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Mensagem da Primeira Presidência
Queridos irmãos e irmãs,

Estamos felizes em prover este recurso, Tornar- se uma Família Autossuficiente e Resiliente, para você e para sua 
família durante seu serviço nas forças armadas de seu país.

Este manual contém instruções a respeito do evangelho que vão ajudá- los a lidar com os desafios da vida 
militar. Ele inclui princípios para se edificar um casamento sólido, superar as tribulações dos períodos de 
distância e de reintegração familiar e aprofundar a fé em Jesus Cristo e em Sua Expiação.

Expressamos nossa sincera gratidão por seu sacrifício e pelo sacrifício de sua família durante seu serviço nas 
forças armadas. Que o Senhor os abençoe e os proteja em seus justos esforços para guardar Seus mandamen-
tos e servir fielmente.

Atenciosamente,

A Primeira Presidência
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Introdução

Objetivo do curso
O propósito deste curso e do guia de estudo é para que você e sua família 
desenvolvam autossuficiência e resiliência, o que vai fortalecê- los, ajudá- los a 
suportar com sucesso as habituais provações da vida militar e alicerçá- los no 
evangelho de Jesus Cristo.

Quem deve participar deste curso
Este curso foi desenvolvido para famílias de militares e membros solteiros do 
serviço militar, quer estejam se preparando para um destacamento militar ou 
não. Outras pessoas ou famílias não militares, na ala ou estaca, que enfrentam 
desafios semelhantes podem se beneficiar deste material. Ao debater sobre as 
necessidades dos membros no conselho da ala, os líderes do sacerdócio e das 
auxiliares podem recomendar outros para participar das aulas.

Como usar este guia de estudo
Este guia de estudo pode ser usado tanto em seu estudo pessoal quanto em um 
curso ministrado por um facilitador. Se estiver estudando individualmente, 
certifique- se de registrar seus pensamentos e suas metas ao longo de cada lição. 
As lições identificam princípios fundamentais que vão capacitar indivíduos 
e famílias a se tornar mais autossuficientes e resilientes. Recursos adicionais 
serão apresentados no início de cada lição e você poderá usá- los para um 
estudo pessoal mais amplo. Alguns recursos se encontram em sites que não são 
mantidos por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os links 
para sites de terceiros são fornecidos apenas para sua conveniência. Esses links 
têm seus próprios termos de uso, suas normas de privacidade e práticas de 
segurança que diferem do nosso site. Ao consultar esses sites ou se conectar a 
eles, a Igreja não endossa nem garante o conteúdo, os produtos ou os serviços 
oferecidos por eles.

O papel dos facilitadores
Casais missionários em relações militares receberam treinamento para servir 
como facilitadores neste curso. Se um casal especialista em relações militares 
não estiver designado para determinada área, pessoas com experiência militar 
podem ser chamadas para ministrar as aulas.
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Para o facilitador
• Estude, em espírito de oração, os recursos apresentados em cada lição.

• Este curso consiste de oito aulas de 45 minutos. Cada classe não deve ter 
mais do que 14 participantes. Observação: As lições apresentam mais material do 
que é possível explorar em uma aula de 45 minutos.

• Se for apropriado, você pode compartilhar suas próprias experiências ao 
ensinar os princípios de cada lição.

• Providencie cópias deste guia de estudo (Tornar- se uma Família Autossufi-
ciente e Resiliente ) para os participantes. Cópias podem ser impressas a partir 
do site LDS .org/ callings/ military - relations. O manual também pode ser 
acessado no aplicativo Biblioteca do Evangelho.

• A conexão Wi- Fi nos edifícios da Igreja nem sempre é confiável. Baixe qual-
quer vídeo que queira apresentar e faça uma cópia dele em um pendrive ou 
em um DVD. Se precisar de ajuda para baixar vídeos, veja a seção  “ Como 
mostrar vídeos sem uma conexão de Internet ” , no site LDS.org/media- 
library.

• Explique- lhes que estas lições não são uma terapia em grupo nem sessões de 
tratamento clínico. Incentive os participantes a compartilhar suas experiên-
cias, mas lembre- os de que não devem compartilhar assuntos que requeiram 
ajuda eclesiástica ou profissional.
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LIÇÃO 1

Como posso responder aos 
desafios com resiliência?
O propósito desta lição é ajudar os militares e seus familiares a desenvolver a resiliência 
necessária para enfrentar desafios.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

Thomas S. Monson, “Enfrentar os desafios da vida”, A Liahona, janeiro de 1994, 
p. 74.

Dieter F. Uchtdorf, “As coisas que mais importam”, A Liahona, novembro de 
2010, p. 19.

Russell M. Nelson, “Encarar o futuro com fé”, A Liahona, maio de 2011, p. 34.

Mateus 11:28–30 — Vinde a Cristo.

Hebreus 6:19; Éter 12:4 — Esperança como uma âncora para a alma.

Doutrina e Convênios 90:24; 98:3; 122:7 — Experiências são para o nosso pró-
prio bem.

Guia para Estudo das Escrituras, “Graça”.

Vídeo:
Russell M. Nelson,  “ Encarar o Futuro com Fé ” , LDS.org.



2 | Lição 1: Como posso responder aos desafios com resiliência?

Esboço de aprendizado

Reflita sobre suas experiências no serviço militar. Como membro das forças 
armadas ou seu familiar, quais são algumas vantagens e desafios do serviço 
militar? Anote algumas vantagens e desafios neste manual. (Pode haver algu-
mas experiências que sejam tanto uma vantagem quanto um desafio.) Depois 
de refletir, compartilhe com seu cônjuge ou com um amigo de confiança seus 
sentimentos sobre como a vida militar tem afetado a você e sua família. O pro-
pósito deste debate é lhe dar uma oportunidade para falar abertamente sobre 
suas experiências no serviço militar com outros que passaram por experiências 
similares.

Vantagens Desafios
  

  

  

 

  

  

  

 

Leia Doutrina e Convênios 90:24 e 98:3.

Como o princípio encontrado nessas escrituras se relaciona com sua lista de 
desafios e vantagens? Como essas escrituras podem dar a você e à sua família 
uma perspectiva diferente sobre os desafios que poderá encontrar no serviço 
militar?

  

  

  

 

Princípio 1: A resiliência pode ajudá- lo a enfrentar os 
desafios com fé.

O que é resiliência? A palavra resiliência pode ser aplicada aos comportamen-
tos que ajudam as pessoas a reagirem positivamente a situações estressantes. 
Às vezes, presumimos que pessoas que reagem com resiliência não sentem 
realmente estresse em situações diversas. Entretanto, a resiliência não é insen-
sibilidade ou indiferença. Na realidade, um dos fatores mais importantes 
para se reagir com resiliência é aprender a procurar ajuda em situações difí-
ceis. A resiliência ajuda as pessoas a se tornarem flexíveis e a se recuperarem 
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dos contratempos. Ajuda- as a serem gratas pelos prazeres simples da vida e 
ter uma fé sólida de que podem seguir adiante com a ajuda de Deus mesmo 
quando enfrentam desafios significativos.

Todos experimentamos bênçãos e desafios, e 
muitas dessas experiências podem contribuir 
para nosso bem. As famílias de militares sempre 
tiveram que lidar com períodos em que estarão 
distantes daqueles a quem amam. Entretanto, 
desde 2001, os membros do serviço militar têm 
vivenciado o impacto de múltiplos destacamen-
tos de alto risco em zonas de guerra. Eles 
também têm enfrentado batalhas emocionais 
— batalhas contra o desânimo, a desilusão, a 

angústia, o cinismo e a raiva. Alguns têm vivenciado feridas morais ao pro-
curar reconciliar suas experiências em combate com os ensinamentos de Deus. 
Eles se esforçam “tentando aceitar um mundo tanto do bem como do mal, no 
qual a dor e a perda parecem estar desconectadas da fé e da justiça. (…) 
[Alguns dizem que] Deus pode ser encontrado ou perdido em uma trincheira, 
mas raramente [eventos traumáticos] deixam intocada a fé que uma pessoa 
tem” (Eve Conant, “God, War and the Presidency” [Deus, guerra e presidên-
cia], Newsweek, 6 de maio de 2007, newsweek.com).

De que modo a vida militar o ajudou a desenvolver resiliência?

  

  

  

 

Em que ocasião você reagiu com sucesso a um desafio? Como foi essa expe-
riência e o que você aprendeu com ela?
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Princípio 2: O Pai Celestial e Jesus Cristo o ajudarão a 
desenvolver resiliência.

Esta vida é um tempo de crescimento e de 
aprendizagem. Em vez de remover os desafios 
que nos ajudam a crescer, o Pai Celestial nos dá 
a força que precisamos para vencer tais desa-
fios. Em junho de 2012, o élder Jeffrey R. 
Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, falou 
em um devocional para membros do serviço 
militar. Em seu discurso, ele usou as experiên-
cias de Joseph Smith na Cadeia de Liberty para 
ensinar como o Pai Celestial nos apoia em 

momentos de dificuldade. O élder Holland disse:

“Minha mensagem hoje é que, quando não temos outra escolha, pode-
mos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas 
com o Senhor, em qualquer situação em que nos encontremos. (…) Na 
realidade, gostaria de dizer isso com um pouco mais de entusiasmo: 
podemos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente ins-
trutivas com o Senhor nas mais miseráveis experiências de nossa vida 
— nas piores circunstâncias, ao suportar as mais dolorosas injustiças, 
ao enfrentar probabilidades e oposição insuperáveis” (em Melissa Mer-
rill, “Church Leaders Address Servicemen and Servicewomen in Military 
Devotional” [Os líderes da Igreja falam em um devocional para membros 
das forças armadas], Ensign, outubro de 2012, p. 77).

Leia Doutrina e Convênios 121:1–9 e o cabeçalho da seção 121.

Como foi a experiência do profeta Joseph Smith na Cadeia de Liberty? Como 
o Senhor deu a ele força e consolo? Como o Senhor consolou você e o ajudou a 
suportar desafios?

  

  

  

 

Por meio da graça do Salvador, podemos receber ajuda do Pai Celestial em 
momentos difíceis. Para entender melhor, procure o tópico “Graça”, no Guia 
para Estudo das Escrituras (p. 83), e leia o primeiro parágrafo da seção. Leia 
também a seguinte declaração de Brad Wilcox, professor da Universidade de 
Brigham Young:
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“Crescimento e desenvolvimento levam tempo. O aprendizado leva 
tempo. Quando compreendemos a graça, compreendemos que Deus 
é longânimo, que a mudança é um processo e que o arrependimento 
é um padrão em nossa vida. Quando compreendemos a graça, com-
preendemos que as bênçãos da Expiação de Cristo são contínuas e Sua 
força é perfeita em nossa fraqueza (ver 2 Coríntios 12:9). Quando com-
preendemos a graça, podemos, como diz Doutrina e Convênios, ‘[conti-
nuar] pacientemente até que sejamos aperfeiçoados’ (D&C 67:13). (…)

O élder Bruce C. Hafen escreveu: ‘O dom da graça que o Salvador nos 
concede não está necessariamente restrito ao tempo, ‘depois’ de tudo 
o que pudermos fazer. Podemos receber Sua graça antes, durante e 
depois do momento em que despendemos nosso próprio esforço’ (The 
Broken Heart [O Coração Quebrantado], Salt Lake City: Deseret Book, 
1989, p. 155). A graça não é um motor de propulsão, que entra em ação 
quando nosso suprimento de combustível está esgotado. Na verdade, é 
a nossa fonte constante de energia. Não é a luz no fim do túnel, mas a 
luz que nos conduz túnel adentro. A graça não é alcançada em algum 
lugar no caminho. É recebida aqui e agora. Não é um toque final; mas o 
toque do Consumador (ver Hebreus 12:2)” (Brad Wilcox, “His Grace Is 
Sufficient” [Sua graça basta], Universidade Brigham Young, devocional, 
12 de junho de 2011, p. 5, speeches.byu.edu).

Que experiências você tem tido nas quais reconhece a graça do Salvador ope-
rando em sua vida?

  

  

  

 

Como pode continuar a convidar e receber as bênçãos da graça do Salvador? 
O que suas experiências o ensinaram sobre confiar em Deus para obter força e 
consolo?
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Princípio 3: Você pode praticar comportamentos resilientes 
em sua vida diária.

Apresentamos a seguir oito comportamentos 
que vão ajudá- lo a desenvolver resiliência se 
praticados diariamente. Praticá- los diariamente 
faz com que se tornem uma resposta automática 
nos momentos em que se experimenta um alto 
grau de estresse. Seu exercício diário também 
reduz o patamar de estresse, o que pode ajudar 
a reduzir o impacto de situações desafiadoras. 
Faça um plano para começar a incorporar esses 
oito comportamentos em seu estilo de vida.

• Cultive a humildade e a curiosidade. Um dos comportamentos funda-
mentais de resiliência é estar ciente de si mesmo — de seus pensamentos, 
seus sentimentos e suas ações. Essa autoconsciência é, também, uma parte 
importante no desenvolvimento da humildade. Perceba que suas reações 
negativas às suas circunstâncias podem, às vezes, criar fatores de estresse 
em seus relacionamentos e, quanto mais atento você estiver às suas reações, 
mais moderadas elas serão. Mantenha- se aberto e curioso às mudanças em 
sua vida e encare- as como oportunidades de crescimento.

• Busque o equilíbrio. Você se tornará mais resiliente à medida que continua 
a aprender como equilibrar as muitas demandas por seu tempo. Ajuste suas 
emoções, seus níveis de energia e suas necessidades físicas e espirituais, 
e reorganize as coisas quando você perder o equilíbrio. Estabeleça metas 
apropriadas para sua produtividade e aprenda a se concentrar no que 
precisa realizar a cada dia, em vez de se preocupar com o que aconteceu no 
passado ou com o que possa acontecer no futuro. Ocasionalmente, encontrar 
um local tranquilo ao ar livre, nas proximidades, e reservar um tempo para 
meditar pode ajudar. Perceba que, quando sua vida está em desequilíbrio, os 
problemas em sua família podem ser aumentados.

• Tenha um coração grato e otimista. Aproveite a oportunidade de ser grato 
a cada dia. Pode ser útil tornar a expressão de gratidão uma parte de seu 
ritual diário, mantendo um diário com relatos de gratidão. Em situações difí-
ceis, também é importante fazer uma lista de coisas que você pode controlar 
nas suas circunstâncias e de coisas que você não pode controlar. Edifique sua 
fé no Pai Celestial, isso vai ajudar nas coisas que estão fora de seu controle. 
Compreenda que seus contratempos são temporários e visualize um futuro 
feliz. Faça a escolha consciente de confiar em Deus e em Seu plano para você 
e para sua família. Demonstre gratidão diariamente (ver Alma 34:38).

“[Meu destacamento no 
Afeganistão] deu- me um 
momento e um lugar para 
efetivamente me concentrar 
em mim mesmo e em meu 
relacionamento com Deus, 
pois não havia essa possi-
bilidade antes. Quase todas 
as noites, eu tinha um forte 
desejo de encontrar um lugar 
silencioso num canto da 
base. Encontrei muita paz ao 
conseguir, verdadeiramente, 
abrir meu coração. (…) Foi a 
primeira vez em minha vida 
que tive uma experiência 
com a voz mansa e delicada. 
O Espírito pode estar em 
uma zona de combate, em 
uma zona de guerra se você 
o permitir.”

— Andrew Blunt, Grupo de 
Forças Especiais do Exército 
Americano (Comando aéreo)
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• Crie um plano pessoal de administração de estresse. Proteja- se contra formas 
rígidas ou excessivamente simples de lidar com o estresse. Você tem muitas 
opções para lidar com o estresse e se tornará mais resiliente ao aprender a 
empregar novas e diferentes formas de fazê- lo. Manter uma dieta saudável 
e fazer exercícios pode ajudar a aliviar o estresse. Você pode descobrir que 
atividades como ioga, natação ou caminhada o ajudarão a relaxar e a pensar 
com mais clareza em situações estressantes. De acordo com um artigo de 
Larry A. Tucker, professor de ciência da atividade física, da Universidade Bri-
gham Young, “exercícios regulares oferecem à nossa mente e ao nosso corpo 
um alívio agradável das pressões da vida diária” (“Move more, stress less!” 
[Mexa- se mais, estresse- se menos!]. Ensign, agosto de 2004, p. 58).

• Aprenda a fazer concessões. Escolha suas batalhas e aprenda a ser flexível 
com coisas e situações. Não seja insistente para que tudo seja do seu jeito. 
Nós experimentamos um estresse pouco saudável quando misturamos nos-
sas prioridades. Mantenha seus padrões, mas esteja disposto a ajustar suas 
expectativas e reconhecer quando está lutando por uma opção que é menos 
importante do que manter a paz em seus relacionamentos familiares.

• Confie em seus pontos fortes. Reconheça que você recebeu dons espirituais 
exclusivos do Pai Celestial. Ele espera que você use esses dons para aben-
çoar sua família e outras pessoas. Se você não conhece seus dons espirituais, 
reserve um tempo para orar, estudar sua bênção patriarcal e escrever em 
seu diário. Desenvolva a atitude de que você pode cumprir tarefas difíceis 
e tenha fé que pode aplicar seus pontos fortes para um grande benefício em 
tempos desafiadores. Tome os passos necessários para desenvolver ainda 
mais seus dons e pontos fortes.

• Procure e ofereça ajuda quando necessário. Permaneça próximo àqueles que 
podem ajudá- lo a passar por momentos difíceis. Não tenha medo de ligar 
para amigos, parentes, membros da Igreja (como mestres familiares, pro-
fessoras visitantes, bispo e presidente da Sociedade de Socorro) para obter 
ajuda. Tenha disposição para oferecer empatia e ajuda a outras pessoas que 
estejam passando por momentos difíceis. Desenvolva o padrão de conceder 
e de receber.

• Aja em vez de receber a ação. Não permita que os desafios o impeçam de 
viver. Você deve seguir adiante mesmo que seja lentamente, mas mantenha a 
disposição para agir, tomar decisões importantes e iniciar as mudanças que 
deseja em sua vida.

Reflita sobre qualquer experiência que teve ou bênção que recebeu por praticar 
esses comportamentos de resiliência. Que exemplos você viu de outros que 
reagiram efetivamente aos desafios pelos quais passaram?
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Assista ao vídeo “Encarar o Futuro com Fé”.

O que você aprendeu sobre esperança e otimismo nos ensinamentos do presi-
dente Russell M. Nelson?

  

 

Decida agir

Qual comportamento de resiliência você se sente motivado a fortalecer, 
colocando- o em prática nesta semana?

 

Qual escritura ou citação pode fortalecê- lo enquanto pratica esse comportamento?

 

Com quem você gostaria de compartilhar suas experiências diárias à medida 
que você aprende com elas?

 


“A vida militar pode ser bem 
dura. Às vezes, na cultura de 
nossa Igreja, embora reco-
nheçamos que todos passem 
por provações, há também 
a falsa suposição de que, 
se você for suficientemente 
digno, será capaz de lidar 
com qualquer coisa com faci-
lidade e paz. O que significa 
quando você está fazendo o 
melhor que pode para viver o 
evangelho e ainda assim está 
enfrentando dificuldades? O 
que as famílias de militares 
precisam ouvir é (…) esta 
dificuldade é normal. (…) 
Todas as famílias de militares 
lidam com problemas [seme-
lhantes].”

— Ida Ewing, esposa de 
Geoffrey Ewing, Força Aérea dos 
Estados Unidos
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Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

 

Resumo dos pontos- chave da lição 1
 1. Comportamentos de resiliência ajudam as pessoas a reagir bem em situa-

ções estressantes.

 2. O Pai Celestial nos fortalece e nos consola por meio de Sua graça, a qual 
nos ajuda a vencer os desafios.

 3. Os seguintes comportamentos- chave o ajudarão a se tornar mais resi-
liente:

a. Cultive a humildade e a curiosidade.

b. Busque o equilíbrio.

c. Tenha um coração grato e otimista.

d. Crie um plano pessoal de administração de estresse.

e. Aprenda a fazer concessões.

f. Confie em seus pontos fortes.

g. Procure e ofereça ajuda quando necessário.

h. Aja em vez de receber a ação.



Observações
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LIÇÃO 2

Como posso me tornar 
autossuficiente espiritualmente?
O propósito desta lição é ajudá- lo a reconhecer o valor de se tornar autossuficiente 
espiritualmente.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

David A. Bednar, “Convertidos ao Senhor”, A Liahona, novembro de 2012, p. 106.

Dieter F. Uchtdorf, “O poder de um testemunho pessoal”, A Liahona, novembro 
de 2006, p. 37.

M. Russell Ballard, “Becoming self- reliant—spiritually and physically” 
[Tornar- se autossuficiente — Física e espiritualmente], Ensign, março de 2009, 
p. 50.

Efésios 6:10–18; Doutrina e Convênios 27:15–18 — A armadura de Deus.

Mórmon 9:27 — Vinde a Cristo.

Doutrina e Convênios 58:26–28 — Nossos próprios árbitros.

Doutrina e Convênios 130:18–19 — Diligência e obediência.

Vídeos:
“Ouse Ficar Sozinho” , Mensagens Mórmons, LDS.org.

 “ Good Things to Come ”   [ Boas Coisas Virão ] , Mensagens Mórmons, LDS.org.

Foto de uma reunião de um distrito militar com o presidente Russell M. Nelson, Okinawa, Japão
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Esboço de aprendizado

Cada um de nós tem suas forças e fraquezas (ver Éter 12:27). O Senhor pode 
usá- las para aprendermos a confiar Nele, mas somente se nos esforçarmos para 
obedecer a Sua vontade. Na Conferência Geral de Abril de 1979, o presidente 
N. Eldon Tanner disse:

“É importante que decidamos bem cedo em nossa vida o que faremos 
e o que não faremos. Muito antes da chegada do momento da tentação, 
devemos estar determinados a resistir àquele cigarro, àquele copo de 
bebida, àquele ato de imoralidade ou a qualquer coisa que nos impeça 
de ter a companhia do Espírito do Senhor.

Todos nós temos diferentes fraquezas e tentações, e devemos examinar 
nossa vida para descobrir quais são essas fraquezas e onde deve-
mos reforçar a armadura a fim de que façamos o que é correto e não 
sucumbamos à tentação” (“Revesti- vos de toda a armadura de Deus”, A 
Liahona, outubro de 1979, p. 72).

Pense em alguns de seus pontos fracos e fortes. O que você pode fazer para 
seguir o conselho do presidente Tanner? O que seus pontos fracos e fortes o 
ensinaram sobre confiar em Deus para receber ajuda?

  

  

  

 

Princípio 1: A armadura de Deus vai ajudá- lo a sobrepujar 
a tentação.

Leia Efésios 6:10–18 e Doutrina e Convênios 27:15–18.

Assim como os soldados se preparam para a batalha 
com armaduras físicas, precisamos nos preparar 
para batalhas espirituais com armaduras espirituais. 
A armadura de Deus é uma metáfora para as 
escolhas justas e consistentes e para as atitudes que 
o ajudam a vencer as tentações e permanecer 
espiritualmente seguro. Identifique as diferentes 
partes da armadura de Deus e, então, pense sobre 
sua própria armadura. Quais áreas podem ser 
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fortalecidas? Por exemplo, você confia nos impulsos e na orientação do Espírito 
Santo — a espada do Espírito — todos os dias?

Leia a seguinte citação do élder Joseph B. Wirthlin, do Quórum dos Doze 
 Apóstolos:

“[Satanás] está atento a qualquer brecha na armadura das pessoas. Ele 
conhece nossas fraquezas e sabe como explorá- las se permitimos. Só 
podemos nos defender de seus ataques e de suas armadilhas conhe-
cendo os mandamentos e nos fortalecendo diariamente pela oração, 
pelo estudo das escrituras e pela obediência aos conselhos do ungido 
do Senhor” (“O sacerdócio de Deus”, A Liahona, janeiro de 1989, p. 37).

De acordo com o élder Wirthlin, quais escolhas o ajudarão a fortalecer sua 
armadura? Como essas escolhas o fortaleceram no passado? Registre uma 
experiência no espaço a seguir.

  

  

  

 

Como membro do serviço militar, você inevitavelmente experimentará perío-
dos em que estará distante dos membros de sua família. Você pode até estar em 
uma situação em que seja o único membro da Igreja em sua área.

Assista ao vídeo  “ Ouse Ficar Sozinho ” .

Registre uma experiência na qual você teve que obedecer aos mandamentos 
mesmo tendo de fazê- lo sozinho. Por que você escolheu guardar os manda-
mentos naquela situação?
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Princípio 2: A autossuficiência espiritual vai ajudá- lo a 
suportar seus desafios.

Vestir toda a armadura de Deus é uma forma de 
autossuficiência espiritual. Pondere a diferença 
entre dependência espiritual e autossuficiência 
espiritual. De que maneira você é dependente 
espiritualmente? De que maneira você é autossu-
ficiente espiritualmente? Cite alguns dos atribu-
tos de uma pessoa autossuficiente 
espiritualmente. 

Atributos de uma pessoa autossuficiente espiritualmente.
  

  

  

 

O élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, usou a seguinte 
declaração do Manual de instruções da Igreja para ensinar sobre autossuficiência:

“O Salvador ordenou à Igreja e seus membros que fossem autossufi-
cientes e independentes. (…)

Para tornar- se autossuficiente, é preciso trabalhar. Trabalho significa 
esforço físico, mental ou espiritual. É uma fonte básica de felicidade, 
autoestima e prosperidade. Por meio do trabalho, conseguem- se muitas 
coisas boas na vida.

(…) À medida que se tornam autossuficientes, também estão mais 
capacitados a servir e cuidar melhor dos outros [Manual 2: Administra-
ção da Igreja, 1998, p. 36]” (M. Russell Ballard, “Becoming self- reliant 
spiritually and physically” [Tornar- se autossuficiente espiritual e fisica-
mente], Ensign, março de 2009, p. 50).

Pondere como a saúde espiritual, a armadura de Deus e a autossuficiência 
espiritual estão conectadas. Faça uma lista de coisas que você poderia fazer de 
forma diferente em sua vida para aumentar ou desenvolver sua autossuficiên-
cia espiritual.
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O élder Ballard disse: “Em minha experiência, acredito que alguns poucos prin-
cípios simples, mas muito importantes podem nos preparar para nos tornar 
mais autossuficientes” (“Becoming Self- Reliant” [Tornar- se autossuficiente], p. 
52). Os seguintes passos para a autossuficiência foram adaptados do artigo do 
élder Ballard, da revista Ensign de março de 2009, “Becoming Self- Reliant—Spi-
ritually and Physically” [Tornar- se autossuficiente — espiritual e fisicamente]. 
Pondere sobre suas experiências pessoais ao ler estes passos.

• Encontre respostas por meio do Espírito. Nesta época da informação, pode-
mos, com frequência, voltar- nos primeiro para a Internet ou outras fontes 
para encontrar a verdade. Entretanto, devemos ter em mente que a Internet 
não tem um filtro para a verdade. Temos acesso à fonte de toda a luz e ver-
dade — nosso Pai Celestial.

Podemos ampliar nossa confiança de que receberemos inspiração de nosso 
Pai Celestial ao reconhecer que somos Seus filhos e que Ele nos ama. A 
despeito de nossas circunstâncias, desesperados como podemos estar, temos 
o direito à Luz de Cristo (ver Morôni 7:16). O Pai Celestial prometeu que 
podemos encontrar as respostas que mais precisamos, incluindo o que deve-
mos fazer para nos tornarmos mais autossuficientes, por meio de fervorosa 
oração, do estudo e da companhia do Espírito.

Pondere sobre as experiências em sua vida quando você reconheceu e 
seguiu os impulsos do Espírito Santo. Reserve um tempo para se lembrar 
das bênçãos que recebeu como resultado das escolhas que fez e pense em 
maneiras pelas quais você pode continuar a convidar o Espírito para sua 
vida.

• Examine sua vida e as necessidades de outros. Para se tornar autossuficiente, 
você precisa examinar honestamente sua vida. Você vive de acordo com as 
verdades eternas e as doutrinas do evangelho restaurado? O que você tem 
feito para se tornar autossuficiente espiritualmente?

Você também deve examinar as necessidades de outros e como pode ajudar 
a atender essas necessidades. Quando aprender a olhar além de si mesmo, 
você descobrirá que não é o único com desafios. Pondere se você está em 
condições de ajudar alguém a se tornar autossuficiente espiritualmente. Se 
você se sente sobrecarregado em seu serviço aos outros, pense em maneiras 
de reabastecer sua força.

“Uma ideia para nos ajudar 
a ser resilientes é alterar 
nossa perspectiva. Posso 
facilmente cair na armadilha 
de uma atitude de me sentir 
uma ‘coitada’ e ficar sobre-
carregada ou estressada 
com as exigências da vida 
e da maternidade. Quando 
servimos aos outros, vemos 
que não somos os únicos 
com dificuldades.”

— Andrea Helms, esposa de 
Thomas S. Helms, Exército dos 
Estados Unidos
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• Escolha entre o bem e o mal. Quando você escolhe fazer o bem, suas opções 
continuam a se expandir. Quando você escolhe fazer o errado, suas opções 
lentamente se contraem. Benjamin Franklin disse:

“Desde que o fundamento de toda felicidade é pensar corretamente e 
desde que a ação correta depende da opinião correta, não consegui-
mos ser cuidadosos demais na escolha de um sistema de valores que 
permitiremos que governe nossos pensamentos e nossas ações.

E saber que Deus governa nos assuntos dos homens, que Ele ouve 
e responde orações, e que Ele recompensa aqueles que O buscam 
diligentemente é, de fato, um poderoso regulador da conduta humana” 
(Benjamin Franklin’s The Art of Virtue [A Arte da Virtude], ed. George L. 
Rogers, 1996, pp. 89–90; citado por M. Russell Ballard, “Becoming self- 
reliant” [Tornar- se autossuficiente], p. 54).

• Seja moderado em suas decisões. Use o bom senso quando tiver que tomar 
decisões importantes. O bom senso difere entre as pessoas, mas sempre 
inclui ouvir e atender as inspirações do Espírito. Não tome decisões precipi-
tadas das quais possa se arrepender mais tarde, especialmente ao enfrentar a 
pressão de outros para quebrar os mandamentos. Seja paciente e mantenha 
seus padrões.

• Busque continuamente a orientação do Senhor. Desenvolver autossuficiên-
cia é um ciclo de progresso contínuo. Ao aprender a encontrar respostas por 
meio do Espírito e continuar a buscar a orientação do Senhor, o Pai Celestial 
promete que vai iluminá- lo e dar- lhe a conhecer a Sua vontade — “sim, até 
as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e ainda não entraram no 
coração do homem” (D&C 76:10). “Nosso Pai Celestial espera que primeiro 
estudemos bem a questão e depois oremos pedindo orientação, ao buscar-
mos respostas para as dúvidas e preocupações de nossa vida. Nosso Pai 
Celestial nos deu a certeza de que Ele vai ouvir nossas orações e responder 
a elas. A resposta pode vir por meio da voz e da sabedoria de amigos e 
familiares, das escrituras e das palavras dos profetas” (Dieter F. Uchtdorf, “À 
espera na estrada para Damasco”, A Liahona, maio de 2011, p. 75).

Registre qualquer experiência que tenha tido com esses passos para a autossu-
ficiência espiritual.

  

  

  

 

“A guerra era exaustiva. Era 
terrivelmente difícil. Pare-
cia realmente com o Oeste 
Selvagem. Havia tumultos, 
detentos queimando as 
tendas, recusando- se a coo-
perar e muitas tentativas de 
fuga. Não consigo imaginar 
ter que passar por aquela 
experiência sem minha fé. 
Não consigo imaginar ter que 
deixar minha esposa grávida 
e três crianças pequenas 
sem minha fé em Deus para 
me ajudar a passar por tudo 
aquilo.”

— Tim Clayson, Guarda Nacional 
dos Estados Unidos

(Da transmissão especial da 
Conferência Geral de Abril de 
2015, “Faith on the Front Lines” 
[Fé na linha de frente],  
ksl .com/  ?sid = 34085590.)



Lição 2: Como posso me tornar autossuficiente espiritualmente? | 17

Como a autossuficiência espiritual o ajudou nos desafios da vida diária?

  

  

  

 

Como você pode ajudar outras pessoas em sua família a desenvolver a autos-
suficiência espiritual?

  

  

  

 

Como o Senhor pode falar com você ao ler as escrituras e examinar sua bênção 
patriarcal?

  

  

  

 

Assista ao vídeo  “ Good Things to Come ”   [ Boas Coisas Virão ] .

O que você aprendeu com o élder Jeffrey R. Holland sobre esperança e enfren-
tar desafios?
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Decida agir

Que mudanças você vai fazer hoje como resultado do que aprendeu?

 

Como pode compartilhar os benefícios da autossuficiência espiritual com 
outras pessoas que conhece?

 

Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

 

Resumo dos pontos- chave da lição 2
 1. A armadura de Deus é uma metáfora para as escolhas justas e consisten-

tes e para as atitudes que o ajudam a vencer as tentações e permanecer 
espiritualmente seguro.

 2. Há alguns princípios básicos que você pode seguir para desenvolver a 
autossuficiência espiritual:

a. Encontre respostas por meio do Espírito.

b. Examine sua vida e as necessidades de outros.

c. Escolha entre o bem e o mal.

d. Seja moderado em suas decisões.

e. Busque continuamente a orientação do Senhor.
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Observações
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LIÇÃO 3:

Como meu cônjuge e eu 
podemos edificar um  
casamento sólido?
O propósito desta lição é dar aos casais os instrumentos necessários para desenvolver 
um relacionamento sólido que continuará durante períodos de desafios e de distância.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

“A Família:  Proclamação ao Mundo”, A Liahona, novembro de 2010, última 
contracapa.

Russell M. Nelson, “Fortalecer o casamento”, A Liahona, maio de 2006, p. 36.

Sheri L. Dew, “Não é bom que o homem ou a mulher esteja só”, A Liahona, 
janeiro de 2002, p. 13.

Valerie M. Hudson e Richard B. Miller, “Equal partnership in marriage” 
[Parceiros iguais no casamento], Ensign, abril de 2013, p. 18.

Linda K. Burton, “Juntos nos edificaremos”, A Liahona, maio de 2015, p. 29.

Mosias 18:8, 21 — Disposição de carregar os fardos uns dos outros.

Efésios 5:28–29, 33 — Ame sua esposa.

Tiago 3 — Comunicação amável.
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Vídeos:
 “ Como Eu Amo Você ? ”  , LDS.org

 “ Olhe Onde Pisa ” , Mensagens Mórmons, LDS.org.

 “ Expressões de Amor ” , Mensagens Mórmons, LDS.org.

 “ Salvar o Casamento ” , Mensagens Mórmons, LDS.org.

Esboço de aprendizado

Leia a seguinte declaração do presidente Russell M. Nelson, do Quórum dos 
Doze Apóstolos:

“O casamento traz chances maiores de felicidade do que qualquer 
outro relacionamento humano. Contudo, alguns casais não alcançam 
seu pleno potencial. Eles deixam que seu romance se deteriore, acham 
que não precisam valorizar um ao outro, permitem que outros interesses 
ou nuvens de negligência obscureçam a visão do que seu casamento 
pode realmente vir a ser. Os casamentos seriam mais felizes se nutri-
dos com mais cuidado” (“Fortalecer o casamento”, A Liahona, maio de 
2006, p. 36).

Princípio 1: Casamentos bem- sucedidos requerem uma 
nutrição cuidadosa.

Os quatro passos a seguir podem ajudar a fortalecer o relacionamento com seu 
cônjuge e a edificar um casamento bem- sucedido.

 1. Faça de Jesus Cristo sua principal prioridade, depois seu cônjuge.

 2. Pratique uma boa comunicação e resolução de conflitos.

 3. Fortaleça o respeito e a amizade com seu cônjuge.

 4. Desenvolva mecanismos saudáveis de enfrentamento para momentos de 
solidão.
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Faça de Jesus Cristo sua principal prioridade, depois seu cônjuge.
Leia o seguinte trecho da proclamação sobre a 
família: “O marido e a mulher têm a solene respon-
sabilidade de amar- se mutuamente e de cuidar um 
do outro. (…) Nessas atribuições sagradas, o pai e a 
mãe têm a obrigação de ajudar- se mutuamente, 
como parceiros iguais” ( “ A Família:  Proclamação ao 
Mundo ” , A Liahona, novembro de 2010, última 
contracapa).

A proclamação sobre a família descreve o casamento como um relacionamento 
sagrado. Quais bênçãos você recebeu em seu casamento?

  

  

  

 

Quais são algumas coisas que o impedem de edificar um relacionamento sólido 
com seu cônjuge e com seus filhos?

  

  

  

 

De que modo se concentrar em Cristo fortalece seu casamento?

  

  

  

 

Assista ao vídeo  “ Como Eu Amo Você ? ” 

O que você aprendeu com esse vídeo sobre as diferentes formas de demonstrar 
amor por seu cônjuge? De que modo mostrar amor por seu cônjuge demonstra 
que seu casamento é uma alta prioridade?

  

  

  

 





24 | Lição 3:: Como meu cônjuge e eu podemos edificar um casamento sólido? 

Leia Mosias 18:8, 21.

O que essa escritura ensina sobre como devemos cuidar um do outro? O que 
você está fazendo em seu relacionamento com seu cônjuge para seguir o conse-
lho de Alma?

  

  

  

 

Pratique uma boa comunicação e resolução de conflitos
Leia a seguinte declaração do presidente Russell M. Nelson, do Quórum dos 
Doze Apóstolos:

“A boa comunicação inclui arranjar tempo para fazer planos juntos. Os 
casais precisam de algum tempo sozinhos para observar, conversar e 
realmente ouvir um ao outro. Casais precisam cooperar — ajudando- se 
mutuamente como parceiros iguais. Precisam nutrir sua intimidade 
espiritual tanto quanto a intimidade física. Eles devem procurar edificar e 
motivar um ao outro. A união matrimonial é preservada quando as metas 
são compreendidas por ambos os cônjuges. A boa comunicação tam-
bém melhora por meio da oração. Orar dizendo algo específico que o 
cônjuge tenha feito de bom (ou de que precise) fortalece o casamento” 
(“Fortalecer o casamento”, A Liahona, maio de 2006, p. 38).

Como você pode aumentar e melhorar a qualidade da comunicação positiva 
em seu relacionamento?

  

  

  

 

Quais são algumas maneiras de incluir as orações em casal e em família 
durante os períodos em que estará distante de sua família?
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Talvez você queira ponderar por que a comunicação no casamento, às vezes, 
é tão difícil. Algumas dificuldades na comunicação surgem das necessidades 
específicas das personalidades individuais; algumas dificuldades surgem 
quando o casal está acostumado com diferentes culturas. Talvez você queira 
ler a seguinte citação de Sheri L. Dew, ex- conselheira da presidência geral da 
Sociedade de Socorro, para entender por que essas diferenças são importantes:

“Nosso Pai sabia exatamente o que estava fazendo quando nos criou. 
Ele nos fez semelhantes o suficiente para amarmos uns aos outros, mas 
diferentes o bastante para termos necessidade de unir nossas forças 
e mordomias para nos aperfeiçoar. (…) Assim, é provável que nenhum 
casamento (…) consiga atingir todo o seu potencial a menos que mari-
dos e esposas (…) trabalhem juntos com o mesmo propósito, confiando 
na força um do outro e respeitando essa força” (Sheri L. Dew, “Não é 
bom que o homem ou a mulher esteja só”, A Liahona, janeiro de 2002, 
p. 13).

Converse sobre a realização do conselho de família. Esse conselho pode incluir 
seus filhos ou pode ser exclusivo entre o casal. As diretrizes a seguir podem 
ser úteis para realizar o conselho de família (para mais ideias, ver Nichole Eck, 
“Conselhos de família para os casais”, A Liahona, janeiro de 2015, p. 42).

Diretrizes para o conselho de família

 1. Inicie com uma oração. Lembre- se de expressar gratidão por seu cônjuge e sua 
família.

 2. Decidam juntos. Se vocês não estão de acordo, então não chegaram a uma 
decisão final. Com a ajuda do Senhor, vocês podem chegar a um consenso que 
os manterá unidos.

 3. Avaliem a si mesmos. Usem o conselho de família para melhorar a si mesmos e 
estabelecer metas.

 4. Abordem as questões difíceis. Conversem sobre questões que envolvam 
perdão e arrependimento ou dificuldades financeiras. Concentrem a energia em 
encontrar soluções.

 5. Mantenham um clima positivo. Ressalte as qualidades positivas de seu 
cônjuge.

 6. Persevere. Não desista se seu primeiro conselho de família for inadequado ou 
difícil. Leva tempo para se estabelecer hábitos positivos.

 7. Conclua com uma oração.
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Como os conselhos de família ajudam vocês a se manterem comprometidos um 
com o outro?

  

  

  

 

Leia as declarações a seguir de membros do Quórum dos Doze Apóstolos e 
pondere sobre seus ensinamentos a respeito da comunicação em seu casa-
mento.

O élder John A. Widtsoe escreveu:

“O amor verdadeiro de um homem por uma mulher sempre inclui o 
amor de Deus, de Quem provém todas as coisas boas” (Evidences and 
Reconciliations [Evidências e Reconciliações], org. G. Homer Durham, 
3 vols. em 1, 1960, p. 297).

O élder Neal A. Maxwell ensinou:

“Nos ensinamentos dos homens — sem Cristo no centro —, em breve 
haverá um enfraquecimento no sentimento de serviço ao próximo.

(…) Os homens normalmente não amam o próximo simplesmente por-
que ele está ali; alguns descobrem que ele existe somente depois de 
serem persuadidos de que Deus existe” (Um Só Coração: A Glória da 
Cidade de Enoque, 1975, p. 15).

O que você aprendeu com essas declarações sobre demonstrar amor por seu 
cônjuge?

  

  

  

 

Como você pode manter o Salvador no centro de seu lar e de seu 
relacionamento?
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Leia Tiago 3:13–18.

Que princípios sobre comunicação essa escritura ensina? Como você tem usado 
esses princípios em seu relacionamento conjugal e como tem sido abençoado 
por eles?

  

  

  

 

Fortaleça a amizade com seu cônjuge e o respeito por ele.
Leia Efésios 5:28–29:33.

De que maneira essa escritura se aplica ao seu relacionamento conjugal? O que 
essa escritura ensina sobre a união no casamento? Como o respeito e a amizade 
os ajudam a alcançar essa união?

  

  

  

 

O que você pode fazer para fortalecer a amizade com seu cônjuge e o respeito 
por ele?

  

  

  

 

Assista ao vídeo  “ Expressões de Amor ”  e registre seus pensamentos sobre 
como mostrar amor de diferentes maneiras pode ajudar o casal a edificar o 
respeito e a amizade.
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Desenvolva mecanismos saudáveis para lidar com os momentos de solidão.
A solidão é um sentimento de vazio ou isolamento que 
ocorre quando você deseja se conectar com outras 
pessoas, mas não consegue por diversas razões. Os 
deveres militares frequentemente causam a distância 
entre os cônjuges e esses períodos podem trazer 
sentimentos de solidão ao seu casamento. É bom 
lembrar que os cônjuges podem se sentir sozinhos 
mesmo quando estão fisicamente juntos em um 

casamento saudável. Você pode manter uma boa perspectiva sobre seus 
sentimentos de solidão se aprender a desenvolver mecanismos saudáveis de 
enfrentamento para quando se sentir sozinho ou desanimado.

Leia a seguinte citação do presidente Gordon B. Hinckley:

“Creio que, para a maioria de nós, o melhor remédio para a solidão é 
trabalhar e prestar serviços em benefício de outras pessoas. Não estou 
subestimando seus problemas, mas não hesito em dizer que há outras 
pessoas com problemas mais graves do que os seus. Procurem servi- 
las, ajudá- las e encorajá- las. Há tantos meninos e meninas que são 
reprovados na escola por falta de um pouco de atenção e incentivo. Há 
tantas pessoas idosas que sofrem de solidão e medo, para as quais 
uma simples conversa traria um pouco de esperança e alegria” (“Boas- 
vindas a todos os solteiros”, A Liahona, agosto de 2007, p. 3).

Qual é a diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho?

O que pode acontecer quando alimentamos sentimentos de tristeza, desânimo 
e solidão?

  

  

  

 

Faça uma lista de maneiras saudáveis e não saudáveis de lidar com emoções 
negativas, como a solidão.

Saudáveis Não saudáveis
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Sua lista de mecanismos saudáveis de enfrentamento poderia incluir o serviço, 
a meditação, os exercícios físicos, os projetos criativos, o aprendizado de novas 
habilidades e a interação social. Você pode verificar novamente os passos 
para desenvolver resiliência que aprendeu na lição 1. Muitos dos mecanismos 
saudáveis de enfrentamento são semelhantes aos passos para se desenvolver 
resiliência.

Sua lista de mecanismos não saudáveis de enfrentamento da solidão pode 
incluir o uso de drogas ou álcool, negatividade persistente ou criticismo em sua 
comunicação, reagir de maneira exagerada ou não reagir, afastar- se do evange-
lho, usar pornografia e isolamento ou afastamento social. O uso da pornografia 
é um comportamento especialmente destrutivo tanto para os homens como 
para as mulheres e deve ser abolido. Talvez você seja pressionado pelos colegas 
para ver ou ler material pornográfico, mas essa nunca é uma forma aceitável 
de lidar com sentimentos negativos e pode levar a sérios problemas em seu 
casamento e em seus relacionamentos com as outras pessoas. Se estiver tendo 
problemas com pornografia, converse com seu líder do sacerdócio para obter 
ajuda.

Assista ao vídeo  “ Olhe Onde Pisa ” .

O que você aprendeu sobre como reagir à tentação de ver ou ler material por-
nográfico?

  

  

  

 

O site OvercomingPornography .org é um excelente recurso tanto para a pessoa 
que está lutando contra a pornografia como para os familiares que são afetados 
pelas escolhas dela. Inclui também lições para as noites familiares que podem 
ser usadas para ensinar seus filhos sobre como reagir quando se depararem 
com a pornografia.

Com seu cônjuge, desenvolva um plano para lidarem com períodos de soli-
dão. Identifiquem todos os mecanismos não saudáveis de enfrentamento que 
estão usando atualmente e comecem a usar alguns mecanismos saudáveis para 
encontrar os que funcionam para vocês.

  

  

  

 



“Nós precisamos já ter pra-
ticado e fortalecido nossos 
atributos de ser comprome-
tidos, confiáveis, dedica-
dos, fiéis e firmes antes de 
vivenciar os desafios que 
ocorrem durante os perío-
dos em que a família está 
distante. Quando Davi estava 
diante de Golias, ele não 
disse: ‘Deixe- me ver como 
funciona essa funda’. Ele já 
a havia usado para matar um 
urso e um leão e estava forte 
e pronto para matar Golias.”

— Andrea Helms, esposa de 
Thomas S. Helms, Exército dos 
Estados Unidos
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Princípio 2: Seu casamento se fortalecerá quando vocês se 
aproximarem do Salvador.

O presidente Spencer W. Kimball disse: “Se 
[cada cônjuge] estiver buscando sempre os 
interesses, o conforto e a felicidade do outro, o 
amor (…) crescerá” (“Harmonia no casamento”, 
A Liahona, outubro de 2002, p. 40). Pondere se 
você está procurando colocar os interesses de 
seu casamento e de seu cônjuge em primeiro 
lugar.

Veja a ilustração do triângulo que mostra um 
casal nos pontos da base. O Salvador Jesus Cristo está no ápice do triângulo. À 
medida que o casal se aproxima do Salvador, a distância entre eles diminui.

JESUS CRISTO

MARIDO ESPOSA

O que essa ilustração ensina sobre como seu relacionamento com o Salvador 
afeta o relacionamento com seu cônjuge? Você já viu essa verdade acontecer em 
sua própria vida?
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Decida agir

Qual seria uma das coisas que você e seu cônjuge poderiam fazer para fortale-
cer seu relacionamento?

 

Que atividades podem fazer para fortalecer a amizade com seu cônjuge?

 

Sobre quais assuntos gostaria de conversar em seu conselho de família esta 
semana?

 

Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

 

Resumo dos pontos- chave da lição 3
 1. Casamentos bem- sucedidos requerem uma nutrição cuidadosa Aqui 

estão quatro maneiras pelas quais você e seu cônjuge podem edificar um 
casamento sólido:

a. Faça de Jesus Cristo sua principal prioridade, depois seu cônjuge.

b. Pratique uma boa comunicação e resolução de conflitos.

c. Fortaleça a amizade com seu cônjuge e o respeito por ele.

d. Desenvolva mecanismos saudáveis para lidar com os momentos de 
solidão.

 2. Ao se aproximar do Salvador, você também se aproximará de seu côn-
juge.
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Observações
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LIÇÃO 4

Quais comportamentos ajudarão 
a aumentar a resiliência de meus 
filhos?
O propósito desta lição é prover as ferramentas necessárias para ajudar a aumentar a 
resiliência de seus filhos e a capacidade deles de se adaptarem às mudanças.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

Thomas S. Monson, “Alegria na jornada”, A Liahona, novembro de 2008, p. 84.

Dieter F. Uchtdorf, “O poder de um testemunho pessoal”, A Liahona, novembro 
de 2006, p. 37.

Lyle J. Burrup, “Como criar filhos resilientes”, A Liahona, março de 2013, p. 10.

Cheryl A. Esplin, “Ensinar nossos filhos a compreender”, A Liahona, maio de 
2012, p. 10.

“10 Tips for Building Your Family’s Resilience” [Dez dicas para edificar a resi-
liência familiar], MilitaryOneSource .mil.

Provérbios 22:6; Doutrina e Convênios 68:25–31 — As responsabilidades dos 
pais.

Doutrina e Convênios 1:25–28 — A repreensão nos ajuda a ser melhores.

Vídeos:
 “ Fortalecido no Senhor ” , LDS.org.
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 “ Parenting:  Touching the Hearts of Our Youth ”   [ A Paternidade:  Tocar o Cora-
ção de Nossos Jovens ] , Mensagens Mórmons, LDS.org.

 “ Anchoring Children in the Scriptures ”   [ Ancorar as Crianças nas Escrituras ] , 
LDS.org.

Esboço de aprendizado

Pondere sobre o papel das mudanças em nossa vida e em nossos relacionamen-
tos. O presidente Thomas S. Monson disse:

“Na vida, precisamos aprender a lidar com a mudança. Algumas 
mudanças são bem- vindas, outras, não. Há mudanças em nossa vida 
que são súbitas, como o inesperado falecimento de um ente querido, 
uma doença imprevista, a perda de algo que tínhamos e de que gostá-
vamos muito. Mas a maioria das mudanças ocorre de modo sutil e lento” 
(“Alegria na jornada”, A Liahona, novembro de 2008, p. 84).

O élder Marvin J. Ashton, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse:

“Não existe nada tão imutável, tão inevitável quanto a própria mudança. 
As coisas que vemos, tocamos e sentimos estão sempre mudando. O 
relacionamento entre amigos, marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã 
é sempre dinâmico, em mutação. Há uma constante que nos permite 
utilizar a mudança para o nosso próprio bem; essa constante são as 
verdades eternas reveladas de nosso Pai Celestial” (“Progresso através 
de mudanças”, A Liahona, março de 1980, p. 89).

Quais são algumas experiências que você teve com mudanças? O que fez com 
que algumas mudanças fossem difíceis?

  

  

  

 

Quais são algumas bênçãos que você recebeu decorrentes de mudanças?
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Pense por alguns minutos sobre como seus filhos lidaram com as mudanças 
que eles experimentaram. Faça uma lista de alguns sucessos que você teve ao 
ajudar seus filhos a lidar com mudanças.

  

  

  

 

Quais diferenças de adaptação você percebeu em seus filhos de diferentes 
faixas etárias?

  

  

  

 

Princípio 1: Ajudar seus filhos a desenvolver um 
testemunho do evangelho os tornará mais resilientes.

Leia Provérbios 22:6 e Doutrina e Convênios 93:40.

O que você aprendeu sobre sua responsabili-
dade como progenitor nessas escrituras?

  

  

  

  

 

Assista ao vídeo  “ Fortalecido no Senhor ” .

Pense em suas responsabilidades como progenitor. O que você pode fazer dia-
riamente para fortalecer seus filhos?
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À medida que seus filhos aprendem a confiar no Pai Celestial e contar com Ele, 
eles se tornam capazes de se adaptar às mudanças. Um testemunho a respeito 
de um Pai Celestial amoroso e cuidadoso os ajudará a aprender que eles podem 
ser otimistas sobre o futuro e confiar que o Senhor os ajudará a superar desafios. 
Para que isso aconteça, seus filhos precisarão entender o evangelho e o plano de 
salvação. O presidente Dieter F. Uchtdorf, da Primeira Presidência, ensinou- nos 
alguns passos sobre como ganhar um testemunho do evangelho (ver “O poder 
de um testemunho pessoal”, A Liahona, novembro de 2006, p. 37).

 1. Desejar acreditar (ver Alma 32:27).

 2. Examinar as escrituras (ver Alma 32:28).

 3. Fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos (ver João 7:16–17).

 4. Ponderar, jejuar e orar (ver Morôni 10:3–4).

A irmã Cheryl A. Esplin, da presidência geral da Primária, também ensinou 
sobre como ajudar nossos filhos a compreender as verdades do evangelho:

“Às vezes, o modo mais poderoso de ensinar nossos filhos a entender a 
doutrina é ensiná- la no contexto do que eles estão vivenciando naquele 
exato momento. Esses momentos são espontâneos e não planejados, e 
acontecem no decorrer da vida em família. Vêm e vão tão rapidamente 
que precisamos estar alertas e reconhecer um momento de ensino 
quando nossos filhos nos procuram com uma pergunta ou preocupação, 
quando não conseguem se dar bem com os irmãos ou amigos, quando 
precisam controlar sua raiva, quando cometem um erro ou quando 
precisam tomar uma decisão” (“Ensinar nossos filhos a compreender”, A 
Liahona, maio de 2012, p. 11).

Quando você conseguiu aplicar os princípios do evangelho a uma circunstân-
cia específica de um filho? O que você aprendeu com essa experiência?
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Princípio 2: Filhos resilientes são capazes de se adaptar às 
mudanças.

Seus filhos precisarão aprender como lidar com 
desafios, dificuldades, contratempos e até 
mesmo tragédias, porque a oposição é uma 
parte necessária do plano de salvação. Praticar 
comportamentos de resiliência com seus filhos 
dará a eles as ferramentas necessárias para lidar 
com esses desafios. Lyle J. Burrup, dos Serviços 
Familiares SUD, escreveu o seguinte sobre 
ajudar os filhos a desenvolver resiliência:

“Sabemos duas coisas sobre a adversidade e a resiliência: Primeiro, há 
‘oposição em todas as coisas’ (2 Néfi 2:11). Segundo, a obtenção de 
qualquer coisa de grande valor costuma exigir grande sacrifício.

Ao se tornarem resilientes, os filhos compreendem e aceitam esses dois 
fatos. Veem a vida como desafiadora e em constante transformação, 
mas acreditam que podem lidar com esses desafios e essas mudanças. 
Encaram os erros e as fraquezas como oportunidades para aprender e 
aceitam o fato de que a derrota pode preceder a vitória.

À medida que os filhos desenvolvem a resiliência, eles passam a acre-
ditar que podem influenciar e até mesmo controlar os resultados obtidos 
em sua vida por meio de esforço, imaginação, conhecimento e habili-
dade. Com essa atitude, concentram- se no que podem fazer e não no 
que está fora de seu controle.

Outra marca de resiliência é a capacidade de ver grande propósito 
e significado na vida e nas pessoas. Um senso de propósito ajudará 
nossos filhos a não desistir apesar dos contratempos e da pressão para 
fazê- lo. Se nossos filhos estiverem se tornando mais resilientes, eles 
desenvolverão valores profundos para guiá- los: caridade, virtude, inte-
gridade, honestidade, ética de trabalho e fé em Deus. Vão se envolver 
no que está acontecendo a sua volta e optar por se comprometer com 
os valores em que creem em vez de se sentirem alienados e se esqui-
varem da luta” (Lyle J. Burrup, “Como criar filhos resilientes”, A Liahona, 
março de 2013, pp. 11–12).

“Cada filho tem se reve-
zado em expressar suas 
emoções e angústias. Suas 
ansiedades individuais e a 
forma como as expressam 
são válidas e importantes. 
É como ver um pouco de 
fumaça aqui e ali e tentar cui-
dar de cada uma antes que 
se transformem em chamas. 
Os dois meses desde que 
James foi embora têm sido 
intensos. [Essa experiência] 
tem me testado muito além 
de minha capacidade e, em 
alguns momentos, percebo 
claramente que perdi meu 
próprio domínio e que me 
apeguei à perseverança 
e força misericordiosa e 
celestial.”

— Martha Willis, esposa de 
James E. Willis, Exército dos 
Estados Unidos.



38 | Lição 4: Quais comportamentos ajudarão a aumentar a resiliência de meus filhos?

Como você pode ensinar essas habilidades a seus filhos? Quais experiências 
bem- sucedidas você já teve?

  

  

  

 

Que métodos você usou com os filhos de diferentes faixas etárias?

  

  

  

 

Tenha confiança de que seus filhos podem melhorar e desenvolver comporta-
mentos de resiliência. Veja a seguir algumas ideias de como você pode ensinar 
seus filhos.

• “Ore para compreender os pontos fortes de seus filhos e como ajudá- los com 
suas fraquezas. Ore para visualizar quem são e em quem podem se tornar.

• Seja paciente e reconheça que as crianças precisam de tempo para desenvol-
ver a resiliência.

• Esforce- se para compreender que erros e fracassos são oportunidades para 
aprender.

• Permita que consequências naturais e lógicas sirvam de instrumento disci-
plinador.

• Respeite as decisões dos filhos mesmo que as escolhas ruins que fizerem 
resultem em perda de privilégios.

• Abstenha- se de repreender os filhos por quebrarem as regras.

• Não desestimule o esforço, criticando duramente.

• Em vez de elogiar uma realização, incentive e elogie o esforço” (Lyle J. Bur-
rup, “Como criar filhos resilientes”, p. 13).

• Elogiem seus filhos mais do que vocês os corrigem. “Louvai até mesmo suas 
menores realizações” (Ezra Taft Benson, “O lugar honroso da mulher”, A 
Liahona, fevereiro de 1982, p. 196).

“Ainda penso que é muito 
mais difícil ficar em casa, 
preocupando- se, sem saber 
o que está acontecendo. 
Acho que os que mais se 
sacrificam são os filhos e os 
cônjuges que não sabem 
todos os dias se estamos em 
segurança ou não. Cada pai, 
mãe, marido e criança que 
se tenha despedido de um 
familiar militar é um herói.”

— Gerald White, Guarda 
Nacional do Exército dos 
Estados Unidos

(De Mandy Morgan, “Military 
Families Fight to Stay Connected, 
Even on Father’s Day” [Os 
familiares dos militares lutam 
para permanecer conectados até 
mesmo no Dia dos Pais], Deseret 
News, 10 de junho de 2015, 
national .deseretnews .com.)
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Examine novamente o desenho do triângulo da lição anterior. Acrescente seus 
filhos na linha da base do triângulo. Sempre se lembre de que, à medida que 
você ajuda sua família a se aproximar do Salvador, você também vai ajudar a 
aproximar toda a família.

JESUS CRISTO

MARIDO ESPOSA

Assista ao vídeo  “ Parenting:  Touching the Hearts of Our Youth ”   [ A Paterni-
dade:  Tocar o Coração de Nossos Jovens ] .

Como você pode melhorar a forma como interage com os filhos?

  

  

  

 

Decida agir

Quais são os dois princípios que você quer praticar esta semana que vão 
melhorar a forma como você interage com os filhos?

 

Que atividades você pode fazer com seus filhos para ajudá- los a desenvolver 
resiliência?
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Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

 

Resumo dos pontos- chave da lição 4
 1. A oposição e a mudança são necessárias no plano de salvação. Ajude seus 

filhos a se considerarem parte do plano.

 2. As crianças serão capazes de se adaptar às mudanças quando compreen-
derem o evangelho e praticarem comportamentos de resiliência.

 3. Os pais podem ensinar o evangelho aos filhos aplicando- o às experiências 
atuais deles.

 4. Os pais podem ensinar comportamentos de resiliência aos filhos prati-
cando eles mesmos esses comportamentos e ajudando os filhos a conside-
rar os desafios como oportunidades.

 5. À medida que sua família se aproxima do Salvador, vocês também se 
aproximam uns dos outros.
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Observações
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LIÇÃO 5

Como podemos preparar nossa 
família para os períodos em que 
estaremos distantes uns dos 
outros?
O propósito desta lição é dar a você e a seus familiares as ferramentas necessárias para 
se prepararem para os períodos em que estarão distantes uns dos outros.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

M. Russell Ballard, “O mais importante é o que é duradouro”, A Liahona, 
novembro de 2005, p. 41.

“Armor of battle, armor of God” [Armadura de batalha, armadura de Deus], 
Ensign, junho de 2008, p. 24.

Karen Sandberg Woodson, “Staying Connected” [Manter- se conectados], 
Ensign, dezembro de 2014, p. 52.

 “ Supporting Military Families ”   [ Apoio às famílias de militares ] , LDS.org.

Vídeo:
 “ At the Movies ”   [ No Cinema ] , LDS.org.
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Esboço de aprendizado

Leia a seguinte declaração de uma esposa cujo marido estava em destacamento 
militar:

“Ao ouvirmos os profetas modernos e pelo que aprendemos em nosso 
treinamento e trabalho como profissionais da saúde comportamen-
tal, meu marido e eu entendemos que as famílias precisam passar 
um tempo juntas para fortalecer seu relacionamento. Nossa principal 
preocupação com o serviço militar eram os frequentes remanejamentos 
envolvendo viagens, longos períodos de distância e outras exigências 
que obrigariam meu marido a ficar longe da família, em algum lugar, por 
alguns dias e, às vezes, por mais de um ano. Ainda assim, sentimos um 
desejo forte de servir nosso país e confiamos que Deus nos ensinaria 
por meio de nossas provações. Quase seis anos mais tarde, sou grata 
pela maneira como o Espírito nos ensinou a manter nossa família e em 
especial nosso casamento conectados” (Karen Sandberg Woodson, 
“Staying connected” [Manter- se conectados], Ensign, dezembro de 
2014, p. 52).

Quais são algumas ideias para conseguir manter sua família conectada emocio-
nal e espiritualmente mesmo quando estiverem distantes fisicamente? Se você 
é o familiar que está sendo remanejado, o que espera vivenciar durante esses 
períodos em que estará distante?

  

  

  

 

Princípio 1: Manter- se conectados ajudará sua família a 
suportar o período de distância com sucesso.

Você deseja crescer como família mesmo nos períodos em que estarão distan-
tes, mas como se certificar de que será bem- sucedido? Estabelecer expectativas 
realistas é uma parte importante desse processo. Faça uma lista de expecta-
tivas realistas e não realistas para manter sua família conectada durante esse 
período, como com que frequência poderão se comunicar e quais informações 
poderão ou não compartilhar.
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Realistas Não realistas
  

  

  

 

  

  

  

 

Leia a seguinte declaração do élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, e pondere sobre as bênçãos que vocês podem receber por manter a 
família conectada:

“As crises ou mudanças de qualquer tipo nos lembram do que é mais 
importante. Na rotina da vida, não nos damos conta da importância da 
nossa família — nossos pais, filhos e irmãos. Contudo, em tempos de 
perigo, de necessidade e de mudança, não há dúvida de que o mais 
importante é a família! (…)

Na Igreja, nossa crença na importância suprema das famílias está fun-
damentada na doutrina restaurada. Sabemos da santidade das famílias 
em ambas as direções da nossa existência eterna. Sabemos que, antes 
desta vida, vivemos com nosso Pai Celestial como parte de Sua família e 
sabemos que os laços familiares podem durar além da morte. (…)

Nossa perspectiva, centrada na família, deve fazer com que os santos 
se esforcem para ser os melhores pais do mundo. Deve fazer com que 
tenhamos um enorme respeito pelos nossos filhos, que são nossos 
parentes espirituais, e deve fazer com que dediquemos o tempo que for 
necessário para fortalecer nossa família. De fato, nada está mais critica-
mente ligado à felicidade — tanto a nossa como a de nossos filhos — 
do que a maneira como amamos e apoiamos uns aos outros na família” 
(“O mais importante é o que é duradouro”, A Liahona, novembro de 
2005, pp. 41, 42).

Antes do remanejamento, você precisará cuidar de muitas demandas e a qua-
lidade do tempo que terá para passar junto à sua família provavelmente será 
limitada. Quais são algumas coisas simples que você pode fazer para fortalecer 
seus relacionamentos familiares?
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Assista ao vídeo  “ At the Movies ”   [ No Cinema ] .

O que você aprendeu com esse vídeo sobre demonstrar amor uns pelos 
outros durante períodos trabalhosos ou estressantes?

  

  

  

 

Quais atividades você pode planejar para aproximar sua família antes, durante 
e depois do destacamento?

  

  

  

 

Princípio 2: Planejar com antecedência ajuda a diminuir o 
estresse do período de distância.

“Um dos fatores principais que diferenciam uma 
família de militares das outras famílias na Igreja 
são os frequentes e algumas vezes prolongados 
períodos em que estarão distantes uns dos 
outros, associados aos deveres militares. Os 
cônjuges que ficam em casa com as crianças 
enfrentam desafios semelhantes aos dos pais que 
criam os filhos sozinhos” ( “ Supporting Military 
Families ”   [ Apoio às famílias de militares ] ,  
LDS.org, p. 2).

Quais são alguns fatores de estresse e oportunidades de crescimento associados 
aos períodos de distância? Faça uma lista das bênçãos que podem advir da 
distância.

  

  

  

 


“Trace metas pessoais. Essas 
metas podem incluir termi-
nar a leitura das escrituras, 
ficar em boa forma física ou 
aumentar a proficiência de 
uma habilidade. Traçar metas 
pessoais o ajudará a tornar a 
distância algo positivo, pode 
ser um assunto divertido 
para conversar com a família 
e também algo animador 
que pode ser compartilhado 
quando vocês se reencon-
trarem.”

— Sean Boyd, Marinha dos 
Estados Unidos
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Se você for o cônjuge que permanece em casa, entenda que os períodos de 
distância podem ser estressantes porque você terá que assumir as responsabi-
lidades da manutenção da casa e dos cuidados com os filhos, e nunca saberá 
onde está seu cônjuge ou em que circunstâncias. Talvez fique sabendo por meio 
do noticiário, mas isso pode aumentar ainda mais suas preocupações com o 
cônjuge. A ansiedade é normal nessas situações, mas tenha cuidado para não 
alimentar sentimentos de medo. Se você estiver mentalmente preparado para 
essas circunstâncias, poderá lidar melhor com elas.

Se você for o familiar que está sendo remanejado, vai receber treinamento 
intenso em preparação para a designação militar. Enquanto estiver longe, pro-
vavelmente você vai sentir algum distanciamento emocional da família. Esse 
sentimento é normal e você precisa se concentrar em sua missão para que seja 
bem- sucedido e se mantenha em segurança. Mas, ainda assim, vocês precisam 
reservar um tempo para se reconectar emocional e espiritualmente. Os cônju-
ges precisam ser muito compreensivos com as dificuldades do outro.

Talvez você não esteja em destacamento atualmente, mas é provável que passe 
por períodos em que estará distante de sua família no futuro. Comece a se pre-
parar agora para que saiba o que esperar. Converse com a família sobre o que 
vocês podem fazer para se preparar para o destacamento. Inclua na conversa 
a preparação física, espiritual e emocional. Se a sua unidade militar exige a 
preparação financeira e de documentos legais pré- destacamento, certifique- se 
de reunir todos os seus documentos pessoais o mais cedo possível para que 
fiquem prontos.

A lista de verificação a seguir contém algumas ideias de como se preparar para 
o destacamento.

“Antes de ir para o Afega-
nistão, [minha esposa e 
eu] compramos um novo 
conjunto de escrituras e 
decidimos que as ler era algo 
que poderíamos fazer juntos 
durante o tempo do remane-
jamento.”

— Andrew Blunt, Grupo de 
Forças Especiais do Exército 
Americano (Comando aéreo)

(Da transmissão especial da 
Conferência Geral de Abril de 
2015, “Faith on the Front Lines” 
[Fé na linha de frente], ksl .com/  
?sid = 34085590.)
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□ Frequente as reuniões de pré- destacamento, reúna e preencha os documentos 
importantes. (Por exemplo: faça cópias de testamentos, procurações, etc. Para 
obter mais informações, veja “Update These 6 Legal Documents before You 
Deploy” [Atualize esses seis documentos jurídicos antes do destacamento], 
MilitaryOneSource .mil.)

□ Procure saber se existe um líder de grupo da Igreja em sua unidade ou dentro 
do navio e se as reuniões da Igreja estarão disponíveis no local onde você 
ficará.

□ Renove a recomendação para o templo.
□ Receba uma bênção do sacerdócio e se certifique de que seus familiares tam-

bém recebam.
□ Faça a dedicação de seu lar para que o Espírito esteja sempre presente ali.
□ Compre uma quantidade suficiente de garments para durar o tempo do seu 

destacamento.
□ Obtenha revistas da Igreja ou baixe cópias das revistas no aplicativo Biblioteca 

do Evangelho.
□ Converse com seu bispo sobre a necessidade de cuidados de sua família e de 

mestres familiares e professoras visitantes atentos.
□ Reúna as informações de contato deles.
□ Converse sobre como lidar com as finanças durante o destacamento. (Por 

exemplo, vocês precisam decidir quem vai pagar as contas.)

Para informações adicionais, ver  “ Supporting Military Families ”   [ Apoio às 
famílias de militares ] , no site LDS.org.

O planejamento antecipado ajudará a reduzir o 
estresse do destacamento. Quais são alguns 
obstáculos para o planejamento antecipado e por 
que às vezes você sente que é difícil?

  

  

  

 

Lista de verificação pré- destacamento
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Decida agir

Quais ações você vai tomar nessa semana para se preparar para o destaca-
mento ou para períodos em que estará distante de sua família?

 

Que documentos importantes (testamento, apólices de seguro, etc.) você deve 
guardar em um lugar seguro?

 

O que vocês podem fazer para manter a família conectada durante o destaca-
mento?

 

Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

 

Resumo dos pontos- chave da lição 5
 1. A distância vai criar dificuldades diferentes para os cônjuges, mas os dois 

podem ser compreensivos com as necessidades do outro.

 2. As famílias lidam melhor com os períodos em que estão distantes quando 
estabelecem expectativas realistas uns com os outros e quando planejam 
como vão se manter espiritual e emocionalmente conectados.

 3. A preparação espiritual, emocional e física ajudará a diminuir o estresse 
causado pela distância. Certifique- se de juntar todos os documentos jurí-
dicos.



Observações
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LIÇÃO 6

Qual é o ciclo emocional do 
período de distância e como vai 
afetar a mim e a minha família?
O propósito desta lição é ajudar as famílias de militares a conhecer e a lidar com o ciclo 
emocional vivenciado nos períodos em que estarão distantes uns dos outros.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

M. Russell Ballard, “Olhai para vossas criancinhas”, A Liahona, outubro de 
1994, p. 40.

David S. Baxter, “Fé, força, realização: Mensagem para as pessoas que criam 
sozinhas os filhos”, A Liahona, maio de 2012, p. 37.

Shawn Evans, “Ajudar os filhos a sentirem- se em segurança”, A Liahona, feve-
reiro de 2011, p. 16.

 “ Supporting Military Families ”   [ Apoio às famílias de militares ] , LDS.org.

Mosias 18:8–9 — Carregar os fardos uns dos outros.

Vídeos:
 “ Caminhos Errados ” , Mensagens Mórmons, LDS.org.

 “ Tanya Parke:  Faith , Trust , and Some Pixie Dust ”   [ Fé , Confiança e um Pouco de 
Pó Mágico ] , LDS.org/callings/military- relations/military- devotionals.
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Esboço de aprendizado

Leia a seguinte declaração, escrita pelo fuzileiro naval americano Jonathan 
Kehr, em destacamento por quatro vezes:

“Antes dos meus quatro destacamentos para o Oriente Médio, como 
fuzileiro naval, minha família e eu lidamos com muitas emoções. Claro 
que havia aulas obrigatórias oferecidas a todos os fuzileiros, nas quais 
conversávamos sobre o estresse das famílias antes do destacamento. 
Saber que eu enfrentaria esse estresse não diminuiu minha ansiedade 
latente. (…)

Pessoalmente, fui afetado física e emocionalmente. Fisicamente, eu não 
dormia bem e não conseguia me exercitar porque, às vezes, tinha que 
trabalhar por 18 horas e o restante do tempo era gasto me preocupando 
com os problemas que precisavam da minha atenção. Emocionalmente, 
no trabalho, parecia que eu estava carregando o mundo nas costas por 
causa das minhas responsabilidades e da incerteza do futuro imediato. 
Senti que perdi o controle da minha vida porque nosso treinamento de 
combate pré- destacamento normalmente era feito longe de casa. Eu 
tive um tempo mínimo para ficar em casa nos meses que antecederam 
meu destacamento. Embora minha família fosse forte e amorosa, com 
frequência me sentia sozinho, até mesmo quando estávamos juntos. 
Precisei me preparar mentalmente e quase fechei meu coração para 
minha família enquanto tentava lidar com essas emoções. Orei e estu-
dei as escrituras diariamente, recebi bênçãos do sacerdócio e sei que 
essas coisas me trouxeram paz e entendimento, fortalecendo minha 
determinação. Olhando para trás, sei que minha confiança e minha fé 
estavam no Senhor. Eu sabia que era meu dever servir no Oriente Médio 
e servi por um propósito maior do que eu mesmo”.

Reflita sobre experiências semelhantes que você teve, ou imagine como se sen-
tiria nessa situação. Como você pode evitar que as emoções negativas o parali-
sem durante situações como essa? O que você pode fazer para se preparar para 
essas situações?
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Princípio 1: O ciclo emocional do destacamento é natural e 
normal.

É natural e normal que você experimente uma 
gama variada de emoções enquanto está se 
preparando ou vivenciando o destacamento. As 
pessoas que passam por esse tipo de situação 
quase sempre sentem ansiedade pela segurança 
de seu cônjuge e de pessoas amadas. Os cônju-
ges que ficam em casa se preocupam com a 
segurança do cônjuge em destacamento. Os 
cônjuges que estão em destacamento se preo-

cupam com a segurança e o bem- estar da família em casa. Você pode se sentir 
desanimado, confuso ou sobrecarregado. Pode até sentir pena de si mesmo.

Como o conhecimento de que esses sentimentos são normais o ajuda a lidar 
com eles? O que você pode fazer quando se sentir sobrecarregado emocional-
mente?

  

  

  

  

O élder David S. Baxter, dos Setenta, ensinou o seguinte para os pais que criam 
os filhos sozinhos. Seus conselhos podem ser aplicados para os cônjuges em 
situação de destacamento:

“Testifico que, se derem o melhor de vocês nos mais difíceis desafios 
humanos, o céu lhes há de sorrir. Vocês realmente não estão sozinhos. 
Que o poder redentor e amoroso de Jesus Cristo ilumine sua vida 
agora e os encha de esperança na promessa eterna. Tenham coragem. 
Tenham fé e esperança. Encarem o presente com força e olhem para o 
futuro com confiança” (“Fé, força, realização: Mensagem para as pes-
soas que criam sozinhas os filhos”, A Liahona, maio de 2012, p. 39).

No vídeo a seguir, a irmã Tanya Parke fala sobre como foi capaz de lidar com 
seus medos quando soube que o marido seria enviado para a guerra. Ao assis-
tir a esse vídeo, pense sobre o que você faria em uma situação semelhante.
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Assista ao vídeo  “ Tanya Parke:  Faith , Trust , and Some Pixie Dust ”   [ Fé , 
Confiança e um Pouco de Pó Mágico ] .

Quais são seus medos e desafios a respeito do período em que estará distante 
da família? Como o Salvador e outras pessoas podem ajudar?

  

  

  

 

As emoções descritas a seguir podem ocorrer em diferentes estágios do des-
tacamento. Ao ler, pense em maneiras de lidar com essas emoções. Lembre- se 
de que lidar com emoções não significa suprimi- las. Muitas vezes, significa 
confiar em uma rede de apoio estabelecida. Você pode começar a estabelecer 
essa rede de apoio quando conversa com outras pessoas que passaram ou estão 
passando por situações semelhantes na vida. É importante entender que o 
progresso nesse ciclo emocional não é um processo simples ou organizado. Na 
verdade, é pouco provável que uma pessoa passe por ele de maneira ordenada, 
em um prazo previsto. Tanto os adultos como as crianças podem pular algu-
mas fases completamente, mas, quando reconhecer os sinais e comportamen-
tos, você pode usá- lo como uma sugestão para iniciar um diálogo amoroso com 
os membros da sua família.

Você vai encontrar o ciclo emocional completo de destacamento no final deste 
manual.
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O CICLO EMOCIONAL DO DESTACAMENTO MILITAR (CEDM)

Expectativa pela Partida

 R 1–6 semanas antes da partida
• Cônjuge pode protestar ou adotar uma 

atitude de rejeição.
• Membros da família podem se sentir 

tensos.
• Cônjuge pode evitar a realidade da partida 

do membro da família para o serviço 
militar.

• Cônjuge pode sentir frustração, tristeza e 
ter sentimentos imprevisíveis.

• Tempo para as atividades em família 
pode ser reduzido.

1

O que você pode fazer se precisar de apoio ou ajuda durante essa experiência?

  

  

  

 

Que experiências você teve que foram semelhantes a essa?

  

  

  

 

Desapego e Distanciamento

 R Última semana antes da partida
• Cônjuge pode sentir raiva e criar 

distanciamento emocional.
• Cônjuge tem sentimentos confusos e 

tenta proteger- se contra mágoas.
• Membros da família podem se sentir 

angustiados.
• Sentimentos de isolamento ou de 

abandono podem também ocorrer 
durante todo o período de separação.

2

Desorganização Emocional

 R 0–6 semanas no serviço militar
• Cônjuge cria nova rotina e realiza as 

tarefas.
• Cônjuge pode se distanciar de amigos e 

de vizinhos.
• Cônjuge pode se sentir sobrecarregado 

por se deparar com a total responsabili-
dade pelos assuntos da família.

• A desorganização passa à medida que o 
cônjuge se recupera.

3
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O que você aprendeu com essas experiências sobre procurar a ajuda de outros 
e do Salvador?

  

  

  

 

Princípio 2: As crianças também vivenciam o ciclo 
emocional durante os períodos em que estarão distantes e 
precisam de ajuda para entendê- lo.

Leia as declarações a seguir sobre as emoções que 
as crianças experimentam nessa situação e o que 
você pode fazer para ajudá- las.

“Vivemos numa época na qual questões difíceis 
— como divórcio, doenças, morte, acidentes, 
desastres naturais, guerras, perda de emprego 
— ameaçam a sensação de segurança no lar. 
Contudo, há muito que os pais podem fazer 
para ajudar os filhos a sentirem estabilidade, 

segurança e proteção, a despeito dessas influências desconcertantes” 
(Shawn Evans, “Ajudar os filhos a sentirem- se em segurança”, A Lia-
hona, fevereiro de 2011, p. 16).

“Durante os períodos em que a família está distante, as crianças podem 
se sentir abandonadas, sem amor e ressentidas. O familiar em destaca-
mento precisa se comunicar com frequência com cada filho, não só com 
o cônjuge. Mostrar fotografias do familiar que está longe, enquanto com-
partilha suas mensagens, pode ajudar as criancinhas a se manterem 
conectadas. Participar de atividades com outros membros da ala pode 
ser muito útil, especialmente se as famílias tiverem filhos da mesma 
idade. Quanto mais amor for oferecido às crianças, melhor elas vão lidar 
com a distância” ( “ Supporting Military Families ”   [ Apoio às famílias de 
militares ] , LDS.org, p. 3).

Para ajudar os filhos a lidar com o destacamento e outras situações em que 
estarão distantes de um dos pais, você precisa primeiro ser capaz de identificar 
as reações deles e saber como ajudá- los a se adaptar.
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Os comportamentos e as emoções a seguir são comumente exibidos pelas 
crianças durante os períodos de distância. Ao ler a lista, pense em suas expe-
riências com seus filhos e acrescente outros comportamentos que tenha obser-
vado neles. Converse sobre o que aprendeu com seu cônjuge.

O CICLO EMOCIONAL DO DESTACAMENTO MILITAR (para crianças)

O que você fez, ou poderia ter feito, para ajudar seus filhos durante os períodos 
em que estarão distantes uns dos outros?

  

  

  

 

Se você for o membro militar que vai para o destacamento, o que pode fazer 
para se manter conectado aos filhos e ajudá- los a se ajustar a essa situação?

  

  

  

 

A declaração a seguir pode servir como uma diretriz para os cônjuges que 
permanecem em casa:

“É importante que o genitor que permanece em casa mantenha a 
estrutura familiar e as rotinas. A falta de disciplina ou supervisão podem 
levar a hábitos e padrões indesejáveis de comportamento. A despeito 
dos melhores esforços dos pais, algumas vezes, as crianças e os jovens 
exibem comportamento inusitado enquanto um dos pais está longe por 
um longo período. Esses problemas podem se apresentar no comporta-
mento conflituoso, no isolamento, no desenvolvimento de tiques ner-
vosos, no choro, em estar continuamente deprimido ou aparentemente 
rejeitar amor e gentileza. Procurar a ajuda dos professores e dos líderes 

Do nascimento aos  
6 anos de idade

• Agitação ou mudança no padrão 
de sono

• Ansiedade
• Interrupções na rotina diária
• Retrocesso 

7–10 anos de idade

• Mudança de comportamento 
durante os estudos

• Acessos de raiva ou inquietação
• Dificuldade para se alimentar
• Preocupação elevada
• Carência

11–18 anos de idade

• Depressão
• Baixa autoestima
• Diminuição da participação em 

atividades ou em passatempos
• Comportamento impulsivo ou 

inapropriado

“Às vezes, só de saber que 
o Salvador conhece, sentiu 
e compreende o que estou 
sentindo me dá a paz que 
preciso.”

— Cyndi Hinson, esposa de 
Keller Hinson, Guarda Nacional 
do Exército dos Estados Unidos
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dos jovens pode ser um grande recurso durante esse tempo crítico para 
evitar que os jovens busquem associações perigosas fora de casa” 
(“Supporting Military Families ”   [ Apoio às famílias de militares ] , LDS.org, 
pp. 3–4).

Você vai precisar de ajuda e apoio para ensinar seus filhos. Faça uma lista de 
pessoas em sua área que possam ajudar ou possam fazer amizade com seus 
filhos durante o período de distância. Estabeleça metas de entrar em contato 
com essas pessoas e comece a edificar um relacionamento de ajuda mútua.

O élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou:

“Como proporcionar (…) paz à vida dos filhos que estão crescendo em 
tempos tão difíceis e conturbados? (…) Os recursos mais eficazes e sig-
nificativos se encontram no lar em que pais fiéis e dedicados e irmãos 
solidários se amam mutuamente e ensinam uns aos outros sobre sua 
natureza divina” (“Great Shall Be the Peace of Thy Children” [Grande 
será a paz de teus filhos], Ensign, abril de 1994, p. 60).

A declaração a seguir vai ajudá- lo também em seus esforços de trazer paz a 
seus filhos, esteja você em casa ou à distância:

“Se agir com fé no Pai Celestial e em Seu Filho, receberá bênçãos de 
consolo e apoio. Os filhos receberão mais consolo e terão mais estabili-
dade à medida que vocês aplicarem as palavras dos profetas e derem 
continuidade às práticas que trazem paz ao lar, como a oração familiar 
e pessoal, o estudo das escrituras e a frequência ao templo” (Shawn 
Evans, “Ajudar os filhos a sentirem- se em segurança”, A Liahona, feve-
reiro de 2011, p. 19).

Assista ao vídeo  “ Caminhos Errados ” .

No vídeo, o élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, explica 
por que devemos continuar confiando em Deus mesmo quando as coisas não 
parecem ir bem. Como você tem sido abençoado por continuar confiando em 
Deus?

  

  

  

 



“Permaneça ativo na Igreja. 
Faça suas visitas de ensino 
familiar e sempre aproveite 
as oportunidades de exer-
cer o sacerdócio. Ore com 
frequência, tanto em parti-
cular como com a família. 
Faça da leitura das escrituras 
uma prioridade e sempre se 
esforce para ter uma reco-
mendação do templo. Essas 
coisas o ajudarão a edificar 
seu testemunho e a manter 
a perspectiva das coisas 
eternas quando estiver 
enfrentando as pressões e os 
desafios temporais.”

— Sean Boyd, Marinha dos 
Estados Unidos
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Decida agir

Leia o artigo do élder M. Russell Ballard: “Olhai vossas criancinhas” (A Liahona, 
outubro de 1994, p. 42) e identifique dois princípios que você pode implemen-
tar que vão abençoar você e sua família.

 

Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

 

Resumo dos pontos- chave da lição 6
 1. Os seus sentimentos durante os períodos em que estarão distantes fazem 

parte de um processo normal e natural, que levarão eventualmente a 
emoções mais estáveis.

 2. Existem emoções comuns associadas com o destacamento, mas cada pes-
soa reage de uma maneira. Algumas pessoas passam apenas por algumas 
fases emocionais.

 3. As crianças também passam por um ciclo emocional durante os períodos 
em que estarão distantes e suas reações variam de acordo com a idade.

 4. Desenvolver uma rede de apoio em sua área ajudará você e seus filhos a 
lidarem com o destacamento.

 5. A maior paz que você pode receber em seu lar virá por meio do entendi-
mento do evangelho de Jesus Cristo.



Observações
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LIÇÃO 7

Como podemos nos preparar 
para o reencontro familiar?
O propósito desta lição é ajudar as famílias de militares a entender como os períodos em 
que estarão distantes uns dos outros podem mudá- los e como eles podem se preparar 
para o reencontro.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

Karen Sandberg Woodson, “Staying Connected” [Manter- se conectados], 
Ensign, dezembro de 2014, p. 52.

Claigh H. Jensen, “About trauma” [A respeito de traumas], Ensign, fevereiro de 
2008, p. 49.

 “ Supporting Military Families ”   [ Apoio às famílias de militares ] , LDS.org.

Doutrina e Convênios 121:7–8 — Suportar a adversidade.

Doutrina e Convênios 121:41–46 — O sacerdócio e os poderes dos céus.

Vídeos:
 “ You ’ re Never Alone ”   [ Você Nunca Está Só ] , Mensagens Mórmons, LDS.org.

 “ I ’ m a Mormon , Optimist , and Wounded Soldier ”   [ Sou Mórmon , Otimista e 
um Soldado Ferido ] , LDS.org.

 “ Let Not Your Heart Be Troubled ”   [ Não Se Turbe o Vosso Coração ] , em “Ins-
truções aos líderes do sacerdócio”, LDS.org/callings/military- relations/
organization- leader- responsibilites.
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 “ I ’ m a Mormon and Wife of a Fallen Soldier ”   [ Sou Mórmon e Esposa de um 
Soldado Abatido ] , LDS.org.

 “ Sitting on the Bench:  Thoughts on Suicide Prevention ”   [ Sentado no Banco:  
Pensamentos sobre Prevenção ao Suicídio ] , LDS.org.

 “ Life after War and Overcoming Post - Traumatic Stress ”   [ Vida após a Guerra:  
Superando o Estresse Pós - Traumático ] , AddictionRecovery.LDS.org/videos.

Esboço de aprendizado

“Quando estávamos nos esforçando para ter o Espírito, meu marido e 
eu descobrimos que também conseguíamos nos sentir espiritualmente 
conectados um ao outro. Eu orava e até jejuava para continuar me 
sentindo próxima de meu marido, para que nós dois nos sentíssemos 
consolados enquanto estivéssemos longe e para sermos capazes de 
nos conectar rápida e confortavelmente quando nos reencontrássemos” 
(Karen Sandberg Woodson, “Staying Connected” [Manter- se conecta-
dos], Ensign, dezembro de 2014, p. 54).

Princípio 1: Os períodos de distância podem aumentar 
nossa capacitação e nos tornar mais fortes.

O tempo em que estiver longe de seu cônjuge 
pode ajudá- lo a aumentar sua capacidade de 
suportar as adversidades. A distância será um 
incentivo para a mudança e pode ser útil 
manter isso em mente quando estiver se 
preparando para reencontrar a família. Tanto 
você como seu cônjuge terão suportado muitas 
pressões, que podem ter causado mudanças 
significativas. Muitas delas serão para o bem 
— sua capacidade de enfrentar desafios pode 

ter aumentado ou você pode sentir uma maior apreciação e gratidão pela vida 
e pela família. Ao buscar o Senhor, o tempo que estiverem distantes pode 
ajudá- lo a se fortalecer e você pode se preparar para continuar edificando sua 
família quando se reencontrarem.
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Que mudanças deseja fazer durante o tempo em que estiver fora de casa? Rela-
cione duas ou três oportunidades de crescimento pessoal que deseja alcançar.

  

  

  

 

Com o tempo, as emoções que você sente no começo do destacamento se 
estabilizarão e ficarão dentro de uma gama de emoções administráveis. Seus 
pensamentos mudarão para uma mentalidade mais independente e você terá 
aumentado o foco em suas responsabilidades. Essa é uma indicação de que 
está se adaptando às circunstâncias e isso é um bom sinal. Essas mudanças são 
normais no ciclo emocional do destacamento.

O ciclo emocional do destacamento militar (CEDM)

Recuperação e Estabilização

 R  Variável; cerca de 3–5 semanas no serviço 
militar
• Cônjuge entra em uma rotina.
• A confiança do cônjuge aumenta.
• Cônjuge inconscientemente deixa de  

falar “nós” e “nosso” e começa a falar 
“eu” e “meu”.

• Crescem os sentimentos de independên-
cia e de liberdade.

• Um sentimento de orgulho pela habilidade 
de lidar com a situação começa a se 
desenvolver.

4

Contudo, os períodos em que estarão distantes também podem levar a mudan-
ças prejudiciais. Você pode evitar essa armadilha ao se apegar aos princípios do 
evangelho e a seus convênios. Uma vez que o contato com seu cônjuge será 
limitado, você pode não se sentir tão responsável por relatar a ele ou ela o que 
você faz ou como utiliza seu tempo. Mas você sempre será responsável perante 
seu cônjuge e perante Deus por guardar seus convênios.

“Tem sido muito difícil; 
não tenho a quem recorrer 
quando preciso de ajuda. 
Algumas coisas só eu posso 
fazer e, às vezes, sinto- me 
esgotada. Uma noite eu que-
ria me deitar antes do horário 
que as crianças vão dormir, 
mas eu ainda tinha que fazer 
o jantar, estudar as escritu-
ras em família, colocar as 
crianças na cama, preparar a 
lição do seminário da manhã 
seguinte e ainda não tinha 
certeza de quando poderia 
tomar banho.”

— Martha Willis, esposa de 
James E. Willis, Exército dos 
Estados Unidos.



64 | Lição 7: Como podemos nos preparar para o reencontro familiar?

O que você pode fazer para se manter confiável por suas escolhas perante seu 
cônjuge e perante Deus? Como você continuará a confiar no Salvador durante 
o destacamento?

  

  

  

 

Quais são os desafios de se viver retamente para o cônjuge que está fora e para 
o que fica em casa?

  

  

  

 

Leia Doutrina e Convênios 121:7–8.

Como essa escritura se aplica a você enquanto estiver longe de seus familiares? 
O que significa suportar bem?

As declarações a seguir descrevem as maneiras como cada cônjuge pode se 
manter conectado e crescer espiritualmente enquanto estiverem distantes. A 
primeira contém sugestões para o cônjuge que fica em casa, e a segunda, para 
o que está longe. Leia estas declarações e pondere sobre como você pode se 
fortalecer e ficar próximo à sua família enquanto estiverem distantes:

“Encontrei paz lendo as escrituras e as revelações modernas, buscando 
ajuda sobre o que fazer para suportar as provações e mantendo uma 
perspectiva eterna — o casamento é para sempre e este tempo de dis-
tância é temporário! Além disso, fui capaz de me desenvolver espiritual-
mente de novas maneiras, pois precisava confiar ainda mais no Senhor 
enquanto não podia contar com meu marido tanto quanto teria feito em 
outras circunstâncias” (Karen Sandberg Woodson, “Staying connected” 
[Manter- se conectados], Ensign, dezembro de 2014, p. 54).

“Embora não esteja presente fisicamente, o membro em destacamento 
pode ajudar preparando as lições da noite familiar, realizando conse-
lhos de família, estudando as escrituras e participando das orações 
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familiares, por e- mail, telefone ou outras formas de comunicação. Com-
partilhar as anotações do diário é uma boa maneira de ficar próximo 
enquanto está fisicamente longe. Quando um familiar em destacamento 
mantém uma comunicação regular, ao retornar, a família terá menos pro-
blemas de adaptação” ( “ Supporting Military Families ”   [ Apoio às famílias 
de militares ] , LDS.org).

Planeje usar o tempo em que estiver distante de seus familiares para se fortale-
cer. O que você pode fazer para se manter conectado com sua família?

  

  

  

 

Assista ao vídeo  “ You ’ re Never Alone ”   [ Você Nunca Está Só ] , no qual Elaine S. 
Dalton, ex- presidente geral das Moças, explica como uma maratona a ensinou 
sobre a força que recebemos de Deus para suportar os fardos.

Que princípios apontados pela irmã Dalton podem ser aplicados em sua vida? 
A irmã Dalton mostra que sempre haverá obstáculos e desafios, não importa 
o quão preparado você esteja. Que tipo de obstáculos você espera enfrentar 
durante o destacamento?

  

  

  

 



“Para nós, sempre foi mais 
difícil ficar longe do que o 
retorno para casa. Certa-
mente existe a possibilidade 
de um período de transição 
complicado, mas normal-
mente nos acostumamos 
bem com a presença do 
outro. É muito importante 
nunca tentar minimizar ou 
fazer comparações compe-
titivas com as dificuldades 
que seu cônjuge vivenciou 
enquanto você estava fora. 
Pode ser muito prejudicial 
e causar ressentimentos 
se você não reconhecer os 
desafios de seu cônjuge sim-
plesmente porque você era a 
pessoa em destacamento.”

— Sean Boyd, Marinha dos 
Estados Unidos
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Princípio 2: A preparação pode ajudar a criar uma transição 
tranquila entre o período de distância e o reencontro.

Compreenda que existe um ciclo emocional para o reencontro, assim como 
existe o ciclo emocional do período de distância. Leia as informações a seguir 
sobre os diferentes estágios do retorno e do reencontro.

O ciclo emocional do destacamento militar (CEDM)

Leia Doutrina e Convênios 121:41–46.

Como essa escritura se aplica ao período de ajuste depois do reencontro com 
sua família? Que virtudes relacionadas nessa escritura você gostaria de aplicar 
com mais eficiência em sua própria vida?

  

  

  

 

Expectativa pelo Retorno

 R 6 semanas antes do retorno
• Membros da família podem sentir 

entusiasmo e ansiedade.
• Membros da família podem ficar muito 

agitados tentando fazer com que tudo 
seja perfeito.

5 Ajuste de Retorno e 
Renegociação

 R 0–6 semanas após o retorno
• Suposições e expectativas precisam ser 

redefinidas, reavaliadas e ajustadas.
• Membros da família precisam de tempo 

para se adaptar às mudanças.
• Pode haver tensão e brigas.
• Uma comunicação franca e honesta pode 

resolver muitos problemas e conflitos.

6

Reintegração e Estabilização

 R 6–12 semanas após o retorno
• A reintegração da família é completa.
• As coisas foram estabilizadas.
• Cônjuge deixa de falar “eu” (minha casa, 

meu carro, meus filhos) e passa a falar 
“nós” (nossa casa, nosso carro, nossos 
filhos).

• O cônjuge que retornou faz parte da 
família novamente.

• Recomeço da vida normal.

7
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Veja a seguir algumas orientações que podem ajudar você durante esse período 
de transição:

• Vá devagar — não procure recuperar o tempo perdido.

• Conscientize- se de que as coisas serão difíceis.

• Conversem tanto sobre as experiências alegres quanto sobre as difíceis.

• Reserve um tempo para se conhecerem novamente.

• Reconheça que seu cônjuge pode ter mudado e aprenda a apreciar essas 
mudanças.

• Fique preparado: provavelmente a realidade será diferente daquela que você 
imaginou.

• Converse abertamente com seu cônjuge e com a família.

• Planeje atividades com a família.

• Tranquilize seus filhos e reserve um tempo para cada um deles.

• Planeje passar um tempo com os parentes.

• Evite assumir o controle.

• Realize as orações familiares, o estudo diário das escrituras e as noites fami-
liares semanais.

Princípio 3: Eventos traumáticos podem levar a um 
crescimento notável.

“Para a maioria dos militares, a reintegração com a família acontece 
sem grandes problemas. No entanto, alguns têm reações sérias a suas 
experiências de guerra, que podem continuar depois que voltam para 
casa. Estatisticamente, 30 por cento dos veteranos que retornam terão 
reações continuadas às suas experiências de guerra. Se não forem tra-
tadas, essas dificuldades podem progredir para uma condição conhe-
cida como transtorno do estresse pós- traumático” ( “ Supporting Military 
Families ”   [ Apoio às famílias de militares ] , LDS.org).



68 | Lição 7: Como podemos nos preparar para o reencontro familiar?

Se você passou por um destacamento e está tendo 
sintomas do transtorno de estresse pós- 
traumático (TEPT), tenha a confiança de que com 
a ajuda do Senhor, de sua família e de um 
profissional de aconselhamento, se necessário, 
em breve você experimentará o crescimento 
pós- traumático (CPT).

O crescimento pós- traumático é a capacidade de 
passar por mudanças positivas como resultado da luta contra um evento sério 
ou contra uma crise em sua vida. Muitas pessoas que passam por um trauma 
são capazes de voltar à vida normal, mas antes precisam de um tempo para 
se ajustar. As pessoas que vivenciam esse crescimento mostram algumas das 
mudanças positivas a seguir:

 1. Relacionam- se com outras pessoas de maneiras mais positivas. Por exem-
plo, seu apreço pelo relacionamento familiar pode aumentar.

 2. Tornam- se abertas para novas possibilidades, tendo o desejo de mudar e 
buscar novas experiências.

 3. Percebem e entendem seus pontos fortes pessoais. Por exemplo, sua con-
fiança de que pode lidar com situações difíceis aumenta.

 4. Aumento do crescimento espiritual e uma fé fortalecida em Deus.

 5. Maior apreço e sensibilidade à importância e ao valor da sua vida.

Tenha em mente que o crescimento depois de eventos traumáticos não significa 
que você vai evitar totalmente os efeitos negativos de suas experiências. Dê um 
tempo a si mesmo para se curar e se apoie no Salvador e em sua família durante 
esse período. A sua cura não significa que você tem que aceitar o trauma como 
uma boa experiência. Embora essas experiências possam trazer mudanças posi-
tivas em você, esse bem é a manifestação da graça e dos milagres de Deus e não 
uma afirmação de que essas experiências são inerentemente “boas”. Lembre- se 
de que é normal querer evitar esse tipo de experiências. Contudo, nem sempre 
conseguimos controlar o que nos acontece, então precisamos aprender a empre-
gar comportamentos resilientes para nos curar (ver Claigh H. Jensen, “About 
Trauma” [Sobre traumas], Ensign, fevereiro de 2008, p. 49).

Relacione duas ou três maneiras de se tornar uma pessoa melhor e crescer pes-
soalmente com suas experiências.

  

  

  

 

“[Meu marido] tinha algumas 
coisas nas quais precisava 
trabalhar. Ele queria fazer 
terapia para conseguir ajuda 
com algumas delas.

Ele estava sempre assus-
tado — ficava nervoso até 
mesmo quando ia para uma 
atividade da pré- escola e as 
cadeiras eram arrastadas.

Tivemos que cuidar dele. 
Precisávamos ser cuidado-
sos porque estávamos em 
nosso ambiente habitual e 
ele estava tentando fazer o 
que normalmente fazíamos e 
levou um tempo até que ele 
voltasse a ser um homem de 
família. Ainda precisávamos 
manter a rotina de [noite 
familiar], leitura das escri-
turas, oração — conversar 
quando as coisas ficavam 
difíceis e orar uns pelos 
outros por coisas específi-
cas.”

— Felila Montoya, esposa 
de James Montoya, Guarda 
Nacional do Exército dos 
Estados Unidos
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Quais são alguns obstáculos e onde você pode conseguir o apoio de que precisa 
para se curar?

  

  

  

 

O élder Robert C. Oaks, dos Setenta, deu alguns conselhos valiosos para aque-
les que estão no processo de cura de um trauma:

“Se você acha que seus melhores esforços para colocar essas imagens 
fora de sua mente não estão funcionando, confie mais fortemente no 
Senhor por meio da oração, do jejum e da frequência ao templo. Assim, 
poderá alcançar a paz que você e sua família merecem. Envolver- se 
em projetos comunitários, da Igreja, da família ou em projetos pessoais 
pode contribuir de forma significativa para deixar essas partes descon-
fortáveis do nosso passado para trás” ( “ Let Not Your Heart Be Troubled 
”   [ Não Se Turbe Vosso Coração ] , [vídeo], LDS.org/callings/military- 
relations).

Leia Doutrina e Convênios 98:1–3.

Qual é o princípio- chave que você aprende com o conselho do Senhor ao pro-
feta Joseph Smith?

  

  

  

 

Assista ao vídeo  “ I ’ m a Mormon , Optimist , and Wounded Soldier ”   [ Sou Mór-
mon , Otimista e um Soldado Ferido ] .

Como suas experiências podem ajudar a defini- lo e não o destruir?

  

  

  

 







70 | Lição 7: Como podemos nos preparar para o reencontro familiar?

Como Deus está envolvido nos detalhes de sua vida?

  

  

  

 

Decida agir

Planeje o que você quer realizar enquanto estiver longe de seus familiares.

A quem você busca nos momentos de dificuldades durante o destacamento e 
depois que reencontra sua família?

O que você pode fazer para apoiar outros em situações semelhantes?

O que você pode fazer para superar sentimentos de solidão?

Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

Resumo dos pontos- chave da lição 7
 1. Os períodos em que estará distante podem fortalecê- lo pessoalmente e à 

sua família.

 2. Existe um ciclo emocional de reencontro, bem como de distância. Estar 
ciente dessas emoções pode ajudar a prepará- lo para uma transição tran-
quila.

 3. Alguns soldados que retornaram podem passar por um transtorno de 
estresse pós- traumático, mas, com ajuda e apoio, podem transformar as 
experiências traumáticas em crescimento positivo.
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Observações
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LIÇÃO 8

Como a fé em Jesus Cristo e em 
Sua Expiação podem me ajudar?
O propósito desta lição é ajudá- lo a edificar resiliência e força espiritual ao aprender a 
confiar em Jesus Cristo e em Sua Expiação em todos os momentos.

Recursos

Veja a seguir uma lista de recursos que você pode usar para estudar este tópico.

Neil L. Andersen, “Redemoinhos espirituais”, A Liahona, maio de 2014, p. 18.

David A. Bednar, “Uma força muito além de nossa capacidade”, A Liahona, 
março de 2015, p. 52.

Dieter F. Uchtdorf, “O dom da graça”, A Liahona, maio de 2015, p. 107.

Linda K. Burton, “Temos a fé na Expiação de Jesus Cristo escrita em nosso 
coração?”,  A Liahona, novembro de 2012, p. 111.

Dallin H. Oaks, “Fortalecidos pela Expiação de Jesus Cristo”, A Lia-
hona, novembro de 2015, p. 61.

Mateus 11:28–30 — O Salvador dará descanso para nossa alma.

João 14:18 — Jesus Cristo nos dará consolo.

Alma 7:11–12 — Cristo sofreu por nossas dores e enfermidades.

Doutrina e Convênios 84:88 — Anjos vão nos suster.
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Vídeos:
 “ Aliviar Fardos ” , Mensagens Mórmons, LDS.org.

 “ A Secure Anchor ”   [ Uma Âncora Segura ] , LDS.org.

Esboço de aprendizado

Pense por um momento em alguns dos desafios que já enfrentou na vida. 
Depois, leia a seguinte declaração do élder Richard G. Scott, do Quórum dos 
Doze Apóstolos:

“O Pai Celestial e Seu Filho Amado nos amam com perfeição. Eles 
jamais exigiriam que passássemos por um momento difícil além do 
absolutamente necessário para nosso benefício pessoal ou daqueles a 
quem amamos” (“Confie no Senhor”, A Liahona, janeiro de 1996, p. 18).

O Senhor deseja que você aprenda a usar a adversidade em sua vida para se 
fortalecer e sentir alegria. Uma das bênçãos que podemos receber com nos-
sas adversidades é aprender a confiar mais no Salvador — podemos vir a 
conhecê- Lo, confiar Nele, entender Seus ensinamentos, sentir Seu Espírito em 
nosso coração e segui- Lo por toda a nossa vida.

Leia a seguinte declaração do élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze 
Apóstolos:

“Nosso Salvador experimentou e sofreu a plenitude de todas as pro-
vações mortais ‘segundo a carne’ para que pudesse saber ‘segundo 
a carne’ como ‘socorrer [que significa aliviar ou auxiliar] seu povo, de 
acordo com suas enfermidades’. Portanto, Ele conhece nossas dificul-
dades, nossas tentações, nossos contratempos e nosso sofrimento, pois 
voluntariamente experimentou- os todos como parte fundamental de Sua 
Expiação. E, por esse motivo, Sua Expiação dá- Lhe o poder de socorrer- 
nos — de dar- nos as forças para suportar tudo isso” (“Fortalecidos pela 
Expiação de Jesus Cristo”, A Liahona, novembro de 2015, pp. 61–62).
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Princípio 1: Voltar- se para o Salvador ao enfrentar desafios 
trará consolo e paz para sua alma.

Na véspera de Sua Crucificação, o Salvador fez 
esta promessa a Seus apóstolos: “Não vos deixa-
rei órfãos; voltarei para vós” (João 14:18). Cristo 
nos prometeu que Nele poderemos ter paz. “No 
mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu 
venci o mundo” (João 16:33).

É provável que você tenha experimentado pro-
vações e desafios como resultado de seu serviço 
militar ou como familiar de um militar. Como 

sentiu consolo e paz em meio a esses desafios? Conte uma experiência de 
quando você buscou o Senhor para ajudá- lo em meio às suas dificuldades.

  

  

  

 

O élder Neil L. Andersen, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou:

“[Deus] fez com que seu espírito seja forte e resistente aos redemoinhos 
da vida. Os redemoinhos (…) podem aumentar sua força espiritual, 
preparando- os para os anos que virão” (“Redemoinhos espirituais”, A 
Liahona, maio de 2014, pp. 18–19).

O élder Andersen também ensinou que, se aprendermos a confiar em nosso 
Redentor, Jesus Cristo, teremos “proteção no redemoinho” (“Redemoinhos 
espirituais”, p. 19).

Como você tem se preparado para os redemoinhos que podem surgir em sua 
vida? Como você pode ajudar seus familiares a se prepararem para a adversi-
dade?
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Mesmo quando fazemos nosso melhor para nos preparar e colocar nossa con-
fiança no Senhor, talvez ainda tenhamos que nos esforçar para suportar bem 
nossos desafios. Mas podemos ter esperança que o Salvador, por meio de Sua 
Expiação, nos dará forças além de nossa capacidade natural.

O élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou:

“O Salvador sofreu não apenas por nossas iniquidades, mas também 
por desigualdades, injustiças, dor, angústia e sofrimento emocional que 
com tanta frequência nos afligem.

Não há dor física, angústia da alma, sofrimento do espírito, enfermidade 
ou fraqueza que sentimos durante nossa jornada mortal que o Salva-
dor não tenha sentido antes. Todos nós, em um momento de fraqueza, 
podemos exclamar: ‘Ninguém compreende. Ninguém sabe’. Talvez 
nenhum ser humano saiba. Mas o Filho de Deus sabe e compreende 
perfeitamente, porque sentiu e tomou sobre Si nossas cargas antes que 
as vivenciássemos. E por ter pagado o preço final e tomado sobre Si a 
carga, Ele tem perfeita empatia e pode estender- nos Seu braço de mise-
ricórdia nas muitas fases de nossa vida. Ele pode estender a mão, tocar, 
socorrer — literalmente correr para nós — e fortalecer- nos para que 
sejamos mais do que jamais poderíamos ser e ajudar- nos a fazer o que 
jamais poderíamos fazer se dependêssemos apenas de nossa própria 
capacidade” (“Uma força muito além de nossa capacidade”, A Liahona, 
março de 2015, p. 55).

A irmã Linda K. Burton ensinou:

“Talvez se nos lembrarmos regularmente que nosso amoroso Pai Celes-
tial é isso: um amoroso Pai Celestial, poderemos ver nossos desafios 
mortais como uma oportunidade de nos aproximarmos Dele, e de Ele Se 
aproximar de nós” ( “ Two great commandments ”   [ Dois grandes manda-
mentos ] , discurso proferido na conferência de mulheres da BYU, 29 de 
abril de 2016).

Quando nos voltamos totalmente para o Senhor, recebemos Seu descanso (ver 
Mateus 11:28–30). Sua ajuda e Sua força podem tornar nossos fardos leves.

Como você reconheceu a força do Senhor operando em sua vida? O que você 
pode fazer para acessar o poder de Jesus Cristo e Sua Expiação durante suas 
provações?
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O élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou:

“A Expiação de nosso Salvador faz mais do que nos assegurar da 
imortalidade por meio de uma ressurreição universal e oferece- nos a 
oportunidade de sermos purificados do pecado pelo arrependimento e 
pelo batismo. Sua Expiação também nos dá a oportunidade de recorrer 
a Ele, que já experimentou todas as nossas enfermidades mortais, para 
que nos cure e nos dê força para suportar os fardos da mortalidade. 
Ele conhece nossas angústias e está sempre pronto a ajudar- nos” 
(“Fortalecidos pela Expiação de Jesus Cristo”, A Liahona, novembro de 
2015, p 64).

Como o Senhor o tem abençoado durante suas provações? Que bênçãos você 
recebeu?

  

  

  

 

O élder Dale G. Renlund, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou:

“Seja qual for a direção que estivermos seguindo ou a que distância 
estamos atualmente do Pai Celestial e de Jesus Cristo, podemos nos 
voltar para Eles e achegar- nos a Eles. Eles vão nos ajudar” (“Para que 
Eu (…) pudesse atrair a Mim todos os homens”, A Liahona, maio de 
2016, p. 41).

O que você pode fazer para se achegar ao Pai Celestial e ao Salvador?

  

  

  

 

“Todos recebemos as ternas 
misericórdias do Senhor e 
temos recebido a ajuda de 
anjos. A chave é reconhecer 
[essas bênçãos] e sentir 
gratidão por elas. Sei que 
tenho recebido muitas ternas 
misericórdias do Senhor. Elas 
têm me fortalecido e me aju-
dado a ser mais resiliente em 
meio às minhas provações 
e nos períodos em que Tom 
está longe de nós.”

— Andrea Helms, esposa de 
Thomas S. Helms, Exército dos 
Estados Unidos
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Princípio 2: Deus está ciente dos desafios que enfrentamos 
e geralmente Ele responde nossas súplicas inspirando 
outras pessoas a nos ajudar em nossos momentos de 
necessidade.

O Senhor pode nos consolar de diversas 
maneiras — às vezes, por intermédio do 
Espírito Santo, outras vezes, por intermédio de 
outras pessoas, que nos ajudam nos momentos 
de necessidade. Leia Doutrina e Convênios 
84:88 e a seguinte declaração do élder Jeffrey R. 
Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“Quando falamos daqueles que são instru-
mentos na mão de Deus, lembramo- nos de 

que nem todos os anjos vêm do outro lado do véu. Alguns deles cami-
nham conosco e falam conosco — aqui, agora e todos os dias” (“O 
ministério de anjos”, A Liahona, novembro de 2008, p. 30).

Quem são as pessoas que podem nos ajudar em momentos de necessidade? 
Como você recebeu respostas às suas orações por meio das ações e do serviço 
de outras pessoas?

  

  

  

 

Quando nos aproximamos de Deus, começamos a reconhecer Suas ternas mise-
ricórdias por meio de atos de bondade que recebemos de outros. Leia Doutrina e 
Convênios 81:5 e depois a declaração a seguir do presidente Spencer W. Kimball:

“Deus está atento a nós e preocupa- Se conosco. Contudo, é por meio de 
outras pessoas que Ele costuma atender a nossas necessidades” (Ensi-
namentos dos Presidentes da Igreja: Spencer W. Kimball, 2006, p. 92).

Em que momentos Deus atendeu suas necessidades por meio de outras pessoas?
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Como a ajuda de outras pessoas o aproximou de Deus?

  

  

  

 

O élder Holland também nos lembra que, à medida que pedimos ajuda, pre-
cisamos “ser mais angelicais — com uma palavra amável, um braço forte [e] 
uma declaração de fé” (“O ministério de anjos”, p. 31). Como Deus o inspirou 
a ajudar outras famílias de militares que estão enfrentando desafios? Como seu 
serviço os consolou?

  

  

  

 

Princípio 3: Você pode ter fé que o Pai Celestial e 
o Salvador o amam mesmo que tenha enfrentado 
adversidades.

Assista ao discurso de seis minutos do élder Holland,  “ Perdão , justiça e reden-
ção ” , da Conferência Geral de Abril de 2015. O que a história dos dois irmãos 
ensina sobre o amor do Salvador por você? Como você viu esse amor em sua 
vida?

  

  

  

 

A maior manifestação do amor que Deus tem por Seus filhos é a Expiação infi-
nita de Jesus Cristo. O presidente Dieter F. Uchtdorf, da Primeira Presidência, 
disse:

“Maravilho- me ao pensar que o Filho de Deus aceitou salvar- nos, tão 
imperfeitos, impuros, propensos ao erro e ingratos como frequentemente 
somos. Tenho procurado compreender a Expiação do Salvador com 
minha mente finita, e a única explicação que encontro é: Deus nos ama 





80 | Lição 8: Como a fé em Jesus Cristo e em Sua Expiação podem me ajudar?

profunda, perfeita e eternamente. Não consigo sequer começar a com-
preender ‘a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade (…) 
[do] amor de Cristo’ (Efésios 3:18–19)” (“O dom da graça”, A Liahona, 
maio de 2015, p. 107).

Como a gratidão pelo sacrifício do Salvador 
pode mudar sua atitude com relação a seus 
desafios? O que você pode fazer para mostrar 
sua gratidão e seu amor pelo Salvador?

  

  

  

  

  

 

O presidente Henry B. Eyring ensinou o seguinte sobre como perseverar 
durante provações extremas:

“Da mesma forma que são visados como alvo pelo inimigo da retidão, 
o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo os protegem e zelam por vocês. 
Eles os conhecem. Conhecem todas as forças e pessoas que os cer-
cam. Eles sabem o que o futuro lhes reserva. Portanto, Eles sabem que 
escolhas vocês fazem, quais de seus desejos decidem satisfazer e 
quais circunstâncias mais os influenciam a continuar andando na luz. 
Testifico que pelo Espírito de Cristo e pelo Espírito Santo vocês podem 
caminhar confiantes, sejam quais forem as dificuldades que encontra-
rem. Como vocês são muito preciosos, algumas de suas provações 
podem ser árduas. Nunca desanimem nem fiquem com medo. A 
maneira de vencerem as dificuldades já lhes foi preparada, e vocês a 
encontrarão se tiverem fé” (“Andar na luz”, A Liahona, maio de 2008, 
p. 125).

Pondere sobre como você tem demonstrado sua fé durante as provações e 
pense em maneiras pelas quais pode edificar sua fé no amor do Salvador por 
você. Depois, assista ao vídeo  “ Aliviar Fardos ” .

Como você pode aumentar em sua vida diária sua confiança em Jesus Cristo e 
em Sua Expiação?
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O presidente Thomas S. Monson prometeu que nunca ficaremos sós:

“Ao buscarmos nosso Pai Celestial por meio de fervorosa e sincera ora-
ção e de ardoroso e dedicado estudo das escrituras, nosso testemunho 
será fortalecido e criará raízes mais profundas. Conheceremos o amor 
de Deus por nós. Compreenderemos que nunca caminhamos sozinhos. 
Prometo a vocês que um dia olharão para trás, para suas dificuldades, e 
perceberão que Ele sempre esteve a seu lado. (…)

Deixo- lhes a minha bênção. Deixo com vocês minha gratidão por todo o 
bem que vocês fazem e pela vida que levam” (“Nunca andamos sozi-
nhos”, A Liahona, novembro de 2013, p. 124).

Decida agir

O que você aprende sobre a Expiação quando estuda as passagens de escrituras 
no Guia para Estudo das Escrituras, no tópico “Jesus Cristo”?

 

Que amigos ou familiares você conhece que estão passando por uma provação 
difícil na vida e o que você pode fazer para ajudá- los?

 

Compartilhe seu testemunho do Salvador e como Ele carregou seus fardos, 
dando- lhe a força para suportar as dificuldades da vida. Que impressões você 
teve ao prestar seu testemunho?

 

Quando enfrentar desafios, o que você pode fazer para se capacitar a “agir [por 
si mesmo] e não receber a ação”? (Ver 2 Néfi 2:26.)
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Final de semana

O que você aprendeu com essa experiência?

 

Resumo dos pontos- chave da lição 8
 1. O Salvador não o deixará só durante suas provações. Ele o consolará e o 

guiará.

 2. Você pode receber força além de sua capacidade natural por meio de 
Jesus Cristo e de Sua Expiação.

 3. Lembre- se de que as provações não significam que o Pai Celestial o tenha 
esquecido. O Pai e o Salvador o amam com um perfeito amor.
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Observações
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O CICLO EMOCIONAL DO 
DESTACAMENTO MILITAR (CEDM)

Ver “Family Readiness: Essential to Mission Readiness—Unit Deployment Guide for Families”, marineparents.com

Desorganização Emocional

 R 0–6 semanas no serviço militar
• Cônjuge cria nova rotina e realiza as 

tarefas.
• Cônjuge pode se distanciar de amigos e 

de vizinhos.
• Cônjuge pode se sentir sobrecarregado 

por se deparar com a total responsabili-
dade pelos assuntos da família.

• A desorganização passa à medida que o 
cônjuge se recupera.

3
Ajuste de Retorno e 

Renegociação

 R 0–6 semanas após o retorno
• Suposições e expectativas precisam ser 

redefinidas, reavaliadas e ajustadas.
• Membros da família precisam de tempo 

para se adaptar às mudanças.
• Pode haver tensão e brigas.
• Uma comunicação franca e honesta pode 

resolver muitos problemas e conflitos.

6

Desapego e Distanciamento

 R Última semana antes da partida
• Cônjuge pode sentir raiva e criar 

distanciamento emocional.
• Cônjuge tem sentimentos confusos e 

tenta proteger- se contra mágoas.
• Membros da família podem se sentir 

angustiados.
• Sentimentos de isolamento ou de 

abandono podem também ocorrer 
durante todo o período de separação.

2

Recuperação e Estabilização

 R  Variável; cerca de 3–5 semanas no serviço 
militar
• Cônjuge entra em uma rotina.
• A confiança do cônjuge aumenta.
• Cônjuge inconscientemente deixa de  

falar “nós” e “nosso” e começa a falar 
“eu” e “meu”.

• Crescem os sentimentos de independên-
cia e de liberdade.

• Um sentimento de orgulho pela habilidade 
de lidar com a situação começa a se 
desenvolver.

4
Expectativa pelo Retorno

 R 6 semanas antes do retorno
• Membros da família podem sentir 

entusiasmo e ansiedade.
• Membros da família podem ficar muito 

agitados tentando fazer com que tudo 
seja perfeito.

5

Reintegração e Estabilização

 R 6–12 semanas após o retorno
• A reintegração da família é completa.
• As coisas foram estabilizadas.
• Cônjuge deixa de falar “eu” (minha casa, 

meu carro, meus filhos) e passa a falar 
“nós” (nossa casa, nosso carro, nossos 
filhos).

• O cônjuge que retornou faz parte da 
família novamente.

• Recomeço da vida normal.

7

Expectativa pela Partida

 R 1–6 semanas antes da partida
• Cônjuge pode protestar ou adotar uma 

atitude de rejeição.
• Membros da família podem se sentir 

tensos.
• Cônjuge pode evitar a realidade da partida 

do membro da família para o serviço 
militar.

• Cônjuge pode sentir frustração, tristeza e 
ter sentimentos imprevisíveis.

• Tempo para as atividades em família 
pode ser reduzido.

1



Tornar- se um
a Fam

ília A
utossuficiente e Resiliente
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