduza a seguinte tabela como apostila, deixando a
coluna "Interpretação" em branco. Separe a classe em
grupos. Peça -lhes que localizem, marquem e anotem a
referência remissiva de cada um dos símbolos em suas
escrituras e completem a interpretação na apostila . Quando
tiverem terminado, leia a apostila com a classe.

Incentive os alunos a prati carem "ver" e não apenas ler o
livro de Apocalipse. Para mais informações sobre o uso de
simbolismo no livro de Apocalipse, ver "João lestifica do
Triunfo da Igreja", e m Vida (' EllSilzal1l(,iltoS de jCf;lfS c Seus
Apôstolos, pp . 49] -494. )

Apocalipse 1:4-20. O livro de Apocalipse é um
testemunho da missão de Jesus Cristo. (10- 15 minutos)
Antes da aula, escreva no quadro-negro alguns nomes e
títulos de personagens históricos. (Por exemplo: Ricardo
Co ração de Leão; Alexandre, o Crande; Dom Manuel, o
Venturoso.) Pergunte: O que esses títulos nos contam a

respeito dessas pessoas? Coloque uma gravura do Salvador
no quadro-negro. Peça aos alunos que folheiem Apocalipse
'] :4-20 procurando palavras e frases que são usadas para
descrever Jesus Cristo. [Possíveis respostas: "fiel testemunha"
(v. 5), "Alfa e Ômega" (v. 8), "o Filho do Homem" (v. 13), "o
que vive e foi morto" (v. 18).] Escreva no quadro-negro os
títulos que eles encontrarem, ao lado da gravura. Pergunte: O
que esses títulos nos contam a respeito da missão do
Salvador?
Preste testemunho de que o livro de Apocalipse é uma
testemunha da missão de Jesus Cristo de vencer Satanás e
salvar os filhos de Deus. Incentive os alunos a procurarem
evidências de que esse testemunho é verdadeiro, ao
estudarem o restante do livro. (No ta: Você pode usar a
atividade didática A referente a Apocalipse 1, para ensinar
esta aula.)

Apocalipse 2-3. Como o Senhor nos ama, Ele nos castiga
para que nos arrependamos. Quando nos arrependemos,
Ele nos ajuda a vencer o mundo para que possamos
partilhar das bênçãos da salvação. (35-40 minutos)

Diga aos alunos que era uma época difícil para ser um
discípulo de Cristo quando João recebeu a visão registrada no
livro de Apocalipse. (Ver "Introdução" em Vida e Ensinl7l1lentos
de Jesus e 5eus Apóstolos, pp. 499-500.) Severas perseguições e
falsos ensinamentos foram um desafio para a fé dos
membros. Nos capítulos 2-3, o Senhor prometeu que embora
muitos tivessem cometido erros, se eles se arrependessem e
vencessem o mundo, ainda poderiam desfrutar as bênçãos da
salvação.
Explique aos alunos que Apocalipse 2- 3 é um discurso feito
para os membros da Igreja nas sete cidades da Ásia. O Senhor
revelou a João os pontos fortes e fracos dos sete ramos da
Igreja e ordenou-lhe que escrevesse para cada um deles.
Separe a classe em sete grupos e designe a cada um deles
uma das sete igrejas para "visitar". Peça-lhes que encontrem
sua cidade no mapa 8 do Guia para Estudo das Escrituras.
Entregue-lhes uma cópia da tabela" As Sete Igrejas da Ásia
(Apocalipse 2-3" do apêndice, pp. 286-287, e peça-lhes que
preencham os espaços em branco referentes à sua cidade.
Peça-lhes que contem o que aprenderam, em especial a
respeito do que as igrejas fizeram de certo e de errado e a
r~preensão do Senhor.
Pergunte aos alunos:
• Como vocês geralmente se sentem quando são castigados?
• Se o Senhor nos ama, por que Ele nos castiga ?
Leia Doutrina e Convênios 95:1 e debata como o castigo pode
ajudar-nos a arrepender-nos e sermos perdoados.
• Como o Pai Celestial nos repreende? (Pelo Es pírito, as
escrituras, os líderes da Igreja, os pais.)
• Como esse versículo influi no modo como reagimos à
repreensão?
• Que bênçãos recebem aqueles que vencem o mundo e
perseveram até o fim?

Leia Apocalipse 1:6 e Doutrina e Convênios 76:53-57
procurando os resultados de nossos esforços fervorosos.
Desafie os alunos a tornarem -se mais firmes discípulos de
Jesus Cristo. Leia a seguinte declaração :
"Embora o Senhor possa castigar Seu povo na
mortalidade, o castigo será amenizado por Sua
misericórdia e compaixão, se Seus filhos atenderem à
Sua voz e obedecerem a Ele. (D&C 101:2-9; 3 Néfi
22:8-10.) Aqueles que escaparão da ira de Deus
incluirão todas as pessoas que se arrependerem,
guardarem os mandamentos e se prepararem para a
hora do julgamento que há de vir, reunindo-se 'na
terra de Sião e em suas estacas' que serão uma defesa e
um refúgio. (D&C 115:6; comparar com Alma 12:33-37;
13:30; D&C 88:76-88; 98:22.) Até a ira de Deus visa ao
benefício de Seus filhos, pois Ele castiga aqueles que
ama . (D&C 95:1; comparar com Hebreus 12:6-11)"
("Wrath of God", em Encyc!opedia of Mor11l0nism,
4:1598.)

Apocalipse 4-5

---

Introdução
O capítulo 4 de Apocalipse dá início à visão de João do
futuro . João vê uma porta se abrir no céu e recebe este
convite: "Sobe aqui", para ver o plano de Deus do ponto de
vista divino. Ali ele vê o trono de Deus, a Terra em sua glória
celestial e muitos seres exaltados cantando louvores a Deus e
ao Cordeiro. Esse é o final abençoado de todos os filhos fiéis
de Deus de todas as dispensações. Isso se tornou possível
porque Jesus Cristo, "o Leão da tribo de Judá" (Apocalipse
5:5), "com o [Seu] sangue [comprou-nos] para Deus" (v. 9)
para que sejamos "reis e sacerdotes" para Deus (v. 10).
Em espírito de oração, estude Apocalipse 4- 5 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Nosso Pai Celestial é o Criador de todas as coisas, e
aqueles que forem salvos no reino celestial irão adorá -Lo.
(Ver Apocalipse 4; 5:13- 14; ver também Isaías 6:2-3; D&C
88:104.)
• Esta Terra tem uma existência temporal de sete mil anos
desde a Queda de Adão até o final do milên io. A Terra
então se tornará um reino celestial e será habitada pelos
muitos filhos e filhas de Deus que forem exaltados por
meio da Expiação de Jesus Cristo. (Ver Apocalipse 5:1,
9- 11; ver também Apocalipse 7:9-10; D&C 77:6- 7, 12.)
• Toda criatura renderá louvores ao Cordeiro de Deus, que
foi morto para redimir-nos em Seu reino. (Ver Apocalipse
5:8-14; ver também Isaías 45:22-23.)

.
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Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 508-510.

• O que aprendemos com o que as criaturas disseram no
versículo 8?

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idé ias ou use as suas próprias, ao
p reparar as li ções referentes a Apocalipse 4-5.

Apocalipse 4. Nosso Pai Celestial é o Criador de todas as
coisas, e aqueles que forem salvos no reino celestial irão
adorá-Lo. (20- 25 minutos)

Q uase todo o livro de Apocalipse após o capítulo 4 refere-se a
eventos que iriam ocorrer no futuro em relação à época de
João . Ajude os alunos a valorizarem esse capítulo. Você pode
cantar ou ler a letra de "Ó Criaturas do Senhor". (Hinos, n° 29)
Digcl aos alunos que no capítulo 4 eles aprenderão a respeito
de uma época em que o que diz no hino será cumprido.
Entregu e-lhes uma cópia da seguinte tabela como apostila,
deixand o a coluna "Explicação" em branco. Peça-lhes que
marqu em as escrituras e completem a apostila, trabalhando
individualmente ou em grupos.

Apocalipse 4

o Que João Viu

Referência Remissiva

Explicação

--

Trono de Deus.
(Ver vv. 2- 3)

D&C 137:1-4

O trono em que
Deus se assenta
no céu.

- Vin te e quatro
élderes com coroa.
(Ver v. 4.)

D&C77:5

Sete espíritos de
Deus. (Ver v. 5.)

TJS, Apocalipse
1:4; 4:5

Os servos que
cuidavam das
sete igrejas.

Mar de vidro.
(Ver v. 6.)

D&C 77:1; 130:6-9

A Terra em seu
estado glorificado.

Quatro bestas.
(Ve r vv. 6-7)

D&C 77:2-3

Animais verdadeiros representando
classes de seres
glorificados.

_ .

Muitos olhos e
asas. (Ver v. 8.)

D&C 77:4

Peça aos alunos que leiam Apocalipse 4:8- 11 procurando a
atitude das criaturas de Deus vistas por João. Faça perguntas
como estas:

Élderes fiéis que
pertenceram às
sete igrejas.

O grande conhecimento e o poder
de mover-se e agir
que as bestas
possuíam.

• Por que dar glória, honra e graças a Deus é tão importante?
(Ver v. 9.)
• Como podemos nos prepara r melhor para viver na
presen ça de Deus por toda a eternidade? (Ver Mosias 3:19;
Helamã 3:35.)
• De acordo com o versículo 11, qual é uma das razões pelas
quais adoramos a Deus?
• Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos
honrar e adorar a Deus? (Debata as respostas.)
Preste testemunho de que adoramos verdadeiramente a Deus
quando estamos dispostos a submeter-nos à Sua vontade.

Apocalipse 5. Esta Terra tem uma existência temporal de
sete mil anos desde a Queda de Adão até o final do
milênio. Toda criatura renderá louvores ao Cordeiro de
Deus, que foi morto para redimir-nos em Seu reino.
(20-25 minutos)

Mostre a gravura A Primeira Visão (Pacote de Gravuras do
Evangelho, 34730 059 - 403). Pergunte:
• Qual das pessoas na gravura nós adoramos?
• Por que adoramos o Pai? (Ver uma das razões em
Apocalipse 4:11.)
• Por que adoramos o Filho?
Diga aos alunos que hoje iremos debater mais plenamente o
motivo pelo qual adoramos Jesus Cristo.
Entregue aos alunos uma cópia da seguinte pergunta como
apostila. Peça-lhes qu e usem suas escrituras e respondam a
todas as perguntas que puderem.

Apocalipse 5
1. O que contém o livro descrito no versículo I?
2. Qual é o tempo de existência temporal da Terral?
3. Quem era o único que podia abrir e ler o livro do
versículo 5?
4. Que mudança o Profeta Joseph Smith fez no versículo 6?

-

Q uand o tiverem terminado, debata o que aprenderam . Use as
seguintes perguntas, se assim o desejar:

5. Quem representavam os espíritos de Deus desse
versículo?

• O que João deveri a ver enquanto estava no céu? (Ver
Apocalipse 4:1.)

6. As quatro bestas do versículo 8 eram animais de verdade?
(Ver também Apocalipse 4:8.)

• Q uem estava sentado no trono que João viu?

7. Por que Jesus foi capaz de abrir o livro selado?

• Por que seria importante para os santos da época de João
sa ber que aq ueles que morreram fiéis ao evangelho
esta va m usando uma coroa perante o trono de Deus?

8. Quantos anjos João viu rendendo louvores ao Cordeiro?
(Verv.11.)

• Por que é importante para os santos atuais saberem disso?

...

-

9. Quem mais O louvou?

Respostas:
1. A "vontade, os mistérios e as obras de Deus" referentes
à Terra durante sua existência temporal. (Ver D&C 77:6.)

2. Sete mil anos. (Ver D&C 77:6.)
3. Jesus Cristo (Ver Apocalipse 22:16.)
4. Ele mudou o número sete para doze. (Ver TJS,
Apocalipse 5:6.)

5. Os Doze Apóstolos. (Ver TJS, Apocalipse 5:6.)
6. Sim, embora em Apocalipse 4:8 João os descreva de
modo figurativo. (Ver D&C 77:2-4.)

Em espírito de oração, estude Apocalipse 6-7 e pondere o
seguinte princípio antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• João teve uma visão na qual viu a representação de
importantes acontecimentos dos primeiros seis mil anos da
existência temporal da Terra. A visão incluía guerras,
iniqüidade, destruição, fome, morte, a morte dos discípulos
de Cristo, os sinais dos últimos dias e a Restauração. (Ver
Apocalipse 6:1-7:4.)

7. Graças a Seu sacrifício expiatório. (Ver v. 9.)
8. "Milhões de milhões, e milhares de milhares". (Y. 11.)

Outras Fontes de Consulta

9. "Toda criatura". (Y. 13.)

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 510- 513.

Corrija o questionário com a classe, fornecendo as referências
remissivas e pedindo aos alunos que escrevam a resposta em
suas escrituras. Debata as seguintes perguntas:
• Se Apocalipse 5 fosse o roteiro de uma peça, qual seria o
personagem principal?
• O que Ele faz que O torna o personagem principal?
• Pelo que vocês aprenderam, por que adoramos Jesus
Cristo?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente
Gordon B. Hinckley:

"Sede fortes no testemunho de Jesus Cristo, o Filho de
Deus. Ele é a pedra angular principal desta grande
obra. De Sua divindade e realidade presto solene
testemunho. Ele é o Cordeiro sem mácula, que foi
oferecido pelos pecados do mundo. Por meio de Sua
dor e devido a Seu sofrimento, encontro reconciliação
e vida eterna. Ele é meu Mestre, meu Exemplo, meu
Amigo e meu Salvador, a quem amo e reverencio como
o Redentor do mundo." (A Liahona, janeiro de 1993,
p.60.)

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Apocalipse 6- 7.
Apocalipse 6. João teve uma visão na qual viu a
representação de importantes acontecimentos dos
primeiros seis mil anos da existência temporal da Terra.
(15- 20 minutos)

(Nota: Não utilize tempo demasiado para ensinar os primeiros
cinco selos. O livro de Apocalipse descreve esses selos em
apenas onze versículos. A maior parte do livro refere-se ao
sexto e o sétimo selos, que são mais importantes para nós
porque têm a ver com os acontecimentos dos últimos dias .)
Entregue-lhes uma cópia da seguinte tabela como apostila,
deixando a coluna "Interpretações" em branco. Peça aos
alunos que escrevam na coluna "Objetos" os objetos ou
símbolos que João viu à medida que cada selo era aberto.
Quando os alunos terminarem, preencha a coluna
"Interpretações" em conjunto com a classe. Pergunte o que os
vários detalhes podem representar. (Algumas sugestões de
resposta abaixo.) Leia as interpretações do Élder Bruce R.
McConkie que estão em Vida e Ensinamentos de Jesus e Seus
Apóstolos, pp. 510-513 , ou utilize os resumos abaixo.

Apocalipse 6: Os Primeiros Seis Selos
Selo

Introdução
Em Apocalipse 6-7 Jesus Cristo abre o livro com sete selos. À
medida que cada selo é aberto, João vê uma representação de
um acontecimento ou de vários acontecimentos de mil anos
da história da Terra. O capítulo 6 relata a abertura dos
primeiros seis selos. O capítulo 7 revela como o Senhor
preparará os fiéis habitantes da Terra para os acontecimentos
catastróficos do sétimo selo. Por meio da restauração do
evangelho e as ordenanças do sacerdócio, os santos de todas
as nações serão capazes de suportar.

Primeiro
selo.
(Ver v. 2.)

Interpretações

Objetos

cavalo branco =vitória
arco =guerra
coroa = vencedor
O Élder McConkie sugeriu que isso
descreve a época de Enoque, sendo que
Enoque é o cavaleiro. (Ver Vida e
Ensinamentos de Jesus e Sells Apóstolos,
pp. 510-511.)

------~----~~-

Segundo
selo. (Ver
vv.3-4)

cavalo vermelho = derramamento de
sangue
espada = guerra e destruição

O Élder McConkie sugeriu que isso
descreve a época de Noé, quando a
iniqüidade cobria a Terra. (Ver Vida e
Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos,
pp. 510-511.)

Terceiro
selo.
(Ver
vv.5-6)

Quarto
selo.
(Ver
vv.7-8)

cavalo preto = fome
balança = alto preço da comida
O Élder McConkie sugeriu que isso
representa a época de Abraão, quando
muitos morreram de fome. Vida e
Ensinamentos de Jesus e Seus Apóstolos, p.
511.)
cavalo amarelo = cor de corpos mortos
morte e inferno = os iníquos matando
os iníquos
O Élder McConkie disse: "Esse é o milênio
daqueles grandes reinos e nações cujas
guerras e traições atormentaram e
derrubaram [Israell muitas e muitas
vezes". (Vida e Ensinamentos de Jesus e
Seus Apóstolos, ~. 511.) Essas nações
incluíam a Babi ônia, a Pérsia, a Grécia e
Roma.

Quinto
selo.
(Ver
vv.9-11)

altar = símbolo de sacrifício
almas = mártires (membros da Igreja
mortos por sua crença)
O Élder McConkie sugeriu que isso se
refere às perseguições nas quais muitos
doslrimeiros cristãos da época de João
per eram a vida. (Ver Vida e Ensinamentos
de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 511- 512.)

Sexto
selo.
(Ver
vv.12- 17)

Peça aos alunos que leiam Apocalipse 7:1-4. Pergunte: No
versículo 1, quem são os quatro anjos nos quatro cantos da
Terra? (Ver D&C 77:8.)
Leia a seguinte declaração do Presidente Wilford Woodruff:
"Deus reteve os anjos da destruição por muitos anos,
para que não ceifassem o trigo junto com o joio. Mas
quero dizer-lhes que esses anjos já deixaram os portões
do céu e pairam sobre este povo e esta nação agora, e
estão sobre a Terra aguardando para derramar os
julgamentos. E a partir deste mesmo dia, eles
começarão a ser derramados sobre a Terra.
Calamidades e problemas estão aumentando na Terra,
e há um significado para essas coisas. Lembrem-se
disso e ponderem esse assunto. Se cumprirem seus
deveres, e eu cumprirei o meu, teremos proteção e
passaremos pelas aflições com paz e segurança. Leiam
as escrituras e as revelações. Elas irão explicar-lhes
todas essas coisas." (Discourses of Wilford Woodruff seI.
G. Homer Durham, 1946, p. 230.)

Acontecimentos catastróficos dados
como sinais dos últimos dias

Pergunte:

O Élder McConkie explicou que isso
descreve nosso próprio tempo e os
acontecimentos que culminarão no
milênio, quando Jesus reinará
pessoalmente sobre a Terra. (Ver Vida e
Ensinamentos de Jesus e Sells Apóstolos, p.
512.)

• Em Apocalipse 7:2, qu em é o anjo que tem o selo do Deus
vivo? (O próprio João, no papel de Elias, com autoridade
para reunir e selar as tribos de Israel; ver D&C 77:9, 14.)

Apocalipse 7. A restauração das verdades do
evangelho e da autoridade do sacerdócio ajudanos a preparar-nos para os acontecimentos do sétimo
selo. (20-25 minutos)
V,I \ \

~W\

Prepare sete caixas ou recipientes "selados" antes da aula,
colocando uma etiqueta em cada um com os números de um
a sete. Coloque em cada caixa uma folha de papel com a
descrição correspondente àquele selo. (Observe que o sexto
selo tem duas descrições.)
1. Enoque e Sião.

• O que esse anjo pediu? (Ele pediu aos outros anjos que não
danifiquem a 'rerra até que os servos de Deus sejam
selados.)
• No versículo 4, quem são os 144.000 que são selados? (Ver
Apocalipse 7:5-8; D&C 77:11.)
• Como somos selados atualmente? (Recebendo todas as
ordenanças do evangelho, inclusive as do templo, e
guardando os mandamentos.)
Leia a segunda descrição da sexta caixa. Preste testemunho d e
que era necessário que o evangelho e o sacerdócio fossem
restaurados para preparar o povo para a Segunda Vinda de
Jesus Cristo. Leia a seguinte declaração do Presidente
Howard W. I {unter:

2. Guerras, iniqüidade e o Dilúvio.
3. Fome e morte.
4. Impérios e nações conquistadoras.
5. Mártires cristãos.
6. Desastres naturais como sinais dos últimos dias.
Restauração do evangelho e das bênçãos do templo.
7. Babilônia é destruída; Jesus Cristo vem em glória;
Satanás é preso; os justos reúnem-se ao Salvador; a paz
reina por um milênio; Satanás é solto por algum tempo;
a última batalha é travada; acontece o julgamento final;
a Terra recebe sua glória celestial.
Disponha as caixas na frente da classe. Examine brevemente
os acontecimentos de cada selo, abrindo as primeiras cinco
caixas e lendo as descrições. Abra a sexta caixa, mas leia
apenas a primeira descrição (referente aos desastres naturais) .

"Todo o nosso empenho em proclamar o evangelho,
aperfeiçoar os santos e redimir os mortos leva ao
templo santo, e isto porque suas ordenanças são
categoricamente decisivas. Não podemos voltar à
presença de Deus sem elas," (A Liahona, janeiro de
1995, p. 97.)
Pergunte aos alunos:
• Que parte do plano desempenhamos para preparar a nós
mesmos, nossa família, nossos amigos e outras pessoas
para a Segunda Vinda de Jesus Cristo?
• Leia Apocalipse 7:9- 10, 13-]4. De acordo com esses
versículos, quantos trajarão vestes brancas, lavadas pe lo
sangue do Cordeiro, e habitarão na presença de Deus?
(Preste testemunho d e qu e haverá um número incontável
de pessoas que receberão a glória celestial.)

Incentive os alunos a prepararem-se para a vinda do Senhor
obedecendo aos mandamentos e recebendo todas as
ordenanças do templo. Peça a um aluno que leia a seguinte
declaração do Presidente Hunter:
"Incentivo todos a freqüentar o templo dignamente ou
trabalhar para que chegue o dia de entrar nessa casa
santa, a fim de receber suas ordenanças e fazer seus
convênios.
Deixe que o significado, beleza e paz do templo façam
parte de sua vida diária de forma mais direta, a fim de
que chegue o milênio." (A Liahona, janeiro de 1995, p.
97.)

Peça aos alunos que leiam Doutrina e Convênios 109:22-26,
35. Pergunte como as ordenanças do templo nos ajudam a
vencer o mundo e receber poder do alto.

(Nota : A sétima caixa será aberta na sugestão didática
referente a Apocal ipse 8:5-13; 9; 11 .)

e meio serão levantados dos mortos e ascenderão ao céu.
(Ver Apocalipse 11:3- 12; ver também Zacarias 4:1]-14;
D&C 77:15.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinamentos de Jesus c Seus Após/olos, pp. 513-514.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Apocalipse 8-11 .

Apocalipse 8- 14. Nos últimos dias os filhos do Senhor
irão orar para que Ele os salve de um mundo iníquo. O
Senhor ama Seus filhos e responderá a suas orações de
Seu próprio modo. (20·-25 minutos)

Pergunte: O que é uma analogia? (Uma analogia é uma
comparação em que uma coisa é semelhante ou parecida com
outra. Por exemplo: "A fé é como uma semente".) Escreva no
quadro-negro: A oração ti COl110 _ _ Peça aos alunos que
tentem imaginar uma analogia para a oração.
o

Apocalipse 8-11

-

Peça aos alunos que leiam Apocalipse 8:1-4 procurando outra
analogia. Pergunte:
• Em que sentido a oração é como a fumaça?
• O que acham que os santos estão pedindo em oração
nesses versículos?

Introdução
o sétimo selo é aberto com "silêncio no céu" . (Apocalipse 8:"\)
João vê um anjo com um incensário representando "as
orações de todos os santos" (v. 4) seguido de sete anjos
tocando trombetas que espalhavam destruição e guerra.
Apesar das muitas advertências, João relata que os homens
"não se arrependeram das obras de suas mãos". (Apocalipse
9:20) Ele vê sua própria missão de ajudar na coligação das
tribos de Israel antes da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Ele
vê dois profetas mortos nas ruas de Jerusalém que após três
dias e meio se levantam dos mortos e sobem ao céu.
Em espírito de oração, estude Apocalipse 8-11 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Deus derramará pragas de destruição e guerra sobre os
iníquos, em preparação para o reino milenar de Jesus
Cristo. (Ver Apocalipse 8:5-13; 9; 11; ver também
Apocalipse 16; D&C 88:92-110.)

Peça a três alunos que leiam as seguintes passagens para a
classe: Apocalipse 6:9-10; Doutrina e Convênios 87:6-7; e
Doutrina e Convênios 133:38-41. Pergunte:
• Pelo que os santos irão pedir em oração nos últimos dias?
(Para que o Senhor venha em juízo e os alivie de seus
soFrimentos e para que a iniqüidade tenha fim.)
• Leia Mórmon 8:20. O que esse versículo ensina sobre julgar
o próximo ou buscar vingança contra nossos
perseguidores? (Precisamos deixar a vingança nas mãos do
Senhor.)
Divida os capítulos 8 a 14 de Apocalipse entre os alunos e
peça-lhes que os folheiem em busca de como o Senhor
atenderá às orações dos santos. Relacione o que encontrarem
no quadro-negro. Leia ou cante "Ó Vem Supremo Rei".
(Hinos, n° 28.) Debata como esse hino é como uma oração dos
santos dos últimos dias. Peça aos alunos que, se ainda não o
fizeram, comecem também a orar, juntamente com os muitos
que já o fazem, para que o Senhor venha e a iniqüidade
termine.
Apocalipse 8:5- 13; 9; 11. Antes da Segunda Vinda
de Jesus Cristo, Deus derramará pragas e guerras
sobre os iníquos. (35-40 minutos)

• João, o Revelador, foi preordenado para auxiliar na
coligação das tribos de Israel nos últimos dias. (Ver
Apocalipse 10:1 - 2, 8-1]; ver também D&C 77:14.)

(Nota: Esta sugestão didática é uma continuação da sugestão
de Apocalipse 7.)

• Antes da vinda do Senhor, dois profetas perderão a vida
em Jerusalém por causa do evangelho, e depois de três dias

Mostre as sete caixas usadas na sugestão didática referente a
Apocalipse 7. Mostre aos alunos uma transparência de

retroprojetor com a tabela "Onde Está a Ênfase" do apêndice,
p. 288, ou coloque-a no quadro-negro. Pergunte:
• Quantos versículos do livro de Apocalipse se referem aos
seis primeiros selos? (25 .)
• Quantos versículos sobram então para o sétimo selo? (259)
• Por que acham que tantos versículos são dedicados a esse
selo?
Abra a sétima caixa e leia a descrição. ("Babilônia é destruída;
Jesus Cristo vem em glória; Satanás é preso; os justos reúnemse ao Salvador; a paz reina por um milênio; Satanás é solto
por algum tempo; a última batalha é travada; acontece o
julgamento final; a Terra recebe sua glória celestial.") Saliente
que como muito ainda está por acontecer, não é de se admirar
que João escreva tanto para descrever os acontecimentos do
sétimo selo.
Entregue aos alunos uma cópia de "As Sete Trombetas do
Sétimo Selo" do apêndice, p. 289, e peça que usem as
escrituras para responder às perguntas. Você pode deixar que
trabalhem individualmente ou em grupos. Quando tiverem
terminado, leia as respostas com a classe. (Ver a tabela
abaixo.)

• A gravura Missionários Fazendo Conta tos (Pacote de
Gravuras do Evangelho 34730 059 - 612). (O trabalho
missionário proporciona a alegria de se ensinar o
evangelho, mas pode ser difícil efrustrante.)
Se assim o desejar, convite um líder da Igreja para contar uma
experiência em que o cumprimento do dever seja
desanimador por causa das escolhas feitas por outras pessoas.
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 10:1-3 procurando o
objeto que o anjo tinha na mão. Leia Apocalipse 10:8-11 e
pergunte:
• O que a voz do céu ordenou que João fizesse?
• O que o anjo ordenou que João fizesse com o livrinho?
• Que gosto ele tinha?
• O que acham que o livro pode representar?
• Que pista fornece o versículo 11 para a compreensão do
significado do livro? (João iria profetizar novamente para
muitas nações.)
Peça aos alunos que leiam Doutrina e Convênios 77:14 e
pergunte:
• De acordo com esse versículo, qual era a missão de João?

Perguntas
1. A terça parte de todas as árvores e erva verde foi
queimada.
2. O mar, as criaturas do mar e os navios.
3. A. Absinto; B. As águas se tornam amargas.
4. O sol, a lua e as estrelas.
5. Satanás.
6. Ele pode estar descrevendo armas de guerra modernas
como aviões, tanques e canhões.
7. 200.000 x 1.000 = 200.000.000

8. Um terço.
9. Dois profetas que possuem o Sacerdócio de
Melquisedeque.

• Como isso mostra que João foi preordenado?
• Leia Doutrina e Convênios 7:1-2. Por que essa missão seria
doce para João? (Seu maior desejo era levar almas para
Cristo .)
• Por que seria amarga para ele? ["Os julgamentos e pragas
prometidos àqueles a quem a palavra do Senhor estava
sendo enviada fez com que ele se desesperasse e sua alma
se entristecesse." (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3:507.)]
Conclua cantando ou lendo a letra de "Doce é o Trabalho".
(Hinos, n" 54.) Peça aos alunos que contem experiências em
que o evangelho tenha sido doce em sua vida.

10. A, B, C.

ApócaUpse12~1·4

11. Eles serão mortos e depois ressuscitarão em três dias e
meio e ascenderão ao céu.
12. Falso.
13. Os reinos de Cristo.
14. B, D.

Introdução
Apocalipse 10:1-3, 8-11. João, o Revelador, foi
preordenado para auxiliar na coligação das tribos de
Israel nos últimos dias. (15-20 minutos)

Escreva Doce em um lado do quadro-negro e Amargo no
outro. Pergunte: É possível algo ser doce e amargo ao mesmo
tempo? Mostre aos alunos vários objetos ou gravuras e peçalhes que expliquem como eles podem ser considerados tanto
doces quanto amargos . Elas podem incluir:
• Um saquinho de doces. (Os doces podem fazê-los passar
mal se comerem demais.)
• A gravura Família com Bebê (Pacote de Gravuras do
Evangelho 34730 059 - 616). (A família tem alegrias e
tristezas. )

Apocalipse 12-14 representa uma pausa na visão do sétimo
selo. Antes de revelar a vitória final de Jesus Cristo sobre o
reino do diabo, o Senhor mostra a João a história da guerra
entre o bem e o mal que conduz aos acontecimentos
culminantes do sétimo selo. No capítulo 12, João vê a Guerra
no Céu, a expulsão de um terço dos filhos espirituais do Pai
Celestial que seguiram Lúcifer e a continuação da guerra na
Terra. No capítulo 13, João testemunha o surgimento de
reinos políticos e religiosos mundiais inspirados pelo maligno
(ver vv. 7-8), aumentando o controle de Satanás sobre os
filhos dos homens. Por fim, no capítulo 14, ele vê a verdade e
o poder do sacerdócio serem restaurados na Terra (Ver vv.
6-7) para preparar os crentes para a destruição dos iníquos.

Em espírito de oração, estude Apocalipse 12-14 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Apocalipse 12
Símbolo

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• A guerra que teve início no céu ainda está sendo travada
hoje em dia. O Senhor proveu os meios para que não
sejamos abatidos nessa guerra. (Ver Apocalipse 12:3-17; ver
também D&C 76:25-29; I João 1:6-7.)
• Satanás tem poder para enganar as pessoas por meio de
sinais e maravilhas. (Ver Apocalipse 13; ver também D&C
52:14.)
• Deus restaurou o evangelho por meio d e Seus servos nos
últimos dias para preparar o povo da Terra para a vinda do
Senhor. (Ver Apocalipse 14:6-7; ver também D&C
133:16-19,36-40.)
• Os fiéis seguidores de Jesus Cristo terão um dia descanso
de seus labores, e suas obras de retidão serão lembradas.
(Ver Apocalipse 14:8-13; ver também Mateus 11 :28-30;
Alma 40:11-12.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida e Ensinal1lentos de Jesus e Seus Apóstolos, pp. 514- 515.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Apocalipse 12-14.

Apocalipse 12:3-13. A guerra que teve início no céu
ainda está sendo travada hoje em dia. O Senhor proveu
os meios para que não sejamos abatidos nessa guerra.
(30-35 minutos)

Referências Remissivas

Significados

Mulher.
(Ver vv. 1, 6)

JS, Apocalipse 12:7;
D&C 5:14

Igreja de Cristo

Doze estrelas.
(Ver v. 1.)

TJS, Apocalipse 5:6

Os Doze
Apóstolos.

Uma criança
"que há de reger
todas as nações".
(Ver vv. 2, 5)

TJS, Apocalipse 12:3; Cristo reinará
D&C 65:5-6
pessoalmente na
Terra

Dragão
(Ver vv. 3, 9)

D&C 88:110

Satanás ou Lúcifer

Um terço das
estrelas do céu são
arrastadas pelo
dragão. (Ver v. 4.)

D&C 29:36-38

Satanás arrasta
consigo um terço
dos espíritos

Vara de ferro
(Ver v. 5.)

1 Néfi 11:25

A palavra de Deus

Mulher fugindo
para o deserto.
(Ver v. 6.)

Amós 8:11;
D&C 86:1-3

A Igrej a é retirada
da Terra na época
da Grande
Apostasia

Leia com os alunos Apocalipse 12:1-6 e debata os seguintes
pontos:
• A missão da Igreja primitiva era preparar a vinda do reino
de Deus no qual Jesus Cristo viria reinar. (Ver vv. 1-2.)
• Satanás e seus seguidores procuraram destruir esse reino.
(Ver vv. 3-4.)
• O reino de Deus foi levado para o céu, quando a Igreja caiu
em apostasia. (Ver vv. 5-6.)

Escreva Guerra no quadro-negro: Ajude os alunos a
compreenderem que eles estão no meio de uma guerra
espiritual, debatendo as seguintes perguntas:

Leia Apocalipse 12:7-9 e pergunte: A que guerra se referem
esses versículos? (A Guerra no Céu.) Diga aos alunos que
participamos dessa guerra como filhos espirituais de Deus no
mundo pré-mortal. Peça-lhes que leiam Apocalipse 12:11 e
pergunte: O que permitiu àqueles que estavam do lado do
Senhor ganharem a guerra? Escreva as respostas no quadronegro e debata-as. São possíveis respostas:

• Vocês conhecem alguém que já esteve em uma guerra? Se
conhecem, como foi a experiência dessa pessoa?

• Nossa fé na Expiação de Jesus Cristo. (" o sangue do
Cordeiro").

• Como uma pessoa que vai para a guerra se sente?

• Nossa disposição de prestar testemunho de nossas crenças
("a palavra de seu testemunho").

• Leia Efésios 6:12. De acordo com esse versículo, de que
batalha estamos participando?
• O que acham ser a coisa mais difícil nessa guerra
espiritual?
Explique aos alunos que em Apocalipse 12-14, o Senhor faz
uma pausa em Sua explicação dos acontecimentos dos
últimos dias. Antes de revelar Sua vitória final sobre o reino
do diabo, o Senhor mostra a João a história da guerra entre o
bem e o mal que conduz aos acontecimentos culminantes do
sétimo selo. Explique aos alunos que conhecer o significado
de alguns símbolos nos ajuda a compreender esses capítulos.
Entregue aos alunos uma cópia da seguinte tabela como
apostila ou coloque-a no quadro-negro, deixando em branco a
coluna "Significados". Trabalhe com a classe, permitindo que
os alunos descubram possíveis significados dos símbolos das
referências remissivas.

• Nossa disposição de viver nossa vida mortal e em alguns
casos até morrer pela causa da retidão ("não amaram a sua
vida até à morte").
Diga aos alunos que o conflito que teve início na Guerra no
Céu e continuou com a perseguição da Igreja primitiva
prossegue ainda hoje. Leia Doutrina e Convênios 76:28-29 e
pergunte:
• Como os princípios que nos ajudaram na Guerra no Céu
podem ajudar-nos hoje?
• O que podemos fazer para fortalecer nosso testemunho de
Jesus Cristo?

I....
~

~' tt"

:\

Para ajudar os alunos a compreenderem como podemos
fortalecer nosso testemunho e vencer Satanás, leia e debata a
seguinte declaração do Élder Robert D. Hales:

Para mostrar por que Satanás possui tanto poder sobre as
pessoas da Terra, leia em voz alta Apocalipse 13:11- 18,
debatendo as seguintes perguntas com os alunos à medida
que for lendo:

"Os testemunhos surgem freqüentemente quando há o
desejo de servir onde somos chamados, quando
tomamos a decisão de fazer um esforço para sermos
obedientes, ou durante nosso empenho de lutar, elevar
e fortalecer outras pessoas. O testemunho surge com a
oração, o estudo das escrituras e a aplicação desses
ensinamentos em nossa vida. Quaisquer que sejam as
circunstâncias, parece que há momentos na vida em
que recebemos o conhecimento de que Deus vive e de
que Jesus é o Cristo. Não há procura maior e mais
importante na vida do que a de obter um testemunho
da verdade." (A Liahona, janeiro de 1995, p. 22.)

• No versículo 11, o que podemos conduir do fato de a
segunda besta ter "chifres semelhantes aos de um
cordeiro" mas "[falar] como o dragão"? (Não era o que
aparentava ser.)

Apocalipse 13. Satanás tem poder para enganar as
pessoas por meio de milagres e sinais. (20- 25 minutos)

• De que modo essa besta imita o pod er de Deus?
• Que efeito esses milagres têm sobre os habitantes da Terra?
(Os milagres os enganam; ver versículo 14.)
• No versículo 14, o que representa o ato de fazer uma
imagem da primeira besta? (Adorar a besta.)
• O que era exigido para se "comprar ou vender" nos reinos
da besta?

Pergunte aos alunos:

Nota: A identidade da besta não foi revelada, por isso um
debate sobre o nümero 666 seria especulativo e de pouco
valor. Em vez disso, faça perguntas como estas:

• De todos os filhos de Deus, qual deles tem o maior desejo
de aparentar retidão mas ensina falsidades?

• De que modo os seguidores d e Satanás se "marcam" a si
mesmos? (Ver Isaías 3:9; Alma 3:13-19.)

• Por que Satanás deseja desviar-nos do caminho certo?

• Leia Alma 34:35. Como podemos permitir que Satanás
tenha poder sobre nós?

Leia a seguinte declaração ou escreva-a no quadro-negro:

• Os seguidores do Senhor também recebem uma marca?
(Ver Apocalipse 7:3; 14:1.)
"A respeito do reino de Deus, o diabo sempre
estabeleceu o seu reino ao mesmo tempo em oposição
a Deus." (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 357.)
Diga aos alunos que a missão de Satanás é destruir a obra de
Deus conduzindo Seus filhos para longe da verdade. Ao
estudarmos a visão de João, podemos aprender como Satanás
trabalha de modo a podermos resistir a suas falsidades. Leia
Apocalipse 13:1-4 e a seguinte declaração do Élder Bruce R.
McConkie:
"João vê aqui uma besta no céu, que era à semelhança dos
reinos da Terra [ver TJS, Apocalipse 13:1], ou seja, a besta está
sendo usada para simbolizar certos reinos da Terra que não
foram identificados, bem como para mostrar seu modo de
agir em relação aos santos e à causa da retidão." (Doctrinal
New Testament Commentary, 3:520.)

• O que podemos fazer para receber a marca ou o selo do
Senhor? (Ver Mosias 5:7-12,15.)
Você pode ler a seguinte declaração do Élder Marvin J.
Ashton:
"O evangelho de Jesus Cristo é o modelo que Deus
estabeleceu para uma vida digna e para a vida eterna.
Ele nos permite estabelecer metas e prioridades
louváveis. Satanás e seus adeptos tentarão
constantemente nos enganar e nos induzir a seguir os
seus padrões. Para conseguirmos segurança diária na
vida e exaltação e felicidade eternas, precisamos viver
pela luz e pela verdade do plano de nosso Salvador.
Toda salvação se centraliza nele." (A Liahona, janeiro de
1991, p. 21.)

Pergunte:
• O que a besta de Apocalipse 13:1 representa?
• De quem esses reinos recebem seu poder e autoridade? (Do .
dragão, ou Satanás; ver Apocalipse 12:9.)
• Por que as pessoas adoram o dragão e a besta?
Explique aos alunos qu e a besta terá grande poder no mundo .
Leia Apocalipse 13:7-8.
• De acordo com esses versículos, quem a besta vencerá?
• Quem são os ünicos que não irão adorar a besta?
• O que significa ter o nome escrito no livro da vida do
Cordeiro? Como podemos fazer com que nosso nome seja
escrito ali? (Ver Alma 5:57-58.)

Preste testemunho de que embora Satanás tenha grande
poder, o poder do Senhor é maior.

\ Apocalipse 14:6-7 (Conhecimento das Escrituras.)
, / O evangelho foi restaurado nos últimos dias por
meio dos anjos de Deus a fim de preparar os habitantes
da Terra para a vinda do Senhor. (15- 20 minutos)

Mostre aos alunos uma gravura do templo, de preferência
uma que fique em sua área e que tenha uma estátua do anjo
Morôni. Leia Apocalipse 14:6- 7 e pergunte: Quem vocês
acham que é o anjo mencionado nesses versículos? Aponte
para a estátua na gravura e pergunte: Por que acham que o
anjo Morôni é colocado no topo de muitos de nossos templos?

J

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente
Gordon B. Hinckley:
"João, o Revelador, viu 'outro anjo voar pelo meio do
céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos
que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e
língua, e povo'. (Apocalipse 14:6) Esse anjo veio. Seu
nome é Morôni. É dele a voz que fala do pó, trazendo
outra testemunha da viva realidade do Senhor Jesus
Cristo." (A Lia/uma, janeiro de 1996, p . 77.)

Mostre aos a lunos a gravura Morôni Aparece a Joseph Smith
em Seu Quarto (Joseph Smith - História 1:29-47) (Pacote de
Gravuras do Evangelho 34730 059 - 404) . Conte a história das
visitas de Morôni que se encontra cm Joseph Smith - História
1:29-34 e depois debata as seguintes perguntas:
• O que Morôni trouxe à Terra? (Ver D&C 27:5; 133:36-37.)
• Que instrumentos o Senhor preparou que iriam ajudar
Joseph Smith a cumprir sua missão? (O Urim e o Tumim;
ver D&C 20:8-10; Joseph Smith - História 1:35.)
• Por que é tão importante que a mensagem do evangelho
seja transmitida? (É chegada a hora do julgamento de
Deus; ver D&C 133 : 38~0.)
• Como o evangelho prepara as pessoas para os julgamentos
de Deus que acontecerão antes da Segunda Vinda de Jesus
Cristo?
• De que modo Morôni ajudou a salvar o mundo da
destruição?
• O que podemos fazer hoje para ajudar a cumprir a missão
que Morôni iniciou?
Explique aos alunos que o evangelho precisa ser pregado a
"toda a nação, e tribo, e língua, e povo" . (Apocalipse 14:6)
Pergunte:
• Onde seus amigos e parentes pregaram o evangelho?
(Relacione os lugares e línguas no quadro-negro.)
• O evangelho já foi pregado em todas as línguas e em todas
as nações?
Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presidente
Hinckley:

II

;

I

Incentive os alunos a lembrarem-se do significado da estátua
do anjo Morôni e prepararem-se para cumprir uma missão
quando chegar a época.

Apocalipse 14:8- 13. Os fiéis seguidores de Jesus Cristo
terão um dia descanso de seus labores, e suas obras de
retidão serão lembradas. (10- 15 minutos)

Escreva a palavra descanso no quadro-negro e peça a um ou
dois alunos que descrevam quais as maneiras pelas quais eles
descansam quando chegam da escola depois de um dia
difícil. Pergunte: Que palavras vocês usariam para descrever
como se sentem ao descansar?
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 14:8-13 e marquem
cada vez que aparecerem as palavras descansar ou repouso.
Pergunte:
• Quantas vezes aparecem as palavras descansar ou repouso?
(Duas vezes. Ver vv. 11, 13.)
• Como difere o repouso dos iníquos em relação ao dos
santos?
• O que vocês estariam dispostos a fazer para receberem o
repouso alcançado pelos santos?
Peça aos alunos que leiam Alma 34:34-35 e Mosias 5:15.
Pergunte:
• O que vocês precisam fazer para serem "selados" ao
diabo?
• O que vocês precisam fazer para serem "selados" ao
Senhor?

...
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Preste testemunho de que nós determinamos nossa
recompensa eterna a cada escolha que fazemos. Desafie os
alunos a fazerem escolhas que irão proporcionar-lhes
descanso de todos os seus labores no final. Peça a um aluno
que leia a seguinte declaração do Presidente Joseph F. Smith:
"Os antigos profetas referem-se muitas vezes a 'entrar
no descanso do Senhor'. O que isso significa? Para
mim, isso significa entrar no conhecimento e amor de
Deus, ter fé em Seus propósitos e em Seu plano, a
ponto de sabermos que estamos certos e que não
estamos buscando outra coisa. ( ... ) O homem que
atingiu esse nível de fé em Deus, a ponto de eliminar
toda dúvida e temor, entrou no 'descanso de Deus',
( ... ) descanso da dúvida, do temor, do medo do perigo,
repouso da agitação religiosa do mundo; do clamor
que se ouve em toda parte." (Cospel Doctrine, p. 58.)

" Ainda não levamos o evangelho a toda a nação e
tribo e língua e povo. Já fizemos, porém, um grande
progresso. Já chegamos a todos os lugares onde nos foi
permitido chegar. Deus está no comando e as portas
serão abertas por Seu poder, de acordo com Sua divina
vontade. Tenho certeza disso." (A Liahona, janeiro de
1996, p. 77.)

Apocalipse 15-16

Introdução
Apocalipse 15-16 mostra alguns dos últimos acontecimentos
antes do final do reino do diabo. No capítulo 15, João vê os
santos em glória celestial louvando a Deus por Seus justos
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• Como seria sua vida se vivessem nessa época?

julgamentos, bem como sete anjos prontos para derramar "as
sete últimas pragas" sobre a Terra. (Versículo 1) Apocalipse 16
relata doença, guerra e outros eventos catastróficos, bem como
falsos profetas que realizam milagres, continuando a ensinar
doutrinas falsas e enganar as pessoas da Terra . (Ver vv. 13- 14.)
Mesmo com todas essas provações e destruição, muitos ainda
"não se arrependeram de suas obras" . (Versículo 11) Por fim,
uma voz celestial declara: "Está feito". (Versículo 17)

Leia 1 Néfi 22:14-19, 28 e debata algumas destas perguntas ou
todas:

Em espírito de oração, estude Apocalipse 15- 16 e pond ere o
seguinte princípio antes de preparar suas lições.

• Como os justos serão preservados?

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Para ajudar os alunos a compreenderem que, embora os
justos sejam preservados, alguns ainda assim terão de sofrer,
leia a seguinte declaração do Profeta Joseph Smith:

• Os santos que guardarem seus convênios e ficarem
vigilantes em relação à vinda do Senhor serão abençoados
e preservados, quando Deus derramar Seus juízos sobre os
iníquos. (Ver Apocalipse 16; ver também 1 Néfi 22:14-19,
28; D&C 106:4- 5; Joseph Smith- Mateus 1:37,46-50.)

Outras Fontes de Consulta
• Vida c Ensinall/cntos de Jesus e Sells Apóstolos, pp. 515-516.

Sugestões Didáticas
Use a seguinte idéia ou uma de suas próprias ao preparar-se
para ensinar Apocalipse 15-16.

Apocalipse 16. Os santos que guardarem seus convênios
e ficarem vigilantes em relação à vinda do Senhor serão
abençoados e preservados, quando Deus derramar Seus
juízos sobre os iníquos. (25-30 minutos)

Peça aos alunos que imaginem que uma nova doença
incurável se abateu sobre a Terra e matou uma em cada três
pessoas. Imaginem que a doença surgiu em todas as nações
ao mesmo tempo e que milhões morreram da praga em uma
semana. Pergunte: Se houvesse um meio de sobreviver à
praga e também desfrutar as bênçãos de Deus, vocês
gostariam de saber qual é esse meio?
Peça aos alunos que pensem nessa pergunta enquanto
estudam Apocalipse 16.

• Alguém escapará?

• Quem o Senhor destruirá?
• Por que o Senhor destruirá os iníquos?
• Qual é a chave para habitarmos em segurança no Senhor?

"É falsa a idéia de que os santos escaparão de todos os
juízos, enquanto que os iníquos sofrerão; pois toda a
carne é sujeita ao sofrimento e 'os justos escaparão por
pouco', mas muitos dos santos escaparão, porque o
justo viverá pela fé; no entanto, muitos dos justos
serão acometidos por doenças, pestes, etc., por causa
da fraqueza da carne, mas serão salvos no reino de
Deus." (History of the Church, 4:11.)

Peça aos alunos que leiam Apocalipse 16:15 e pergunte: Quais
são as duas frases deste versículo que descrevem quem
desfrutará a bênção de proteção do Senhor? (" Aquele que
vigia" e "guarda as suas roupas" .) Escreva as frases como
título de colunas no quadro-negro . Escreva Joseph
Smith--Mafeus 1:37, 46- 50 e Mosias 4:30 na coluna "aquele que
vigia" . Escreva 2 Néfi 9:14 e Doutrina c Convênios 36:6;
109:72-76 na coluna "guarda as suas roupas". Separe a classe
em dois grupos e designe uma coluna a cada um. Peça-lhes
que pesquisem as referências procurando o que a sua frase
significa. Debata as idéias deles, escrevendo-as no quadronegro quando conveniente.
Preste testemunho de que o Senhor ama Seu povo e irá
preservá-lo nos últimos dias, mesmo em meio à terrível
destruição. Incentive os alunos a manterem-se vigilantes e a
guardarem seus convênios, de modo que suas roupas estejam
limpas e prontas. Incentive-os a desenvolverem fé e a
acreditarem em tudo que o Senhor prometeu.

Explique aos alunos que em Apocalipse 15, João viu
novamente os santos exaltados louvando a Deus em um
mundo celestial. ("Mar de vidro", versículo 2: ver também
D&C 77:1.) Ele também viu sete outros anjos, cada um
segurando uma taça contendo uma praga. Então uma grande
voz ordenou aos anjos: "Ide, e derramai sobre a terra as sete
taças da ira de Deus". (Apocalipse 16:1)
Desenhe sete taças no quadro-negro e numere-as de 1 a 7 (ou
simplesmente escreva os números no quadro-negro.) . Peça
aos alunos que leiam Apocalipse 16:2-4, 8-12, 16-21 e
sugiram o que representa cada uma das pragas. Escreva suas
sugestões embaixo da respectiva taça ou número. Explique
aos alunos que Deus permite que as pessoas sofram as
conseqüências de seus pecados para que tenham um
testemunho de que precisam se arrepender. Pergunte:
• O que João escreveu que indica se as pessoas se
arrependeram ou não? (Ver vv. 9, 11.)

Apocalipse 17-19'.,

------

Introdução
O Senhor declarou à Israel dos últimos dias: "Saí ( .. . ) de
Babilônia, do meio da iniqüidade, que é a Babilônia espiritual.
( ... ) para que não [vos] sobrevenha uma destruição
repentina" . (D&C 133:14-15) Em Apocalipse 17, João vê
Ba bilônia, o símbolo do poder de Satanás, espalhada por toda
a Terra. Então, "numa hora" (Apocalipse 18:19), ele
testemunha sua destruição. Aqueles que partilharam seus
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pecados irão chorar e lamentar sua queda, enquanto que os
justos irão regozijar-se. (Ver vv. 11-24.) João então vê a
preparação para as muito aguardadas "bodas do Cordeiro",
porque "a sua esposa [a Igreja] se aprontou". (Apocalipse
19:7) O Cordeiro aparece como o "Rei dos reis, e Senhor dos
senhores". (Versículo 16)
Em espírito de oração, estude Apocalipse 17- 19 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar

Para ajudá-los a compreender as imagens e símbolos que
cercam essa mulher, leia para os alunos o comentário
referente a Apocalipse 17:1, em Vida e Ensinamentos dr: Jesus c
Seus Apóstolos, p. 516.
Explique aos alunos que o Senhor forneceu um comentário
inspirado acerca dessa passagem de Apocalipse. Néfi teve
uma visão semelhante e registrou o que viu . Peça aos alunos
que leiam e marquem as referências remissivas de Apocalipse
17:5- 6 e 1 Néfi 14:9-12. Pergunte:
• Como são as duas mulheres representadas por Néfi?
(A Igreja do Cordeiro de Deus e a igreja do diabo.)
• Onde podemos encontrar essas duas igrejas? (Sobre toda a
face da Terra.)

• Babilônia, que simboliza a iniqüidade do mundo, será
destruída na Segunda Vinda de Jesus Cristo. Se seguirmos
o mandamento de Deus de "sair de Babilônia", não
partilharemos os pecados do mundo nem seremos
acometidos pelas pragas que a destruirão. (Ver Apocalipse
18; D&C 133:1-15.)

Peça aos alunos que leiam e anotem as referências remissivas
de Apocalipse 17:14 e 1 Néfi 14:13-17, depois d ebata as
seguintes perguntas:

• Nos últimos dias, os santos que se tiverem preparado para
a vinda do Noivo (Jesus Cristo) serão vestidos em justiça e
convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. (Ver
Apocalipse 19:5-9; ver também D&C 58:8- 12.)

• O que impedirá a igreja do diabo de ser bem-sucedida? (O
poder do Cordeiro.)

• Todos os que lutarem contra o Cordeiro serão destruídos
quando Jesus Cristo aparecer com "os exércitos no céu".
(Apocalipse 19:14; ver Apocalipse 19:11-21; TJS, Apocalipse
19:18; ver também D&C 133:46-51.)

• Qual será o destino final da igreja do diabo? (Destruição.)

Outras Fontes de Consulta

• Qual é a missão da igreja do diabo? (Lutar contra Jesus
Cristo.)

• O que permite aos santos de Deus se armarem com esse
poder? (A retidão.)

Diga aos santos que será perigoso viver na época em que
essas duas igrejas existirem. Peça a um aluno que leia a
seguinte declaração do Élder Carlos E. Asay, um membro dos
Setenta:

• Vida e Ensinamentos de Jesus e Sells Apóstolos, pp. 516-520.

Sugestões Didáticas
Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Apocalipse 17-19.

"Há uma mentira - uma mentira escabrosa - que
circula entre os santos dos últimos dias e que está
tornando-se comum entre os jovens: É a d e que o
'homem equilibrado' é aquele que deliberadamente
evita ser demasiadamente justo. Essa mentira quer
fazê-los crer que é possível viver de maneira bemsucedida e feliz como um 'homem de coração dobre',
com um pé em Babilônia e outro em Sião. (Ver Tiago
1:8)" (Conference Report, abril de 1992, p. 59; ou
Ensign, maio de 1992, p. 41.)

Apocalipse 17:1-6,14; 18:1- 18. Babilônia, que é a
iniqüidade do mundo, será destruída na Segunda Vinda
de Jesus Cristo. Se seguirmos o mandamento de Deus
de "sair de Babilônia", não partilharemos os pecados do
mundo nem seremos acometidos pelas pragas que a
destruirão. (25- 30 minutos)

Pergunte:

Peça aos alunos que leiam a primeira estrofe de "Israel, Jesus
Te Chama" (Hinos, n° 5.) Pergunte:

• Quais são alguns exemplos de se ter um pé em Babilônia
(no mundo) e outro em Sião (na Igreja)?

• Quem vocês acham que representa "Babilônia" neste hino?
• Como ela difere de Sião?

• Por que é difícil manter um pé em cada um desses lugares?
O Élder Boyd K. Packer disse:

• Em que sentido Babilônia está caindo?
Explique aos alunos que em Apocalipse 17-18 João viu a
queda de Babilônia. Peça aos alunos que leiam Apocalipse
17:1-4 e descrevam a mulher que João viu nesses versículos.
Pergunte:
• Que relacionamento essa mulher tem com a besta?
• Leia Apocalipse 12:1-4. Como o relacionamento dessa
mulher com a besta difere do daquela mencionada em
Apocalipse 177

"A distância entre a Igreja e um mundo que segue um
caminho que não podemos seguir continuará sempre a
aumentar.
Alguns cairão em apostasia, quebrarão os convênios e
substituirão o plano de redenção por suas próprias
regras." (Conference Report, abril de 1994, p. 26; ou
Ensígn, maio de 1994, p . 21.)

..
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Leia Apocalipse 18:1-4 e pergunte:
• O que o Senhor deseja que façamos?
• Quais são as duas razões dadas pelo anjo para que
"saiamos" de Babilónia? (Para escapar dos pecados do
mundo e das pragas que virão.)
Leia Apocalipse 18:5- 8 e pergunte: Como o Senhor dará a
Babilónia e àqueles que partilham de seus pecados aquilo que
merecem? (Debata as respostas dos alunos.)
Peça aos alunos que lembrem o destino final de Babilónia ao
ponderarem as seguintes perguntas do Élder Asay:
"Um homem pode ser demasiadamente justo?
Demasiadamente semelhante a Cristo? Impossível!
Será que o assim chamado 'homem equilibrado'
consegue caminhar na viga que separa o bem do mal?
Não. Cada passo é hesitante, e ele acabará por
desequilibrar-se e cair, despedaçando-se contra os
mandamentos de Deus." (Conference Report, abril de
1992, p. 59; ou Ensign, maio de 1992, p. 41.)

Pergunte: Como a reação dos iníquos à queda de Babilónia
será diferente da dos justos? (Ver Apocalipse 18:11-18, 20.)
Saliente que Babilónia proporcionava a riqueza que o mundo
passou a amar. Pergunte: O que podemos fazer para
resguardar-nos de lamentar a queda de Babilónia juntamente
com os iníquos? Peça aos alunos que leiam Doutrina e
Convênios 121 :34-35 procurando saber como esses versÍC ulos
se relacionam com a lição. Peça-lhes que escrevam em uma
folha de papel o que precisam fazer para "saírem" de
Babilónia. Você pode concluir cantando ou lendo a letra da
terceira estrofe de "Israel, Jesus Te Chama" (Hillos, n" 5.)

Apocalipse 19:5-2 1. Nos últimos dias, os santos que se
tiverem preparado para a vinda do Noivo (Jesus Cristo)
serão vestidos em justiça e convidados para a ceia das
bodas do Cordeiro. Todos os que lutarem contra o
Cordeiro serão destruídos. (25-30 minutos)

.....

Mostre a gravura a Segunda Vinda (Pacote de Gravuras do
Epangclho 34730 059 - 238) e pergunte: Vocês estão
aguardando a vinda do Senhor? Explique aos alunos que João
viu o fim de toda a iniqüidade na Terra. Peça aos alunos que
leiam Apocalipse 19:11-16. Pergunte: Como essa descrição da
Segunda Vinda se compar!l à gravura? Debata os seguintes
pontos:
• O cavalo branco visto por João é um símbolo da volta de
Cristo como o Rei dos reis e o conquistador do mal. (Ver o
comentário referente a Apocalipse 19:11-16 em Vida e
Ensinamcntos de JeslIs e Seus Apóstolos, p. 520.)
• Cristo aparecerá vestido de vermelho, depois de ter pisado
sozinho o lagar. Isso simboliza a Expiação e Seu
Julgamento dos iníquos. (Ver D&C 133:46-51.)
• Cristo governará a Terra com uma barra de ferro, ou a
palavra de Deus. (Ver TJS, Apocalipse 19:15; 1 Néfi 11 :25.)

Faça um cardápio com pratos servidos em sua região ou peça
emprestado o de um restaurante local. Mostre o cardápio aos
alunos e peça-lhes que imaginem terem sido convidados para
um banquete por um parente rico.
• Se vocês pudessem escolher qualquer lugar para comer
esse banquete, para onde iriam?
• O que gostariam de encontrar no cardápio?
Faça duas colunas no quadro-negro. Coloque em uma delas o
título Ceia das Bodas do Cordeiro e na outra Ceia do Grallde Deus.
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 19:5- 10 procurando
detalhes referentes à ceia das bodas do Cordeiro. Debata as
seguintes perguntas e escreva as respostas na coluna "Ceia
das Bodas".
• Quem é o Noivo cujo casamento é motivo de alegria no
céu? (O Cordeiro ou Cristo; ver versÍCulo 7; ver também o
comentário referente a Apocalipse 19:7- 9 em Vida c
Ensinall/entos de jrslIs c Seus Apóstolos, p. 519.)
• Quem é a noiva que "se aprontou" (versículo 7)? (Os
santos.)
• Que roupa é necessária para se comparecer a essa ceia?
(Limpa, branca; ver versÍCulo 8.)
• O que essa roupa representa? (A retidão dos santos, ver
versículo 8.)
• O que foi pedido a João que escrevesse a respeito dos que
foram convidados para as bodas? ("Bem -aventurados são",
v. 9.)
• Como nosso testemunho de Jesus pode ajudar-nos a
preparar-nos para estar nas bodas do Cordeiro? (Uma
resposta é que isso nos ajudaria a ser justos.)
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 19:17-21 procurando
detalhes referentes à ceia do grande Deus. Debata as
seguintes perguntas e escreva as respostas na coluna "Ceia do
Crande Deus".
• Quem é convidado para a ceia do grande Deus? (As aves
do céu; ver versículo 17; D&C 29:18-20.)
• O que constará no cardápio? (As pessoas iníquas da Terra;
ver versículo 20.)
• De acordo com a Tradução de Joseph Smith do versículo
18, o que os iníquos fizeram para estarem no cardápio?
(Eles lutaram contra o Cordeiro.)
• Que frase indica que as aves terão o suficiente para comer?
Saliente para os alunos que é melhor ler um cardápio do que
constar nele. Preste testemunho de que aqueles que se
prepararem para a vinda do Senhor serão convidados para a
ceia das bodas do Cordeiro. Peça aos alunos que leiam em
silêncio Alma 5:27-28 procurando como podemos tornar-nos
dignos da roupa branca que os santos usarão na ceia do
casamento do Cordeiro.

II

Apocalipse 20-22

Introdução
Depois da destruição dos iníquos e do aprisionamento de
Sat,lI1ás, a Terra finalmente repous<lrá durante o reinildo de
mil <lnos do Senhor. Mas após o milênio e antes do fim,
Satanás sení "solto de sua prisão" (Apocalipse 20:7), sendolhe permitido "enganar as nações" novamente (versículo 8) .
João vê a destruição do último exército do diabo e o
julgamento final de todos os filhos de Deus. (Ver Apocalipse
20:9-13.) Ele ouve Cristo transmitir uma mensagem
semelhante às que foram dadas pZlra <IS sete igrejas da Ásia:
"Quem vencer, herdará todas as coisas". (Apocalipse 21:7) Por
fim, ele vê os santos fiéis que vencer<lm o mundo e estão
habitando na Terra em esplendor celestial. (Ver Apoc<l lipse
22.)
Em espírito de oração, estude Apocalipse 20- 22 e pondere os
seguintes princípios antes de preparar suas lições.

Alguns Importantes Princípios do Evangelho
a Ponderar
• Durante o milênio, Sat<llliís será preso e não terá poder
para tentar ou enganar as pessoas. (Ver Apocalipse 20:1-3;
ver também 1 Néfi 22:24-26.)
• No Julgamento, os mortos serão julg<ldos de acordo com
SU<lS obras. (Ver Apocalipse 20:12-13; ver também Alma
11 :43--44.)
• Somente <lqueles que guardarem os mandamentos e
achegarem-se a Cristo poderão habitZlr em glóri<l celesti<ll.
(Ver Apocalipse 21 :23-27; 22:12-17.)

264 como apostila e debatê-la em classe, ou criar uma tabela
semelhante usando apenas as referências das escrituras,
pedindo aos alunos que trabalhem nela individualmente ou
em grupos. Corrija-a com a classe, usando a versão da tabela
dada na página 264 como guia . Você provavelmente
descobrirá que os eventos de Apocalipse 20-22 criam seu
próprio interesse. Se quiser, você pode realizar um debate
agradável apenas estudando e conversando a respeito do
milênio e do fim do mundo, sem usar as apostilas ou outros
auxílios.

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Presid ente
Ezra Taft Benson:
"Presto testemunho de que daqui a não muitos anos a
Terra será purificada. ( .. . ) Jesus Cristo voltará, dessa
vez com poder e grande glória para conquistar Seus
inimigos Idestruir Seus inimigos] e governar e reinar
na Terra ." (Conference Report, outubro de 1988, p. 104;
ou Ellsign, novembro de 1988, p. 87.)

Peça aos alunos que leiam Apocalipse 22:20. Pergunte: Tendo
em mente a declaração do Presidente Benson, por que acham
que a oração de João no final de seu livro de Apocalipse foi:
"Vem, Senhor Jesus"?

,
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Apocalipse 20:1-3. Durante o milênio, Satanás será preso
e não terá poder para tentar ou enganar as pessoas.
(10 15 minutos)

Leve uma corda para a sala de aula . Peça um voluntário e
amarre a pessoa . Pergunte:
• Como o fato de ter sido amarrada influi na liberdade dessa
pessoa?
• Sob que condições seria adequado amarrar alguém?
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 20:1 - 3 e procurem uma
situação semelhante descrita por João . Pergunte:
• Quem é "amarrado" nesses versículos?

Outras Fontes de Consulta

• Por quanto tempo Satanás ficará preso?

• Vida (' EI/sil/alllelltos de Jesus (' s('/lS Apóst%s, pp . 520-525.

• O que ele não mais terá permissão de fazer?

Sugestões Didáticas

• Vocês acham que isso significa que Satanás será amarrado
com cordas terrenas? Se não, então como ele será
amarrado?

Escolha uma destas idéias ou use as suas próprias, ao
preparar as lições referentes a Apocalipse 20-22.

W

Apocalipse 20-22. Os eventos que acontecerão
~ durante e após o milênio fazem parte do plano de
salvação do Pai Celestial. (25- 30 minutos)

João é um dos poucos profetas a ver o fim da Terra cujos
escritos o Senhor permitiu que fossem divulgados pelo
mundo. (Ver 1 Néfi 14:24- 27.) Paril ensinar esses eventos,
você pode entregar <lOS alunos uma cópia da tabela d<l página

...

Peça aos alunos que leiam 1 Néfi 22:26 e procurem uma
maneira pela qual Satanás será amarrado. Para ajudar os
alunos a compreenderem esse princípio, debata os seguintes
pontos:
• Os iníquos serão destruídos qU<lndo Jesus Cristo voltar em
Sua glória, e apenas os justos sobreviverão. (Ver Malaquias
4:1; D&C 35:21; 38:8.)
• Nós nos tornamos justos por meio do arrependimento e do
poder redentor de Jesus Cristo. (Ver 1 Néfi 22:28; Alma
24:10.)
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Satanás será preso por mil anos e não
mais enganará as nações. (Ver
Apocalipse 20:1- 3i 1 Néfi 22:26-28.)

Satanás será solto de sua prisão e
novamente enganará as nações. Ele
os reunirá para lutarem contra
Deus. (Ver Apocalipse 20:7-8i D&C
88:110- 111.)

A Terra receberá sua glória
celestial. A cidade santa de Deus
será estabelecida na Terra. (Ver
Apocalipse 21:1- 3i 22:1-2i ver
também os comentários referentes
a Apocalipse 21:1 e 21:2- 3 em Vida
e Ensinamentos de Jesus e Seus
Apóstolos, p. 521.)

Os justos se levantarão na Primeira
Ressurreição. (Ver Apocalipse 20:4- 6i
Mosias 15:21-23i D&C 88:96- 98.)

Os exércitos de Satanás cercarão o
acampamento dos santos. Deus
enviará fogo para destruir os
exércitos de Satanás. Satanás e
outros serão lançados ao lago de
fogo e enxofre. (Ver Apocalipse
20:9- 10i D&C 88:112-114i ver
também o comentário referente a
Apocalipse 20:7-10 em Vida e
Ensinamentos de Jesus e Seus
Apóstolos, p. 521.)

Os santos justos viverão com Deus
em esplendor celestial. (Ver Isaías
60:19-21i Apocalipse 21:4- 7i
22:3-5.)
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"Durante esses mil anos de paz, a
grande obra do Senhor se fará nos
templos. E nesses templos, o povo irá
trabalhar pelos que morreram e
esperam que as ordenanças
pertinentes à sua salvação sejam
executadas pelos que ainda habitam
em mortalidade sobre a face da
Terra." (Joseph Fielding Smith,
Doutrinas de Salvação, 3:59i ver
também Isaías 2:2- 5i D&C 128:15.)
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Primeira Ressurreição serão
ressuscitados e julgados. Os
iníquos serão expulsos para sofrer a
segunda morte. (Ver Apocalipse
20:11-15i Helamã 14:17-19i D&C
63 :17i ver também os comentários
referentes a Apocalipse 20:12 e
20:14 em Vida e Ensinamentos de
Jesus e Seus Apóstolos, p. 521.)

reinarão como deuses. (Ver D&C
132:20.) "Todo homem que reina na
glória celestial é um Deus dentro
de seus próprios domínios."
(Joseph Smith, Ensinamentos do
Profeta Joseph Smith, p. 366.)

II

Peça a um aluno que leia a seguinte declaração do Élder
Spencer W. Kimball, que na época era membro do Quórum
dos Doze:
"Quando Satanás for amarrado em um único lar,
quando Satanás for amarrado em uma única vida, o
milênio já terá começado naquele lar e naquela vida."
(The Teachings of Spencer W. Kimball, p. 172.)

Pergunte: Como podemos amarrar Satanás em nossa vida?

\ Apocalipse 20:12-13 (Conhecimento das
/
Escrituras.) No Julgamento, os mortos serão
julgados de acordo com suas obras. (10- 15 minutos)

Mostre um martelinho de juiz ou desenhe-o no quadro-negro .
Peça aos alunos que leiam Apocalipse 20:12-13 procurando o
que esses versículos têm a ver com o desenho. Pergunte:
• Como será esse dia para os que foram iníquos na vida?
• E para os que viveram em retidão?
Separe a classe em três grupos e designe a cada um deles um
dos seguintes blocos de escrituras: João 5:22, 25-29; Alma
5:15-16; 11:43-44; Doutrina e Convênios 128:6-7. Peça-lhes
que contem para a classe o que aprenderam a respeito do
Julgamento, e debata as respostas em classe.
Peça aos alunos que ponderem o que podem fazer para que o
Dia do Julgamento seja um dia feliz para eles.

Apocalipse 22:12-17. Somente aqueles que
guardarem os mandamentos e achegarem-se a
Cristo poderão habitar em glória celestial. (10-15 minutos)

espaço em branco e pergunte: Por que a obediência é
considerada a primeira lei do céu? (Ver D&C 130:20-21.)
Peça a um aluno que leia a seguinte história contada pelo
Élder Russell M. Nelson:
"No início de nossa vida de casados, quando a irmã
Nelson e eu morávamos em Minneapolis, decidimos,
uma tarde, passear com nossa filha de dois anos.
Fomos até um dos muitos belos lagos de Minnesota e
alugamos um barquinho. Depois de remar para longe
da margem, paramos para descansar e apreciar a
tranqüila paisagem. De repente, nossa garotinha pôs a
perna em cima da beirada da embarcação, preparandose para pular do barco, e exclamou: 'É hora de sair,
papai!'
Rapidamente eu a segurei e expliquei: 'Não, querida,
não é hora de sair; devemos ficar dentro do barco até
voltarmos em segurança para terra firme' . Somente
com muita persuasão conseguimos convencê-la de que
sair do barco antes da hora seria um desastre. ( .. .)
De modo semelhante, nós, os filhos de nosso Pai
Celestial, podemos insensatamente decidir 'sair do
barco' antes de chegar ao destino que Ele espera que
alcancemos. ( ... )
As bênçãos concedidas por Deus estão sempre
condicionadas à obediência à lei. [Ver D&C 130:20- 21.]
Usando minha analogia, devemos, primeiro, 'entrar no
barco' junto com Ele. Depois precisamos permanecer a
Seu lado. Se não 'sairmos do barco' antes da hora,
alcançaremos Seu reino, onde seremos elevados para a
vida eterna." (A Liahona, julho de 1997, p. 80.)

Diga aos alunos que João terminou seu livro de Apocalipse
com uma mensagem que pode ajudar-nos a preparar-nos para
a vinda de Cristo e desfrutar as bênçãos reservadas por Deus
para todos os Seus filhos fiéis.

Faça algumas das seguintes perguntas:

Escreva a seguinte citação no quadro-negro, mas deixe um
espaço em branco em lugar da palavra obediência:

• Qual é o "barco" que Deus nos proporcionou para ajudar a
levar-nos até lá?
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• Qual é o destino que o Pai Celestial espera que
alcancemos?

• De que modo as pessoas são tentadas a abandonar o barco?
"A obediência é a primeira lei do céu." (Joseph F.
Smith, em Joumal of Discourses, 16:247-248)

Peça aos alunos que sugiram a palavra que tornaria a frase
verdadeira. Peça-lhes que mostrem evidências tiradas das
escrituras para apoiar essa declaração. Leia Apocalipse
22:12-14 para ver se eles conseguem identificar a primeira lei
do céu a partir desses versículos. Escreva Obediência no

• Como a obediência nos ajuda a alcançarmos nosso destino
em segurança?
Leia Apocalipse 22:17 procurando o convite feito pelo
Salvador a cada um de nós. Incentive os alunos a achegarem se a Cristo. Conclua pedindo-lhes que contem o que
aprenderam este ano no seminário que irá ajudá-los a serem
obedientes e a "permanecerem no barco".
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Introdução
Em 1993, o Élder Boyd K. Packer, membro do Quórum dos
Doze Apóstolos, ensinou aos professores do Sistema
Educacional da Igreja que, juntamente com uma breve visão
geral do assunto a ser estudado, eles deveriam apresentar
umil visão geral do plano de salvação no início de cada ano
letivo.
"Uma visão geral do 'plano de felicidade' (que é meu título
escolhido e favorito ao referir-me ao plano), apresentada bem
no início, com uma revisão de tempos em tempos, será
imensamente valiosa pilra seus alunos.
Tenho uma designilção para vocês. ( ... ) Vocês estão
encarregados de preparar um breve resumo ou visão geral do
plano de felicidade, o plano de salvação. Elaborem essa visão
geral como uma estrutura sobre a qual seus alunos poderão
organizar as verdades que irão ensinar-lhes.
A princípio podem achar que se trata de uma designação
muito simples. Gara nto-lhes que não é. A brevidade e a
simplicidade são coisas muito difíceis de se conseguir. A
princípio vocês ficarão tentados a incluir coisas demais. O
plano em sua plenitude abrilnge toda verdade do evangelho .
( ... )

Essa talvez seja a mais difícil, mas sem dúvida a mais
recompensildora designação de sua carreira de ensino.
Sua visão gemi do plano de felicidade dev e ser uma rápida
passagem de olhos pelils verdades encontradas nas escrituras.
Seus alunos poderão depois saber onde se encontram em
relação ao plano. ( ... )
Vou apresentar-lhes um esboço básico do plano para começal~
mas vocês terão que elaborar sua própria estrutura por si
mesmos.
Os componentes essenciais do grande p/Ilno de felicidllde',
redellçifo e sll/vllçifo são os seguintes:
Existência pré-mortil I
Criação espiritual
Arbítrio
Guerra no céu
Criação física
A Queda e a mortalidade
Princípios e ordenanças do evangelho de Jesus Cristo
(primeiros princípios: fé no Senhor Jesus Cristo,
arrependimento, batismo, ... )
A Exp iação
Vida após a morte
Mundo esp iritual
Julgamento
Ressurreição"

(TiIc Crellt P/1l11 of Hllppiness (discurso para educadores
religiosos em um simpósio sobre Doutrina e
Convênios/História da Igreja, Universidade Brigham Young,
10 de agos to de 1993), pp. 2-3; ou CllI7rgc to Religiolls
EduCIltors, 3.a ed., 1994, pp. 113- 114.)

A seguinte informação foi incluída para ajudá-lo a entender
melhor esse grande plano de felicidade e desenvolver seu
próprio resumo. Você pode ficar tentado a ensinar mais a
respeito do plano de salvação do que a breve visão geral
recomendada pelo Élder Packer. Resista a essa tentação,
lembrando-se de que muitos dos detalhes do plano serão
abordados durante o curso de estudos do Novo Testamento.
Ao ensiná-los durante o ano letivo, você pode revisar sua
visão geral do plano de salvação.

o Plano de Salvação É como uma
Peça de Três Atos
Em 1995, em um serão para jovens adultos, o Presidente Boyd
K. Packer, Presidente Interino do Quórum dos Doze, disse:
"O curso de nossa vida mortal, desde o nascimento até a
morte, segue uma lei eterna e um plano descrito nas
revelações como o grande plano de felicidade. O conceito ou
verdade que eu gostaria de fixar em sua mente é o seguinte:
Há três partes no plano. Vocês se encontram na segunda
pilrte, ou parte intermediária, em que serão provildos por
meio de tentações, provações e talvez de tragédiils. Se
compreenderem isso estarão mais bem preparildos para
entender o sentido dil vida e resistir ii doençil da dúvida,
desespero e depressão.

...

".

O plano de redenção, com suas três divisões, pode ser
comparado a uma grande peçil de três atos. O primeiro ato
chama-se 'Vida Pré-Mortal'. As escrituras descrevem -no como
nosso primeiro estado . (Ver Judas 1:6; Abraão 3:26, 28.) O
segundo Mo, do nascimento até il horil da ressurreição, é o
'Segundo Estado' . E o terceiro ato chama-se 'Vidil após a
Morte' ou 'Vida Eternil'.
Na mortalidade, somos como atores que entram no teatro
assim que a cortina se abre pilra o segundo ato. Perdemos o
primeiro ato. A produção tem muitas tramas e subtramas que
se entrelaçam, tornando difícil saber quem se relaciona com
quem, o que com o que, quem são os heróis e quem são os
vilões. A cena fica ainda mais complicada porque não somos
meros espectadores; fazemos parte do elenco e estamos no
palco, no meio de tudo isso!" (The P/II!! I7nd the P/a/1, discurso
para jovens adultos, 7 de maio de 1995, pp . 1-2.)

Existência Pré-Mortal
Antes de nosso nascimento mortal, vivemos com nosso Pili
Celestial. (Ver Jó 38:4- 7; Jeremias 1:5; Abraão 3:21-23.) O Pai
Celestiill é um ser glorificado, perfeito e celestial com um
corpo de carne c ossos. (Ver D&C 130:22.) O Profeta Joseph
Smith ensinou : "O próprio Deus já foi como somos agora Ele é um homem exal tado, entronizado em céus distantes'"
(Ensi/1lllllcntos do Profetll Joseph Smith, p . 336.)
O Pai Celestial é o pai de nosso corpo espiritual. (Ver
Números 16:22; Atas 17:29; Hebreus 12:9; Moisés 3:5.) Ele
possui a plenitude de todos os atributos e alegria divinos e
deseja que Seus filhos se tornem como Ele é. (Ver Mateus 5:48;
2 Néfi 9:18; Moisés 1:39.)
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Criação Espiritual

O Presidente Packer disse:

Abraão viu que todos os filhos do Pai Celestial eram
inteligências ou espíritos que foram organizados antes da
cria ção do mundo . (Ver Abraão 3:18-23.) O Presidente Packer
ensinou: O espírito dos homens e mulheres é eterno. (Ver
D&C 93:29-31; ver também Joseph Smith, Teachings of the
J'roplIet Joseph Smith, pp. 158,208.) Todos somos filhos e filhas
de Deus e tivemos uma vida pré-mortal como Seus filhos
espirituais. (Ver Números 16:22; Hebreus 12:9; D&C 76:24.) O
espírito de cada pessoa é semelhante à pessoa na mortalidade,
homem e mulher. (Ver D&C 77:2; 132:63; Moisés 6:9-10;
Abraão 4:27.) Todos fomos criados à imagem de nossos pais
ce lestiais". (The Play and the Plan, p. 3.)

"No conselho dos Deuses, o plano do Pai Eterno recebeu voto
de apoio. (Ver Alma 34:9; ver também Ensinamentos do Profeta
Joseph Smith, p. 341.) O plano determinava a criação de uma
terra onde Seus filhos pudessem receber um corpo físico e ser
testados de acordo com Seus mandamentos. (Ver Moisés
6:3- 10,22,59; Abraão 3:24-25; 4:26- 27.) Todo espírito na vida
pré-mortal teve oportunidades de aprendizado e obediência.
Todos receberam o arbítrio. (Ver Alma 13:3-5.)

Em "A Fam ília: Proclamação ao Mundo", a Primeira
Presid ência declarou: "Todos os seres humanos-homem e
mulher-foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é
um filho (ou filha) gerado em espírito por pais celestiais que o
ama m e, como tal, possui natureza e destino divinos. O sexo
(masculino ou feminino) é uma característica essencial da
identidade e do propósito pré-mortal e eterno de cada um".
(E nsign, novembro de 1995, p . 102; ver também D&C
29:31-32; Moisés 3:5; Velho Testamento Gênesis- Il Samuel,
manual do aluno do curso Religião 301, p. 32.)

Arbítrio
"1. Todos os seres estão sujeitos à lei divina. A obediência a
essa lei resu lta em bênçãos. A desobediência resulta em
sofrimento e condenação.
2. Toda pessoa possui o divino dom do arbítrio para escolher
o bem ou o mal. A pessoa pode adorar como, onde ou o
que quiser, mas só poderá ser exaltada se aprender as leis
celestiais e obedecer a elas.
3. Toda pessoa só pode escolher como agir por si mesma se
adqu irir o conhecimento do bem e do mal e for
influenciada por um ou por outro." ("Basic Doctrine",
Chnrgi' to Religious Educators, 3.a ed., 1994, p. 85.)
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Foi realizado um grande conselho no céu. (Ver Ensinamentos,
pp. 341, 348- 349.) O plano divino exigia que um fosse
enviado como Salvador e Redentor para cumprir o plano do
Pai. O Primogênito do Pai Eterno, Jeová, Se ofereceu e foi
escolhido. (Ver Moisés 4:1- 2; Abraão 3:19, 22-27.)
A maioria apoiou a escolha feita. Outros se rebelaram, e
houve guerra no céu. Satanás e os que o seguiram em sua
rebelião contra o plano do Pai foram expulsos e a eles foi
negada a mortalidade. (Ver Apocalipse 12:7- 13; D&C 29:36;
76:28; Moisés 4:3.)
Aqueles que guardaram o primeiro estado (vocês estão entre
eles) receberiam um corpo físico e teriam a permissão d e
viver na Terra neste segundo estado, conforme estava
planejado. (Ver Abraão 3:26.) A cada um foram designados o
tempo e os limites de sua habitação. (Ver Deuteronômio 32:8;
Atos 17:26.) Alguns foram preordenados para serem profetas.
(Ver Alma 13:7-9; Abraão 3:23; ver também Ensinamentos, p.
357)" (The Play and the Plan , p. 3; ver também Guia para Estudo
das Escrituras, "Batalha nos Céus", p. 26.)

Criação Física
A criação física dos céus, da Terra e de todas as coisas que
nela existem foi outro passo essencial para ajudar-nos a
tornar-nos semelhantes a nosso Pai Celestial. (Ver Moisés
1:33-39; Abraão 3:24-26.) Quando Deus criou a Terra, ela era
"muito boa" (Moisés 2:31) e um lugar de beleza e abundância.
(Ver Gênesis 1-2; Moisés 2; 3:7-25; Abraão 4-5; ver também
D&C 59:16-20; manual do SEI, Velho Testamento: Gênesis-ll
Samuel, pp. 25-34.)

O exercíc io adequado de nosso arbítrio moral é essencial para
que nos tornemos semelhantes a Deus. (Ver 2 Néfi 2:14-16.)
Hc1, contudo, algumas conseqüências por termos recebido a
oportunidade d e escolher. Embora o arbítrio fosse essencial a
nosso crescimento, era inevitável que nem sempre
escolheríam os o certo. Conforme escreveu o Apóstolo Paulo:
"Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus".
(Romanos 3:23) Essa conseqüência foi prevista e solucionada
no plano do Pai apresentado a Seus Filhos no conselho prémortal.

O Presidente Packer ensinou: Uma Terra foi então organizada.
(Ver Abraão 5:4.) Adão e Eva, em estado paradisíaco, foram o
primeiro homem e a primeira mulher. (Ver Moisés 1:34; 3:7;
4:26; 6:3-10, 22,59.) Eles se casaram eternamente e receberam
mandam entos. (Ver Moisés 3:23-25.) Estavam em um estado
de inocência e não conheciam p ecado. (Ver 2 Néfi 2:23.)" (Th e
Play and the Plan, p. 3.)

o Grande Conselho e a Guerra no Céu

A Queda e a Mortalidade

Depois de nosso Pai Celestial ter-nos proporcionado um
corpo espiritual no mundo pré-mortal, estávamos mais
semelha ntes a Ele, mas ainda nos faltavam muitos atributos
essenciais. Ele é um ser exaltado e aperfeiçoado com um
corpo físico glorificado, mas nós não éramos. O Pai reuniu
Seus filhos em um grande conselho no céu e apresentou Seu
plano para ajudar-nos a tornar-nos semelhantes a Ele. (Ver
Moisés 4:1--4; Abraão 3:22-27.)

A Queda de Adão e Eva foi o próximo passo no grande plano
de felicidade. A Queda teve como conseqüência as condições
da mortalidade, inclusive a morte espiritual e física. (Ver 2
Néfi 2:19- 25; Alma 42:1-10.) A vida mortal na Terra é
essencial ao processo de tornar-nos semelhantes a Deus. Ela
nos proporciona a oportunidade de ganharmos um corpo
físico e de continuarmos a crescer e aprender, tendo a
liberdade d e escolher seguir o conselho de Deus ou as

tentações de Satanás. (Ver Alma 42:1-12; D&C 29:36--43;
Moisés 5:9-12.) É por meio das escolhas que fazemos que nos
"provamos". (Ver Abraão 3:25; ver também manual do SEI,
Velho Testamento: Génesis- II Sal1luel, pp. 37--41.)
Referindo-se à sua metáfora da existência como uma peça de
três atas (ver p. 266), o Presidente Packer deu o seguinte
conselho a respeito de nossa condição mortal:
"Como parte do plano eterno, a lembrança de nossa vida prémortal, o primeiro ato, está encoberta por um véu. Como
entramos na mortalidade no início do segundo ato, sem
nenhuma lembrança do primeiro ato, não é de admirar que
tenhamos dificuldade para compreender o que está
acontecendo.
Essa perda de memória nos proporciona um novo início. Ela é
ideal para o teste; garante nosso arbítrio individual e nos
deixa livres para fazermos escolhas. Muitas escolhas precisam
ser feitas baseando-nos apenas na fé. Mesmo assim, levamos
conosco algum conhecimento sussurrado d e nossa vida prémortal e de nossa condição como filhos de pais imortais.
Vocês nasceram em inocência, pois 'todo espírito de homem
era inocente no princípio' (D&C 93:38), e possuem um senso
inato do certo e errado, pois as escrituras nos informam no
Livro de Mórmon que somos "ensinados suficientemente
para [distinguirmos] o bem do mal' . (2 Néfi 2:5) ( ... )
Se esperam encontrar apenas tranqüilidade, paz e alegria
durante o segundo ato, certamente ficarão frustrados . Vocês
entenderão muito pouco sobre o que está acontecendo e por
que se permite que as coisas sejam como são.
Lembrem-se disso! A frase 'E viveram felizes para sempre'
jamais fez parte do segundo ato. Essa frase pertence ao
terceiro ato, quando os mistérios são resolvidos e tudo é
colocado em ordem. ( ... )
Até que tenhamos uma visão ampla da natureza eterna desse
grandioso drama, vocês não entenderão muito bem as
diferenças da vida. Alguns nascem com tão pouco e outros
com tanto . Alguns nascem na pobreza, com limitações, dores
e sofrimento. Alguns morrem prematuramente, até crianças
inocentes. Existem forças brutais e inexoráveis da natureza e a
brutalidade do hom em para com seu semelhante. Vemos
muito disso ultimamente.
Não creio que Deus deliberadamente faz com que essas coisas
aconteçam, mas para Seus próprios propósitos, Ele permite
que elas aconteçam. Quando conhecermos o plano e o
propósito de tudo, até essas coisas demonstrarão ser Ele um
Pai Celestial amoroso.
Existe uma espécie de roteiro para esse grandioso plano, o
drama das eras. ( ... )

Esse roteiro, como vocês já devem saber, são as escrituras, as
revelações . Leiam-nas. Estudem-nas. ( .. . )
As escrituras falam a verdade. Com elas vocês pod em
aprender o suficiente a respeito dos três atos para decidirem
seu rumo na vida. Elas revelam que 'vós também no princípio
estáveis com o Pai; aquilo que é Espírito, sim, o Espírito da
verdade;

E a verdade é o conhecimento das coisas como são, como
foram e como serão' . (D&C 93:23-24)"
"Ato I, ato II e ato III" (The Play and the Plan, p. 2.)

A Missão da Igreja e os Princípios e
Ordenanças do Evangelho
A Queda de Adão e Eva não foi um erro nem uma surpresa .
Se eles não tivessem decidido tornarem -se mortais, nem eles
nem o restante dos filhos do Pai Celestial poderiam progredir
até tornarem-se semelhantes a Deus. (Ver 2 Néfi 2:22-25.) A
Queda era uma parte necessária do plano, mas há algumas
conseqüências negativas das quais precisamos ser salvos. (Ver
comentário referente a Gênesis 3:19 no manual do SEI, Velho
Testamento: Génesis-II Sal1luel, p. 40.)
O evangelho de Jesus Cristo providencia um meio pelo qual
toda a humanidade possa ser salva na presença de Deus e
tornar-se semelhantes a Ele, se assim o d esejarem. (Ver 2 Néfi
31 :1 0-21; Mosias 3:19; Alma 7:14- 16; 3 Néfi 27:13-22; Moisés
5:9; Regras de Fé 1:4; ver também o comentário referente a
Gênesis 4:1 no manual do SEl, Velho Testamento: Gênesi5-/1
Samuel, pp. 49-50.) Se nos recusarmos a seguir o plano e não
aceitarmos a Expiação de Jesus Cristo, não poderemos ser
red imidos de nossos pecados e aperfeiçoados. (Ver Mosias
2:36-39; 4:1 - 12; Alma 11:40--41; D&C 29:43--44.)
Em toda dispensação, foram enviados profetas para ensinar o
evangelho aos filhos de Deus na Terra. A Igreja de Jesus
Cristo foi estabelecida nestes últimos dias para convidar
todos a achegarem-se a Cristo, por meio da proclamação do
evangelho ao mundo, do aperfeiçoamento dos santos e da
redenção dos mortos. (Ver Amós 3:7; Efésios 4:11-15; D&C
1:4-23; 138; Regras de Fé 1:5-6.)

A Expiação
Por causa da Queda de Adão, todos iremos morrer (morte
física), todos estamos afastados da presença d e Deus e não
podemos voltar para Ele por conta própria (morte espiritual),
e vivemos em um mundo de trabalho árduo, pecado e
tristeza. A Expiação de Jesus Cristo provê a ressurreição d e
toda a humanidade, com um corpo físico imortal, vencendo
assim a morte física . A Expiação garante também que toda a
humanidade será redimida da Queda e levada de volta à
presença de Deus em seu estado ressuscitado para o
Julgamento, vencendo assim a 'primeira morte espiritual. (Ver
2 Néfi 9:15, 21-22; Helamã 14:16- 18; Guia para Estudo das
Escrituras, "Expiação", p. 83- 84; "Morte", pp. 146-147.) Por
meio da Expiação, se nos arrependermos, também poderemos
ser limpos dos pecados pessoais e transformados de nossa
condição decaída para tornar-nos semelhantes a Deus, nosso
Pai . (Ver 2 Néfi 2:5-10; 9:4-14, 19-27; Alma 7:11-13; 12:32-34;
34:8-16; 42:11- 28; D&C 19:16-19; Regras de Fé 1:3; ver
também "O Grande Conselho e a Guerra no Céu", p. 268.)
Nenhum hom em comum poderia ter levado a efeito a
Ressurreição e expiado pelos pecados d e toda a humanidad e.
Só um homem que tivesse poder sobre a morte e o poder de
uma vida sem pecado poderia tê-lo feito. Isso exigia o
sacrifício de um Deus. (Ver João 10:17-1 8; Alma 34:9- 14; D&C
45:4.)
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Vida após a Morte

o Mundo Espiritual
A morte física é a separação do corpo e o espírito. Na morte, o
espírito de todos os filhos do Pai Celestial vão para um
mundo espiritual a fim de aguardar a ressurreição. No
mundo espiritual existe uma separação entre aqueles que
aceitaram o evangelho e guardaram os mandamentos e
aqueles que não o fizeram. Conforme explicou o Presid ente
Packer: "É uma fe licidade, um paraíso, para os justos. É um
lugar miserável para os iníquos. (Ver 2 Néfi 9:10-16; Alma
40:7-14.) Em qualquer estado, continuamos a aprender e a ser
responsáveis por nossas ações. (Ver D&C 138:10-22.)" (The
Pia!! and thc Plan, p. 3.) Para mais informações sobre o mundo
espiritual, ver Doutrina e Convênios 138 - relato do
Presidente Joseph F. Smith sobre a notável visão que lhe foi
dada do trabalho que acontece ali .

Julgamento
Quando o Pai apresentou Seu plano e propôs a criação de
uma Terra, Seu propósito era "provar" Seus filhos para ver se
eles guardariam Seus mandamentos. (Ver Abraão 3:25.) Por
meio do Profeta Joseph, foi revelado que seremos julgados
não apenas com base no que fazemos mas no desejo de nosso
coração. (Ver Alma 41:3- 6; D&C 137:9.)

o Julgamento e a Ressurreição estão intimamente ligados, e
parte de nosso julgamento final acontecerá quando formos
ressuscitados. Todos, exceto os filhos de perdição, serão
levantados na Ressurreição com um corpo perfeito, mas terão
glórias diferentes. Todos serão ressuscitados com um corpo
adequado para o reino que irão herdar, seja o celestial,
terrestre ou teleste . Os filhos de perdição serão ressuscitados
mas não receberão nenhum grau de glória e serão expu lsos
para as trevas exteriores. (Ver I Coríntios 15:35, 39-42; D&C
88:28-32.)

:I>

."

m>
Z

5!
C")
m

O Presidente Packer disse:
"Depois de tudo ter sido tratado com imparcialidade, um
julgamento será real izado. (Ver Mosias 3:1 8; ver também
Ensinal1lentos, pp . 213-214.) Cada pessoa será ressuscitada na
sua própria ordem. (Ver I Coríntios 15:21-23.) A glória que a
pessoa recebe, porém, depende da obediência às leis e
ordenanças do plano de nosso Pai. (Ver I Coríntios 15:40-42.)
Aqueles que se tornaram puros por meio do arrependimento
alcançarão a vida eterna e voltarão à presença de Deus. Eles
serão exaltados como 'herdeiros de Deus e co-herdeiros com
Cristo' (Romanos 8:17; ver também D&C 76:94-95; 84:35;
132:19- 20; ver também Ensinl1l1lentos, p. 366.)
Foram tomadas providências no plano para aqueles que
viveram na mortalidade sem conhecerem o plano. 'Onde
nenhuma lei é dada não há castigo; e onde não há castigo não
há condenação ( ... ) por causa da expiação; porque são
libertados pelo poder dele'. (2 Néfi 9:25)
Sem o sagrado trabalho de redenção dos mortos, o plano
estaria incompleto e seria realmente injusto. As ordenanças do
templo - a investidura, o selamento no casamento eterno compensam toda a preparação exigida. Não façam nada que
os torne indignos de receberem essas coisas, ou o terceiro ato
desse drama eterno será inferior ao que vocês hoje têm a
liberdade de torná-lo." (Tilc Pll1y I1l1d tile Pll1n, pp . 3-4.)

Ressurreição
Todos os que já viveram nesta Terra, justos ou não, serão
ressuscitados com um corpo físico imortal. Essa é uma dádiva
concedida pela Expiação de Jesus C risto. (Ver I Coríntios
15:19-22; 2 Néfi 9:6-15, 19-22.) Nem todos ressuscitarão ao
m esmo tempo, "mas cada um por sua ordem" (I Coríntios
'15:23; ver também Mosias 15:20-26; Alma 40:1-2; D&C
76:15-17.)
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o Último Profeta de Quem Se Tem Registro
Por muitos anos, muitos em Israel negaram, desonraram,
perseguiram, combateram os profetas e se rebelaram contra
eles . Malaquias foi o último dos profetas verdadeiros de Israel
no período do Velho Testamento de quem temos registro.
Depois dele, Israel só pôde ansiar pelos oráculos com os quais
tinham sido abençoados no passado.
Deus queria que Israel fosse uma nação santa, Seu tesouro
particular. (Ver Êxodo 19:5-6.) Ele tinha-lhe prometido
riquezas, glória e poder:
"Abençoarei abundantemente o seu mantimento; fartarei de
pão os seus necessitados .
Vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos
saltarão de prazer." (Salmos 132:15- 16)
Mas o Senhor desejava que Israel fosse pura para que Ele
pudesse habitar em suas cidades. Israel deveria tornar-se uma
Sião, na qual o Senhor declarou que habitaria para sempre.
(Ver Salmos 132:13--14.) Depois do ministério de Malaquias
(por volta de 430 a.C) Israel entrou em um período no qual o
conhecimento dos escribas alcançou preeminência sobre a
revelação. Embora alguns dos sacerdotes e levitas
continuassem a honrar o sacerdócio, a corrupção infiltrou-se
na vida religiosa, social e política da Judéia . Foi uma época
em que as pessoas lamentavam a perda dos profetas e
ansiavam por sua voz plen a de autoridade. Eles começaram a
reunir, preservar e copiar as palavras dos profetas que tinham
morrido.

A Ascensão dos Escribas
Quando os judeus voltaram do exílio na Babilônia (por volta
de 537 a .C) algumas mudanças em sua sociedade se
evidenciaram . Uma delas foi o aumento do uso de escribas.
Os escribas originariamente eram homens instruídos que
ganhavam a vida como registradores e copistas das escrituras.
Eles as estudavam diligentemente, tanto para compreender
seu significado quanto para detectar erros cometidos por
outros escribas. Os escribas forneciam cópias das escrituras
paril o crescente número de sinagogas e também se tornaram
mestres da lei. Enquanto Israel tinha profetas, os escribas
permaneceram como copistas e professores. Mas quando a
voz dos profetas sc calou cm Israel, esses especialistas na lei
de Moisés começaram a ocupar o vácuo deixado.
Esdras, um desses escribas, levou parte dos exilados de volta
do cativeiro e ensinou a Israel "estatutos e juízos". (Esdras
7:10; ver também Neemias 8:9- 12.) Juntamente com Neemias,
ele tomou as providências para ensina r a lei mosaica não
apenas aos sacerdotes e levitas, mas a todo o povo. Essa nova
ênfase na leitura aberta das escrituras tornou -se uma das
características mais marcantes da vida da nação judaica.
Um fator importante que contribuiu para o aumento do
poder dos escribas foi a mudança da língua comum do povo
do hebreu para o aramaico. Embora sejam línguas irmãs, a
linguagem era suficientemente diferente para que os jude us

que falassem somente aramaico tivessem dificuldade em
compreender as escrituras. Por isso, as pessoas tinham que
recorrer aos eruditos para interpretá-las e explicá-las. Não é
de surpreender que não houvesse consenso na interpretação
desses erud itos nem que eles se empenhassem em convencer
outras pessoas a adotarem seus diferentes pontos de vista .

A Helenização da Judéia
Nos últimos anos do século IV a.C, surgiu uma nova
potência : os gregos . O rei Filipe da Macedônia uniu toda a
península grega e preparou-se para desafiar a supremacia dos
persas. Em 334 a.C, o filho de Filipe, Alexandre, atacou o
império persa e o derrotou. A partir dali, ele varreu todo o
Oriente Médio, conquistando todas as nações que estavam
diante dele, inclusive a Judéia. Atrás dele vieram os colonos
gregos: mercadores, artesãos, trabalhadores, ansiosos por
impor a cultura grega . Poucos anos depois Alexandre morreu,
mas a influência helênica, ou grega, permaneceu na Judéia
por séculos.

A Judéia sob O Governo dos Reinos Helênicos
Depois da morte de Alexandre (323 a.C), seus generais
lutaram para adquirir o controle de seu império . Seleuco
conquistou a Síria e o norte do Oriente Médio. Ptolomeu
tomou o Egito. AJudéia ficava bem no meio desses dois
rivais. Ela mudou de mãos várias vezes durante os anos
seguintes, com resultados desastrosos para a população da
Judéia . Em 302 a.C a Judéia finalmente caiu sob domín io dos
Ptolomeus do Egito, permanecendo assim por cem anos . Em
198 a.C os selêucidas conseguiram capturar e tomar posse da
Judéia .
Durante esse período, a população judaica continuou a
aumentar. Mu itos judeus viviam fora da ]udéia. A cidade de
Alexandria, no Egito, por exemplo, tinha uma grande
comunidade judaica . Também havia grandes colônias em
Babilônia e outras cidades. Os Judeus da Diáspora (dispersão
ou espalhamento) eram em maior número do que os judeus
da Judéia .
Quando Antíoco Epífanes, um rei selêucida, subiu ao poder,
em ] 75 a.C, decidiu que os gregos tinham sido por muito
tempo tolerantes com a religião judaica, qu e ele considerava
retrógrada e supersticiosa . Ele tentou destruir a religião dos
judeus, impondo-lhes a religião grega. Em ] 69 a.c., o templo
foi destruído por ordem sua. Pouco depois, as mura lhas de
Jerusalém foram derrubadas, e uma guarnição militar fo i
estabelecida em uma fortaleza construída ao lado do monte
do templo que havia sido profanado. A limitada adoração no
templo que começou a ser realizada foi logo suspensa . A
observância do Sábado, as celebrações e a circuncisão foram
proibidas, sob pena de morte. Foram oferecidos porcos,
considerados impuros pela lei de Moisés e vistos pelos judeus
como uma grande abominação, como sacrifício, sob a
vigilância das tropas de Antíoco. As pessoas foram forçadas a
adorar ídolos de Zeus e de outros deuses falsos.
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Os Hasmoneus e a Revolta dos Macabeus
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Os esforços de Antíoco em destruir o judaísmo tornaram-se
cada vez mais brutais. Em vez de se submeterem
humildemente, os judeus acirraram a resistência, e o ódio a
Antíoco e a seus soldados gregos se espalhou. Em 167 a.c., na
pequena vila de Modin, os soldados sírios reuniram o povo e
exigiram que Matatias, um idoso sacerdote, oferecesse um
sacrifício ao deus pagão. Embora ameaçado de morte,
Matatias recusou-se a fazê-lo. Outro sacerdote se apresentou e
concordou em fazer o que o soldado ex igia. Quando aquele
sacerdote mais fraco ergueu a faca, Matatias, enfurecido,
agarrou uma espada e matou o sacerdote e o soldado sírio.
Matatias e seus cinco filhos fugiram para as montanhas e
conclamaram todos os judeus a unirem -se a eles. (Ver 1
Macabeus 2:1-30 .) A revolta tinha começado. Ela espalhou-se
por toda a terra, conseguindo apoio de toda parte, quando os
judeus voltaram seu ódio contra os sírios. Quando Antíoco
passou a considerar seriamente a revolta, encontrou toda uma
nação sedenta de liberdade.
Como Matatias era um sacerdote que procurava defender o
código mosaico, os judeus passaram a apoiar sua família, os
Hasmoneus. Matatias morreu pouco depois de a revolta ter
começado, mas seu filho Judas assumiu seu lugar. Judas era
um gênio militar e por diversas vezes exortou suas tropas, em
número im ensamente menor e mal eq uipadas, a terem fé em
Deus e na justiça de sua causa. Por várias vezes, ele devastou
as forças inimigas, que eram duas a quatro vezes maiores que
as suas.
Em 165 a.c., os judeus reconquistaram Jerusalém, limparam o
templo da imundície e o rededicaram à adoração dç Jeová.
Pela primeira vez em quatrocentos anos, a J udéia ficou livre
de domínio estrangeiro. A revolta dos Hasmoneus é mais
conhecida como a revolta dos Macabeus, porque o filho de
Matatias se cha mava Judas Macabeus, que significa, "Judas o
martelador". As árduas vitórias de Matatias e seus filhos,
porém, foram de curta duração. Bem rapidamente, os
descendentes dos Hasmoneus se esqueceram que tinha sido o
Senhor quem os livrara . Tal como Saul, Davi e Salomão, os
membros da nova dinastia se corromperam pelo poder e a
glória das cortes de poder. Os filhos e netos dos Macabeus
degeneraram em um bando de políticos, como geralmente
acontece, e apenas cem anos depois, em 63 a.c., lsrael foi
conquistada pelo general romano Pompeu.

Fariseus e Saduceus
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Durante o segundo século a.c., surgiram dois importantes
grupos judaicos: Os fariseus e os saduceus. Os fariseus
promoviam a observância dos rituais judaicos e o estudo da
Torá (os cinco livros de Moisés). Alguns deles faziam voto de
separar-se das impurezas das influências helênicas que se
infiltraram na vida judaica e a seguirem estritamente a
interpretação da lei . Eles não apenas defendiam a validade da
Torá como fonte de sua religião, mas ampliaram essas leis,
tentando adaptar antigos códigos a novas condições. Essa
interpretação se tornou conhecida como a lei oral, pois a
maior parte dela era memorizada e transmitida de boca em
boca. Os fariseus acreditavam em uma combinação de livre-

arbítrio e predestinação, na ressurreição e num julgamento
que resultava em recompensa ou punição na vida vindoura .
Os fariseus eram devotados à preservação do código mosaico.
Para combater a influência grega, eles se voltaram para a
estrita obediência à lei. Por causa de seus esforços de se
manterem afastados da mácula mundana das falsas idéias,
eles era m chamados Perushil1l, uma palavra hebraica que
significa "separados" . O nome fariseus vem da transliteração
grega de Perushil1l. Numa época de crescente temor do
abandono dos valores tradicionais do judaísmo, os fariseus
aumentaram sua popularidade até passarem a representar o
ponto de vista religioso da maioria do povo judeu.
Enquanto que os fariseus basicamente faziam parte do povo
comum, os saduceus pertenciam à eli te da sociedade:
sacerdotes, mercadores e aristocratas. O nome da seita
(Zcdukil1l em hebraico) provavelmente é derivado de
Zadoque, o sumo sacerdote da época do rei Davi. Ezequiel
confiou à família de Zadoque o controle do templo (ver
Ezequiel 40:46; 43:19; 44:10-15), e os descendentes dessa
família controlaram a hierarquia do templo até 200 a.c. O
nome slld ll CCIIS pode referir-se aos simpatizantes dos
zadoquitas.
Os saduceus eram, em geral, conservadores. Ao contrário dos
far iseus, os saduceus rejeitavam a validade da lei oral, exceto
a parte baseada na Torá . Eles davam ênfase aos sacrifícios no
templo e rejeitavam a crença em anjos e na ressurreição . Os
saduceus geralmente representavam a classe rica que aceitava
a cultura grega; portanto, os saduceus não eram populares
en tre a maiori a da população.

Os Essênios
Os essênios procuravam evi tar a impureza religiosa
separando-se completamente da sociedade. O nome
provavelmente significa "piedosos". O interesse por esse
grupo foi despertado no final da década de 1940, com a
descoberta em Qumran do que a maioria dos estudiosos
acred ita ser os escritos sagrados desse grupo, que passaram a
ser chamados de os Pergaminhos do Mar Morto. A
comunidad e de Qumran acreditava em uma estrita separação
do mundo. Eles seguiam um "mestre da justiça", acreditando
que ele recebesse revelações. Praticavam uma ordem coletiva,
seguiam estritamente a lei de Moisés e estudavam
devotadamente as escrituras. Acreditavam que o Messias
viria em breve e os lideraria em uma grande batalha final
contra os filhos das trevas.

A Judéia sob os Romanos
Quando Pompeu conquistou a Judéia para Roma, ele
designou um dos Hasmoneus para ser rei. Antipater, um
conselheiro do rei-fantoche judeu, rapidamente conquistou o
favor dos romanos e tomou o poder. Antipater era idumeu,
um povo odiado pelos judeus. Ele consolidou seu poder
ajudando Roma em sua luta contra os partos, um inimigo do
leste que constantemente ameaçava os interesses de Roma.
Por esse auxílio, Antipater recebeu o direito de ter um filho
seu designado como rei da Judéia. Assim en trou em cena

;

Herodes, o grande, um homem que influenciou
profundamente a história dos judeus. Herodes, o grande, era
brutal e mau (foi esse Herodes que ordenou o infanticídio em
uma tentativa de matar Jesus), mas um administrador
competente. Os romanos ficaram satisfeitos, pois ele
mantinha o controle numa província que era sabidamente
problemática , e ele era totalmente leal a Roma . Os judeus
receberam um poder político muito restrito por meio do
sinédrio, um corpo religioso e político tradicionalmente
composto de setenta e um homens e presidido pelo sumo
sacerdote.
Herodes apoiava a cultura helênica e romana, e voltou a
introduzi -las na Judéia . Em conjunto com essa helenização,
ele iniciou um grande programa de construção de edifíc ios
em toda a província. Para conquistar o favor de seus súd itos,
ele começou um elaborado programa de expansão do monte
do templo, que por fim fez com que o templo se to rnasse uma
das maravilhas do mundo antigo. Esse programa de
construção ainda estava em andamento na época de Cristo.
Herodes, o grande, morreu pouco depois do nascimento de
Jesus, e os romanos dividiram o reino entre os três filhos de
Herodes. Filipe governava o norte e o leste da Galiléia;
Herodes Antipas governava a Galiléia e a Peréia; e Arquelau
governava a Judéia, a Samaria e a Iduméia. Devido à sua
incompetência, Arquelau foi retirado do poder por Roma em
6 a.C Seu território tornou-se uma província romana
governada por prefeitos nomeados por Roma.

Os Herodianos e os Zelotes
Um grupo de judeus era favorável ao reino de Herodes
Antipas e incentivava o povo a apoiar sua soberania. Por esse
motivo, eles eram conhecidos como herodianos. Os
herodianos consideravam a ascensão de Herodes Antipas ao
poder como o cumprimento de certas noções messiânicas que
estavam na moda na época . Eles pregavam suas idéias e se
opunham a todos que considerassem estar perturbando o

~,
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status quo. Esse partido político uniu forças com a seita
religiosa dos fariseus para opor-se a Jesus (ver Mateus 22:16)
por considerá-Lo uma ameaça a seus interesses políticos.
Em oposição aos herodianos estavam os zelotes. Eles se
opunham à influência e ao governo gentios e desejavam uma
Judéia livre. Alguns zelotes alegavam que a violência era
justificada na tentativa de derrubar o poder de Roma . Em 6
a .C, sua rebelião foi suprimida por Herodes Antipas, agindo
em favor dos romanos. Depois da morte de Jesus, foram os
zelotes que lideraram a revolta contra Roma que resultou na
destruição de Jerusalém em 70 d .C

Conclusão
Os serviços do templo foram interrompidos em algumas
ocasiões durante o período entre os testamentos, mas as
cerimônias continuaram a ser realizadas durante a maior
parte desse período . Os sacerdotes faziam o sacrifício próprio
no grande altar, e as pessoas continuavam a orar diariamente
quando um sacerdote oferecia incenso no altar do lugar
sagrado. Então, certo dia, um sacerdote chamado Zacarias
não voltou !lO tem po previsto do lugar sagrado depOIS de seu
serviço. As pessoas começaram a se perguntar o que teria
acontecido, e bem poderiam maravilhar-se, pois novamente o
véu tinha sido aberto. O humilde e idoso Zacarias viu-se na
presença de um anjo . "Tua oração foi ouvida, e Isabel, tua
mulher, dará à luz um filho. ( ... )
E ir,í ( ... ) no espírito e virtude de Elias, para ( . .. ) preparar ao
Senhor um povo bem disposto". (Lucas 1:13, ] 7.) Esse menino
seria João Batista, cujo nome em hebraico significa "déídiva de
Deus". Israel tinha novamente um profeta, um precursor que
prepararia o caminho para a vinda de Jeová à Terra, como o
Fil ho de Deus, e o Messias que Judá tinha esperado por tanto
tempo. (Para informações adicionais, ver a seção especial em
Vel/IO Testamellto: J Reis-Malaq/lias, pp. 359-365.)
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Relato das Escrituras

'Fariseus

Homem

Cégo

- 1- '

1. "O homem ( ... ) chamado Jesus, fez lodo, e untou-me os
olhos, e disse-me: ( . ..) lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi."
(João 9:11)

~.

2. "Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado."
(Y. 16)
3. "Como ( ... ) um pecador fazer tais sinais?" (Y. 16)
4. "É profeta." (Y. 17)
5. "É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego?
Como, pois, vê agora?" (Y. 19; eles não acreditaram que ele
tivesse nascido cego.)
6. "Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego."
(Y. 20)

,;.

7. "Temiam os judeus." (Y. 22)
8. "Sabemos que esse homem [Jesus] é pecador." (Y. 24)
9. "Já vo-lo disse, e não ouvistes." (Y. 27)
10. "Discípulo [de Jesus] sejas tu; nós, porém somos discípulos
de Moisés" . (Y. 28)
11. "Vós não [sabeis] de onde ele é, contudo me [abriu] os
olhos." (Y. 30)

12. "Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer." (Y. 33)
13. "Creio, Senhor." (Y. 38)
14. "Também nós somos cegos?" (Y. 40)
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Referências das Escrituras

Significado

"Um jumentinho em que nenhum
homem ainda montou". (Lucas 19:30;
ver vv. 30-35; ver também Zacarias
9:9; Mateus 21:2-7; Marcos 1"1:2-7; João
12:14-15.)

"Ele viera montado num jumento, em sinal de paz, aclamado pelos
brados de Hosana da multidão; não em corcel ajaezado com a
panóplia de combate e com o acompanhamento do toque de clarins e
a fanfarra de trombetas. ( ... ) O jumento tem sido designado
literariamente como o 'antigo símbolo da realeza judaica', e o que o
cavalga como a representação do progresso pacífico." (James E.
Talmage, Jesus, o Cristo, p. 499.)

"Estendiam no caminho as suas
vestes." (Lucas 19:36; ver também
Mateus 21 :8; Marcos 1:8.)

"Somente reis e conquistadores recebiam essa extraordinária
manifestação de respeito. (II Reis 9:13.) Em toda parte dessa entrada
triunfal em Jerusalém, Jesus parece não apenas permitir mas apreciar
a adulação e a homenagem geralmente reservada para reis e grandes
governantes." (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentnry, 3 vols., 1966- 1973, 1:578.)

"Tomaram ramos de palmeiras, e
saíram-lhe ao encontro." (João 12:13;
ver também Mateus 21:8; Marcos 11:8.)

"Em meio aos brados de louvor e pedidos de salvação e libertação,
vemos os discípulos estendendo ramos de palmeiras no caminho do
Senhor, em sinal de vitória e triunfo. Toda essa cena dramática
prenuncia aquela assembléia ainda por vir, na qual 'uma multidão, a
qual ninguém [poderá] contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e
línguas' se colocarão 'diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando
vestes brancas e com palmas nas suas mãos', clamando em alta voz:
'Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro'.
(Apocalipse 7:9- 10)" (Doctrinal New Testament Commentary, 1:578.)

"Hosana ao Filho de Davi; Bendito o
que vem em nome do Senhor."
(Mateus 21:9; ver também Marcos
11:9- 10; Lucas 19:38; João 12:13.)

"A nenhum outro homem que já viveu poderia adequadamente ser
feita essa inspirada aclamação de louvor, reverência e adoração. Aqui
vemos grandes multidões prestando testemunho que o Senhor é o
Filho de Deus. Em linguagem simples, eles estão aclamando Jesus
como o Filho de Davi, o Libertador de Israel, seu Salvador e
Redentor, o Messias prometido, o Filho de Deus. E o fazem de modo
consciente, deliberadamente usando a expressão sagrada Hosana e
citando as profecias messiânicas que prevêem salvação e triunfo para
o prometido Filho de Davi.

Hosnna significa literalmente salva-nos ou imploramos que nos salves ou
suplicamos que nos salves, e é tirada da profecia messiânica que
predisse que esse seria o modo como Israel receberia seu Messias no
dia de Sua vinda. [Ver Salmos 118:22- 26]" . (Doctrillal NC'lu Testament
Commentnry, 1:578-579.)

"Se estes se calarem, as próprias
pedras clamarão." (Lucas 19:40; ver
também João 12:19.)

"O propósito de Cristo em assim entregar-Se por aquele dia aos
desejos do povo, aceitando sua homenagem com graça real, não pode
ser inteiramente compreendido por nossa mente finita . Que a ocasião
não foi um acontecimento acidental e fortui to do qual ele tirara
vantagem sem intenção preconcebida é evidente. Ele sabia de
antemão o que estava para acontecer e o que deveria fazer. Não se
tratava de representação sem significado, e sim do próprio advento
do Rei à Sua cidade real, e Sua entrada no templo, a casa do Rei dos
reis." (Jesus, o Cristo, pp. 498-499.)
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Evento

Local

Osexto dia antes da Páscoa

Betânia,
Betfagé

Ceia na casa de Marta e Maria
--Jesus é ungido por Maria

Betânia

Marcos

Mateus

Lucas

12:2

.---

~---

12:3

Betânia

Protesto de Judas

-----

-

12:4-8

Betânia
..Betânia?
~_

As pessoas se reúnem em torno
de Jesus, Lázaro
Conspiração contra Lázaro

Jerusalém

- ----

Os fariseus desaprovam
.__ ..

-

-- ~-

12:12

Monte das
Oliveiras

21:1-5

11:1-6

19:28-34

Jerusalém

21:6-11

11:7-11

19:35-38

12:12-18

19:39-40

12:19

_...

Jerusalém
--Perto de
Jerusalém

Jesus chora por Jerusalém
Os gregos querem ver Jesus
----Discurso: Jesus é enviado pelo
Pai

----

12:10- 11
---

----

Entrada triunfal

-----

12:9

O quinto dia antes da Páscoa
Profecia cumprida

Apocalipse dos
Últimos Dias

12:1

-

.._..

João

--

---

"------

19:41-44
--

---

Jerusalém

12:20-22

Jerusalém

12:23-50

--------

--

Os cambistas são expulsos

Jerusalém

---

21:12-16

11:15- 19

21:17-18

11 :12

19:45-48
-

Oquarto dia antes da Páscoa
A figueira amaldiçoada, seca

Perto de
Betânia

21:18- 22

11:12- 14,
20-26

Os sacerdotes questionam a
autoridade de Jesus

Templo

21:23-46

11:27- 33

o• •

_.--_._-Ver 13:6- 9
--'--

f------

Templo

21:28-32

Parábola: Lavradores iníquos

Templo

21:33-46

Parábola: Casamento do filho
de um rei
- -Tributo a César: fariseus e
herodianos
Casamento, sete maridos:
saduceus

Templo

22:1- 14

1------ ---

_. __._-

---

----~

Parábola : Dois filhos

20:1-8

-----

12:1-12

20:9-20

22:15-22

--12:13- 17

20:21-26

Templo

22:23- 33

-12:18- 27

20:27-38

~

Templo

_•..

-

-_.~

---------

---

Grande mandamento:
fariseus
.__.

Templo

22:34-40

12:28- 31

10:25-37

Os fariseus são calados
--A moeda da viúva

Templo

22:41-46

12:35- 37

20:39-44

Templo

12:41-44

21: 1-4

Denunciada a hipocrisia

Templo

23:1-36

12:38-40

Lamento de Jesus por Jerusalém

Perto de
Jerusalém

23:37-39

Discurso: Sinais da Segunda
Vinda

Monte das
Oliveiras

24

- ----

--~._-

.-----

Ver 14:1-24

.---

--

-

-------

-

11:37-54;
18:9- 14;
20:45-47
13:34-35
--
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12:37-48;
17:20-37;
21:5-38

Joseph SmithMateus 1

Local

Apocalipse dos
Últimos Dias

Parábola: Dez virgens

Monte das
Oliveiras

25:1-13

Parábola: Talentos

Monte das
Oliveiras

25:14-30

Parábola: Ovelhas, bodes

Monte das
Oliveiras

25:31--46

D&C 45:56-59

Ver
12:35-36

Oterceiro dia antes da Páscoa
(Nenhuma ação ou sermão
registrado)

Osegundo dia antes da Páscoa

26:2

14:1

A profecia de Jesus sobre a
Crucificação na Páscoa

Perto de
Jerusalém

26:2

Conspiração no palácio de
Caifás

Jerusalém

26:3- 5

14:1-2

Banquete com Simão, o fariseu

Betânia

26:6

14:3

7:36

Jesus é ungido por uma mulher

Betânia

26:7-13

14:3-9

7:37- 50

Conspiração de Judas para trair
Jesus

Jerusalém

26:14- 16

14:10-11

22:1-6

O primeiro d ia do pão sem
fermento

Jerusalém

26:17-19

14:12-16

22:7-13

Véspera da Páscoa

Jerusalém

26:20

14:17

22:13-14

13:1-2

"Um de vós me há de trair"

Jerusalém

26:21-24

14:18-21

22:21-23

13:18-22

O traidor é identificado

Jerusalém

26:25

É instituído o sacramento

Jerusalém

26:26- 29

Jesus lava os pés dos discípulos

Jerusalém

13:2-5

Protesto de Pedro

Jerusalém

13:6-12

Exemplo de Jesus

Jerusalém

13:13-17

Um novo mandamento

Jerusalém

13:31-35

Jesus consola os discípulos

Jerusalém

14:1-15

Outro Consolador

Jerusalém

14:16-31

A Vinha Verdadeira

Jerusalém

15:1-8

Amai-vos uns aos outros

Jerusalém

15:9-17

O ódio do mundo

Jerusalém

15:18-25

O Espírito da verdade testifica

Jerusalém

15:26- 27

Admoestações aos Apóstolos

Jerusalém

16:1-6

O Consolador

Jerusalém

16:7-16

Oposição: Alegria e tristeza

Jerusalém

16:17-30

Profecia: O rebanho será disperso Jerusalém
Oração intercessória de Jesus

Jerusalém

Ida para o Getsêmani

Monte das
O liveiras

Pedro: "Quando te
converteres ( .. .)"

Jerusalém

26:31-32

13:23- 30
14:22- 25

22:15-20

14:27

16:31-33
17

26:30

14:26

22:39
22:31-32

TJS, João
13:10- 11

..
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Evento

Local
,

Profecia: "Antes que o galo
cante"

Jerusalém

26:33-35

14:29-31

22:33-34

Apocalipse dos
Últimos Dias

13:36- 38

22:35-38

"Com os malfeitores foi contado" Jerusalém
Sofrimento e orações de Jesus

Getsêmani

26:36-46

14:32-42

22:40-46

Traição de Judas

Getsêmani

26:47-50

14:43-46

22:47-48

Aqueles que o buscam caem por
terra

Getsêmani

Pedro defende Jesus com uma
espada

Getsêmani

26:51 -54

14:47

Os discípulos fogem

Getsêmani

26:56

14:50

Jesus é preso

Getsêmani

26:55-57

Audiência perante os principais
dos sacerdotes

Palácio de
Caifás

Negação de Pedro

2 Néfi 9:21-22;
Mosias 3:5-12;
D&C 19:1-24
18:2- 3

- -- - - --

'- ~

18:4--9
22:49-53

18:10-11

14:46-52

22:52-54

18:12

26:57-68

14:53-65

22:54

18:13,19-24

Palácio de
Caifás

26:69-75

14:66-72

22:55-62

18:15-18,
25-27

Os soldados escarnecem de Jesus Palácio de
Caifás

22:63-65

A manhã seguinte

Jerusalém

27:1

15:1

22:66

18:28

Audiência perante Caifás

Jerusalém

27:1

15:1

22:66- 71

18:24,28

Audiência perante Pilatos

Jerusalém

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-6

18:28-38

Remorso e morte de Judas

Templo

27:3-10

Audiência perante Herodes

Jerusalém

23:7-10

Herodes e soldados zombam de
Jesus

Jerusalém

23:11-12

Segunda audiência perante
Pilatos

Antonia

27:15-31

15:6-15

23:11-17

Um assassino é libertado

Jerusalém

27:15-21, 26 15:6-15

23:18- 25

18:39-40

Culpa de sangue

Jerusalém

27:24-25

Ver
23:4, 14,22

Ver 19:4

Jerusalém

27:27-31

-

- - - - --

- - - - - -+-----+--------

Jesus é açoitado e escarnecido

15:15- 20

19:1-12

----~------1_----~-----

~
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Jesus é levado ao Gólgota

Perto de
Jerusalém

27:32-34

15:20- 23

23:26-31

19:13-17

A Crucificação

Calvário

27:35-44

15:24-33

23:32-43

19:18-22

Os soldados lançam sortes para
o manto de Jesus

Calvário perto
de Jerusalém

27:35

15:24

23:34

19:23- 24

A inscrição: Rei dos Judeus

Calvário perto

27:37

15:26

23:38

19:19-22

Helamã
14:20-27;
3 Néfi
8:5-22; 10:9

Evento

Local

Morte de Jesus Cristo

Apocalipse dos
Últimos Dias

Calvário

27:46-50

15:37

23:46

Jerusalém

27:51 - 53

]5:38

23:45

Calvário

] 9:31-34

~~-----------------------+---

Terremoto: O véu do templo
se rasga
--------Ferido por uma lança

19:28 -30

---------~

----+-----

------4-

Cumprimento de escritura da
Páscoa

Calvclrio

19:35- 37

Observadores junto à cruz

Calvário

27:54-56

15:39-41

23:47-49

Sepultamento de Jesus

Perto de
Jerusalém

27:57-6]

15:42-47

23:50-56

Perto de
Jerusalém

27:62-66

~-----------------------4-

Os principais dos sacerdotes e
fariseus selam o sepulcro

----+---_._----+
19:38-42

~-------------------------+-

Primeiro dia: Terremoto,
anjos abrem o sepulcro

Perto de
Jerusalém

Maria Madalena vai até o
sepulcro aberto

Perto de
Jerusalém

Pedro e João correm até o
sepulcro

Perto de
Jerusalém

- -- - - -- -

24:1-2

28: 1-2

TJS,
Mateus 28:1-2
20:1-2

-----4--

24:12,24

20:3-10

- - - -- j -- -

"Mulher, por que choras?"

Perto d e
Jerusalém

20:11 - 13

------j---.

"Não me detenhas"

Perto de
Jerusalém
- - - - - -t__

20:14-17
- - - 1 - - ---------t- -----

24:9-11

28:1

16:1-4

23:55;
24:3

Perto de
Jerusalém

28:2-8

16:5- 8

24:4-8

As mulheres se encontram com
Jesus

Perto de
Jerusalém

28:9-10

16:9

Os líderes compram os soldados

Perto de
Je rusalém

Perto de
Jerusalém

As duas Marias vão até o
sepulcro
---Anjos: "Ele ressuscitou "

Perto de
Jerusalém

- - - - - - -1---

""""'f -------- - - - --j- - - - - -------I

----j---------.

16:10-11

Os discípulos são informados
mas não acreditam

20:18

- - - - -- -. --+---

---

._--_.

---------------------r---

---+-. ------

Jesus aparece a dois discípulos
Os dois informam aos outros,
que não acreditam

-4- - . - - - - ------.- . - --j-- - - - - - - - - -I- - - -

-----1--- - - - - - -

- - -- - j-

Em aús

--Jerusalém

16:12

24:13-32

16:13

24:33-35

---- -i---

Noite: Jesus aparece aos
discípulos

Jerusalém

Tomé, ausente, não acredita

Jerusalém

----+-

16:14

- ---t--

24:36- 49

Oito dias depois: Com Tomé

----

+- - - - -

20:19-23
20:24-25

~--------------------------r-

20:26-29

Jerusalém

~----------------------t---

- - - -- j

28:11 -1 5

.----

j---

- --_t_

- -- j --

- -

--

Pedro: "Vou pescar"

Mar da Caliléia

20:30-31
.--t-------21:1-19

Pedro pergunta a respeito de
João

Jerusalém

21 :20- 22

Testemunho a respeito de João

Jerusalém

O grande encargo dos Doze

Uma montanha
da Caliléia

Ascensão, proclamação

Perto de
Jerusalém

Propósito do Evangelho de João
---_t_--

------

- -- j - - - - - - - -

.----_. ----_.... ----_. ---+--- ------

--t- - - - - - - --4 - - - - - - -

21:23-25

3 Néfi 28:6;
D&C 7

--t---- - - -t - - -- - - - --

28:1 6-20

16:15- 18

Mórmon
9:22-24

----- . --+--

16:19-20

24:50-53

-
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SEXTA
HORA

(meio-dia)

TERCEIRA
HORA 1----+---'---- (6) Colocado na cruz

NONA
HORA
(15h)

(9h)
(5) Simão carrega
a cruz de Jesus

(10) Hora aproximada
da morte

(11) Terremoto, o véu do
templo é partido ao meio
(4) Jesus novamente
perante Pilatos
(3) Herodes
(12) As pernas dos ladrões são quebradas
e Jesus é ferido com uma lança
(13) Sepultamento

1. Mateus 26:57-68; 27:1-2
2. João 18:28-38

.....
I!'~

3. Lucas 23:7-12
4. João 18:39-19:16
5. Mateus 27:31-32
6. Marcos 15:22-28
7. Mateus 27:39--44
8. Lucas 23:44--45
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9. Lucas 23:34, 43; João 19:26-27;
Mateus 27:46; João 19:28; Lucas
23:46; João 19:30
10. Lucas 23:44--46
11 . Mateus 27:50- 51
12. João 19:31- 37
13. Marcos 15:42--47; João 19:38--42
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o Êxodo de Israel .do Egito

A

Um Novo Exodo

.

Deus conduziu os filhos de Israel pelo deserto
ao longo do Mar Vermelho (Ver Êxodo 13:18.)

(João 6:1-2)

Moisés "chegou ao monte de Deus"
(Êxodo 3:1; ver também v. 12; 19:1- 3.)

(João 6:3, 15)

Jeová mostrou muitos sinais e maravilhas
(Ver Êxodo 7:3; ver também Êxodo 7-11.)

(João 6:2, 26, 30)

O Senhor instituiu o banquete de Páscoa.
(Ver Êxodo 12.)

(João 6:4)

Deus deu a Israel o maná ou "pão do céu"
(Êxodo 16:4; ver vv. 3- 35; Deuteronômio 8:3.)

(João 6:5- 14, 31-58)

O Senhor ordenou ao povo que recolhesse só
o que precisassem para um dia de modo que
nada fosse desperdiçado . (Ver Êxodo 16:16-30.)

(João 6:12)

O Senhor prometeu levantar um Profeta semelhante a Moisés. (Ver Deuteronômio 18:15- 18.)

(João 6:14)

.-

,•

O Senhor salvou os israelitas abrindo o Mar
Vermelho; eles caminharam em terra seca.
(Ver Êxodo 14.) O relato salienta a escuridão e
o vento. (Ver vv. 20-21.)

(João 6:16- 21)

Israel murmurou contra o Senhor.
(Ver Êxodo 15:24; 16:8; 17:3; Números 11:4- 6.)

(João 6:43, 61, 66)

Os profetas testificaram a respeito do
significado do Êxodo. (Ver Êxodo 14:31-15:21;
Números 20:12; Deuteronômio 4:33, 35; 6; 26:5-9;
Isaías 51:9- 16; 52:1-6; 1 Néfi 17; 2 Néfi 25:20;
ver também D&C 136:22.)

(João 6:66-69)
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1. Atas 2:14-40

A. Pedro é preso, salvo por um anjo, volta a pregar no templo e é
preso novamente.

2. Atas 3:1- 11

B. Os líderes dos judeus pedem a Pedro que pare de pregar; Pedro
corajosamente presta testemunho de Jesus Cristo.

3. Atas 3:12-26

C. Pedro tem uma visão de animais limpos e imundos, que faz
com que o evangelho seja levado a todo o mundo.

4. Atos 4:1-22

D. Pedro cura um homem coxo no portão do templo.

5. Atas 5:1-11

E. Pedro acusa um casal de quebrar o convênio da consagração;
tanto o homem quanto a mulher morrem.

6. Atas 5:12-16

F. Pedro e João vão a Samaria para conceder o dom do Espírito
Santo; Pedro repreende Simão por querer comprar o poder do
sacerdócio.

7. Atas 5:17-42

G. No dia de Pentecostes, Pedro faz seu primeiro discurso público
que temos registrado.

8. Atas 8:14-25

H. Pedro cura Enéias e chama Dorcas de volta à vida.

9. Atos 9:32-41

J. Pedro faz seu segundo discurso registrado, conclamando os
líderes dos judeus a se arrependerem e acreditarem em Jesus
Cristo a quem tinham matado.

10. Atos 10
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J.

O poder de Pedro é tão respeitado que as pessoas se apinham
para que sua sombra passe por eles a fim de serem curados.
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Viagem
Preso em Jerusalém
e enviado para a
prisão em Cesaréia
(58-59 d.e); Atas
2LHj-26:32

Companheiros
Desconhecido

Cidades/
Países

Acontecimentos
Importantes

Jerusalém e Cesaréia

Perseguido, preso,
acorrentado; contou
é1 história de sua
convers50; foi
julgado perante
Ananias e o
sinédrio; o Senhor
aparece a ele;
levado perante
Félix, Festo e o rei
t\gripa; apelou para
César

Epístolas
Escritas
Nenhuma
conhecida

.

1

~,
Viagem a Roma
(59-60); Atos
27:1-28:16; map,l 6
do Guia para
Estudo das
Escrituras

Aristarco, Lucas
(Ver Mos 27:2)

Cesaréia e Sidon;
illh,ls de Creta,
Malta e Sicília;
Puteóli para Roma
pela Via Ápia

Viagem perigosa
para Roma;
consolado por um
anjo; profetizou
perigo; naufragou
em Malta; mordido
por uma serpente
mas saiu ileso

Nenhuma
conhecida

Primeira prisão em
Roma (pris50
domiciliar; 60-62
d.e); Atos 28:16-31

Epafrodito. (Ver
Filipenses 4: '18),
Epafras. (Ver
Filemom 1:23),
Timóteo. (Ver
Filipenses 1:1),
Tíquico. (Ver
Efésios 6:21), Justo.
(Ver Colossenses
4: '11.)

Roma

Guardado
diariamente por
soldado romano;
pregou a muitos
visitantes

Filipenses;
Colossenses;
Efésios; Filemom;
Hebreus; todas
escritas de Roma
entre 60- 62 d . e

Período entre as
prisôes em Roma
(62-65 d. e)

Desconhecidos

Ásia, Macedónia,
Creta l' talvez
Espanha. (Ver Gllin

Enviou conselho
para os líderes do
sacerdócio por meio
de cartas

r Timóteo (64 d . e
da Macedónia); Tito
(65 d. e de Éfeso)

Escreveu seu último
testemunho em II
Timóteo

II Timóteo (65 d . e
de Roma)

pom Estlldo dos
Escritllros, "Pilldo",
p.l64.)
Segunda prisão em
Roma (65 d. e)

LUG1S (Ver II
Ti móteo 4:11.)

Roma
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Descrição
de Cristo

Cidade

"Aquele que tem
na sua destra as
sete estrelas [os
líderes das sete
igrejas]" (2:1)

Éfeso (2:1-7)

-

--

- ,-

Cidade

Descrição
de Cristo

Sardes (3:1-6)

Filad é lfia
(3 :7-13)

"O que é santo, o
que é verdadeiro,
o que tem a _ _

._-

-

_ _ ." (3:7)

Laodicéia
(3:14- 22)

"Os
,
os fiéis e as viúvas
verdadeiras, o
momento cLl
criaç50 de Deus ."
(3:14)

1-
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O Que Fizeram OQue Fizeram
de Errado
de Certo

A Correção
do Senhor

A Promessa
do Senhor

"Tens em Sardes
algumas pessoas
que não
contaminaram
suas - ----Inão eram
espiritualmente
im undas] ." (3:4)

"Não achei as tuas
obras perfeitas
diante de Deus."
(3:2)

"Guarda-o, e
arrepende-te." E,
,
se não
virei sobre ti como
um
[de repente] ." (3:3)

"O que vencer será
vestido de
,
e de maneira
nenhuma riscarei
seu nome do livro
da vida; e
confessa rei o seu
nome diante de
meu Pai e diante
dos seus anjos."
(3:5)

"Guardaste a
minha palavra, e
não negaste o meu
nome." (3:8; ver
também v. 10.)

Os "que se dizem
judeus, e não são"
tornam-se "a
sinagoga de
_ _ _ _ _ ." (3:9)

"Guarda o que
tens." (3: 11)

Eles se tornarão

Nenhum dado

Elas era m "nem
( ... )

nem
Elas eram
"

(3:15-16)

"

no templo de Deus
e terão o nome de
Deus e da Nova
Jerusalém escritos
ncles. (Ver
3:12-13.)

Comprar ouro de
Cristo (adquirir
um tesou ro no
céu), vestir-se com

"

(tornar-se puro) c
ungir os olhos
(para poder ver
espiritualmente;
ver 3:18).

....

".

.. ,

"

"Se alguém ouvir
a minha voz, e
abrir a porta,
entrarei cm sua
casa . ( ... )
Ao que vencer lhe
concederei que se
assente comigo no
meu trono."
(3:20- 21 )
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o LIVRO DE APOCALIPSE
Eventos
anteriores à
Queda

Primeiro
Selo

Segundo
Selo

5 versículos:
A Cuerra no
Céu (12:7-12)

11 versículos:

14 versículos:
Sexto selo
(6:12-7:8)

Primeiro ao
quinto selos

Terceiro
Selo

Quarto
Selo

Quinto
Selo

211 versículos: Da abertura do sétimo selo à
Segunda Vinda de Jesus Cristo (capítulos 8-19)

(6:1-11)

Adaptado de Cerald N. Lund, "The Baak af Apocalipse- Thrce Keys for Making It a Book (lf Apocalipse",
1980, p. 120.
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Sexto
Selo

6 versículos:
Milênio
(20:1-6)

Sétimo
Selo

9 versículos:
Cenas finais
(20:7-15)

A Terra se
Torna um
Reino
Celestial

33 versículos:
Terra Celestial
(21 :1-22:6)

.~

1.

o que aconteceu como conseqüência da saraiva e
fogo que foram lançados quando o primeiro anjo
tocou sua trombeta? (Ver Apocalipse 8:7.)

~

2.

Quais foram as três coisas que foram afetadas por
uma outra quando o próximo anjo tocou a sua
trombeta? (Ver Apocalipse 8:8-9.)

9. Quem são as duas testemunhas mencionadas em
Apocalipse 11:3? (Ver D&C 77:15.)

10. Por quanto tempo esses dois profetas pregarão
em Jerusalém? (Ver Apocalipse 11 :2-3.) Faça um
círculo em volta das respostas corretas.
A. Aproximadamente 3 anos e meio
B. 1.260 dias

C. 42 meses

~

3.

Depois que o terceiro anjo tocou a sua trombeta,
uma estrela caiu. (Ver Apocalipse 8:10-11.)
A. Qual era o nome da estrela?

11. Que coisa milagrosa acontecerá a esses dois
profetas depois de seu ministério? (Ver
Apocalipse 11:7- 12.)

B. O que a estrela causou?

~4.

Depois do som da quarta trombeta, quais foram
as três coisas que escureceram? (Ver Apocalipse
8:12.)

5. O que subiu do poço do abismo quando o quinto
anjo o abriu? (Ver Apocalipse 9:1- 3.)

6. O que João poderia estar descrevendo em
Apocalipse 9:7-1O?

7. Quantos soldados estavam participando dessa
grande batalha que João viu depois do som da
sexta trombeta? (Ver Apocalipse 9:16.)

12. Verdadeiro ou falso. Pouco antes do sétimo anjo
tocar sua trombeta, um grande tornado varrerá
toda a Terra . (Ver Apocalipse 11:13-14.)

Algum tempo depois de ter soado a sétima
trombeta, de quem se tornarão os reinos deste
mundo? (Ver Apocalipse 11 :15.)

_.

14. Antes de os reinos da Terra se tornarem reinos de
Jesus Cristo, quais são as duas coisas que irão
acontecer? (Ver Apocalipse 11:19.)
A. Um furacão

B. Uma tempestade de granizo
C. Um dilúvio

D. Um terremoto
8. Que porção da humanidade será morta nessa
batalha? (Ver Apocalipse 9:18.)
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