
5 de outubro de 2019

Para: Autoridades gerais; líderes gerais; setentas de área; presidentes de estaca, missão e distrito; 
bispos e presidentes de ramo; conselhos de ala e de estaca

Queridos irmãos e irmãs,

Fortalecer os quóruns do Sacerdócio Aarônico e as classes das Moças

Em um esforço para ajudar nossas crianças e nossos jovens a atingir seu potencial divino, imple-
mentamos mudanças para fortalecer o lar de nossos membros. Anunciaremos agora os ajustes para 
apoiar os rapazes e as moças na Igreja — especificamente nos quóruns do Sacerdócio Aarônico e 
nas classes das Moças.

Conforme ensinado em Doutrina e Convênios 107:15: “O bispado é a presidência desse sacerdó-
cio [Aarônico] e possui as chaves, ou seja, a autoridade do mesmo”. De acordo com essa escritura, 
os rapazes e as moças da ala são a primeira responsabilidade e prioridade do bispo. Os chamados 
de presidente, conselheiros e secretário dos Rapazes da ala agora estão descontinuados, para que o 
bispado possa concentrar- se nos jovens e servir com eles. Nesse trabalho essencial, o bispado será 
agora auxiliado por consultores do quórum do Sacerdócio Aarônico e pelas líderes das Moças (ver 
seção 3 das diretrizes).

Esses ajustes serão acompanhados pelas alterações organizacionais detalhadas nas informações 
anexas. Essas mudanças podem ter início assim que os ramos, as alas, os distritos e as estacas 
estiverem prontos, mas devem entrar em vigor até o dia 1º de janeiro de 2020.

Expressamos nosso amor aos rapazes e às moças da Igreja, à sua família e a seus líderes. Temos 
uma enorme confiança em nossos jovens. É nosso desejo que eles participem plenamente na obra 
do Senhor, o que vai abençoá- los com a força de que necessitam para progredir no caminho de 
volta ao seu lar celestial.

Atenciosamente,

A Primeira Presidência
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Mudanças organizacionais nos quóruns do 
Sacerdócio Aarônico e nas classes das Moças
Anexo da carta da Primeira Presidência de 5 de  outubro de 2019,  
“Fortalecer os quóruns do Sacerdócio Aarônico e as classes 
das Moças”

As mudanças descritas abaixo podem ter início assim que os ramos, as alas, os distritos e as estacas 
estiverem prontos, mas devem entrar em vigor até o dia 1º de janeiro de 2020.

1. As seguintes mudanças estão relacionadas tanto ao quórum do Sacerdócio Aarônico quanto 
às classes das Moças

O papel do bispado
Conforme ensinado em Doutrina e Convênios 107:15: “O bispado é a presidência desse sacerdócio 

[Aarônico] e possui as chaves, ou seja, a autoridade do mesmo”. Os jovens da ala são a primeira e 
mais importante responsabilidade do bispado.

Como presidente do quórum de sacerdotes, o bispo se reúne em conselho com os sacerdotes, 
ensinando- lhes seus deveres (ver Doutrina e Convênios 107:87–88). O primeiro conselheiro no 
bispado é responsável pelo quórum de mestres, e o segundo conselheiro, pelo quórum de diáconos. 
Os presidentes de quórum prestam contas diretamente aos membros do bispado.

Além disso, a presidente das Moças se aconselha e presta contas diretamente ao bispo. Ele não 
delega essa oportunidade a um conselheiro como pode ter sido feito no passado. Assim como os 
outros líderes da ala, a presidente das Moças se esforça, quando apropriado, para diminuir o fardo 
do bispo ao ajudar as moças com relação a questões que não exigem as chaves do bispo como um 
juiz comum e que não envolvem maus- tratos de qualquer tipo.

Se o bispado ou as líderes das Moças tomarem conhecimento sobre qualquer problema com 
relação a maus- tratos, devem agir de acordo com as normas e os treinamentos da Igreja.

O papel dos jovens e dos líderes adultos
Os jovens chamados como membros de presidência de quórum e classe têm a responsabilidade 

de liderar o quórum ou a classe. Com a orientação de líderes adultos, os jovens podem dirigir e 
planejar as reuniões dominicais, realizar atividades e liderar o quórum ou a classe no trabalho de 
salvação. A principal responsabilidade dos líderes adultos é orientar os jovens no cumprimento de 
seu papel de liderança. Quando os líderes adultos orientam, em vez de tomar sobre si o trabalho 
do quórum ou da presidência de classe, os jovens obtêm mais confiança, habilidade e testemunho.

A presidência do quórum e da classe concentra- se no trabalho de salvação
Cada presidência de quórum do Sacerdócio Aarônico e de classe das Moças tem a responsabilidade 

de ministrar aos membros do quórum e da classe, planejar as aulas dominicais conforme explicado 
no material Vem, e Segue- Me, planejar e implementar serviços e atividades, e serem líderes no 
trabalho de salvação (ver Manual 2, capítulo 5). Esse trabalho inclui (1) o trabalho missionários dos 
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membros, (2) a retenção de conversos, (3) a ativação de membros, (4) o trabalho de templo e história 
da família e (5) o ensino do evangelho. As presidências de quórum e de classe são incentivadas a 
concentrarem- se nesse importante trabalho ao cumprirem com suas responsabilidades de liderança 
e ao servirem como irmãos e irmãs ministradores.

Os líderes adultos apoiam, nutrem e ajudam as presidências de quórum e de classe a terem sucesso 
nessas responsabilidades.

Conselho de jovens da ala
O comitê da juventude do bispado é agora o conselho de jovens da ala. Esse conselho, assim 

como o conselho da ala, concentra- se em incentivar os membros a ajudar a trazer outras pessoas a 
Jesus Cristo e a ter um papel ativo no trabalho de salvação. Esse comitê é formado pelo bispado, 
por um dos assistentes do bispo no quórum dos sacerdotes, pelo presidente do quórum de diáconos 
e do quórum de mestres, pelas presidentes das classes das Moças (ou pela presidência completa se 
houver apenas uma classe) e pela presidente das Moças. Para mais informações, ver Manual 2, 18.2.9.

Orientações para a presidência do quórum e de classe
Os bispados têm a responsabilidade de orientar a presidência recém- chamada do quórum do 

Sacerdócio Aarônico e da classe das Moças. Prover orientação a uma presidência é um passo 
importante para ajudar os líderes jovens a serem bem- sucedidos em seu chamado.

Um documento intitulado “Orientação para o quórum do Sacerdócio Aarônico e para a presidência 
de classe das Moças” possui sugestões que podem ser usadas para orientar as novas presidências 
nos conselhos de jovens da ala ou em outras situações. Para obter mais informações nos próximos 
meses, acesse os sites AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org e YoungWomen 
.ChurchofJesusChrist.org.

Atividades
As atividades para os jovens não serão mais chamadas de “Mutual”, mas podem ser chamadas 

de “Atividades das moças”, “Atividades do quórum do Sacerdócio Aarônico” ou “Atividades dos 
jovens”. Onde for possível, essas atividades devem ser realizadas semanalmente, em um dia e 
horário determinados localmente.

Orçamento
O orçamento da ala para a realização das atividades dos jovens deve ser dividido entre as 

organizações dos Rapazes e das Moças, em proporções iguais, de acordo com o número de jovens 
em cada organização. De modo semelhante, um valor suficiente do orçamento para as atividades 
da Primária deve ser dividido entre os meninos e as meninas, em proporções iguais, de acordo com 
o número de crianças.

https://AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org
https://YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
https://YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org
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2. As seguintes mudanças estão relacionadas especificamente ao fortalecimento das classes 
das Moças

Tema das Moças
O tema das Moças é uma declaração da identidade e do propósito divinos das moças. As moças 

são incentivadas a memorizar e a começar a recitar o novo tema das Moças nas reuniões de domingo 
e em outras atividades:

Sou uma filha amada de pais celestiais, com uma natureza divina e um destino eterno.

Como discípula de Jesus Cristo, esforço- me para me tornar como Ele. Busco revelação pessoal, 
ajo de acordo com ela e ministro a outras pessoas em Seu santo nome.

Servirei de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares.

Ao me esforçar para me qualificar para a exaltação, dou valor à dádiva do arrependimento 
e procuro melhorar a cada dia. Com fé, fortalecerei meu lar e minha família, farei e cumprirei 
convênios sagrados e receberei as ordenanças e as bênçãos do templo santo.

Classes das Moças
Os bispos e as líderes adultas das Moças devem ponderar sobre as necessidades das moças e depois 

decidir em espírito de oração como organizar as classes das Moças. A organização das classes deve 
adequar- se à idade das moças da ala ou do ramo e convidar maior união entre elas. As divisões de 
classe devem ser avaliadas e ajustadas periodicamente à medida que as moças se mudarem para a 
ala ou saírem da ala e as crianças de 11 anos mudarem da Primária para as Moças.

Os grupos etários podem reunir todas as moças em uma classe ou dividi- las em várias classes. 
Cada classe deve ter membros suficientes para servir em uma presidência de classe. Por exemplo:

• Uma ala com cinco moças pode ter uma única classe das Moças, com uma presidência de 
classe para servir a todo o grupo.

• Uma ala com um grande número de moças de 12 anos de idade e poucas moças de outras 
idades poderia ter duas classes: “Moças de 12 anos” e “Moças de 13 a 17 anos”.

• Uma ala com 40 moças ou mais pode ter quatro ou cinco classes para as moças.

Nome das classes das Moças
As classes das Moças são agora chamadas pelo único nome de “Moças”. Se necessário, o nome 

da classe pode incluir a idade específica das moças de cada classe — por exemplo, “Moças de 12 
a 14 anos”; “Moças de 15 a 17 anos”; ou simplesmente “Moças”, se todas estiverem juntas. Os 
nomes Abelhinhas, Meninas- Moças e Lauréis serão descontinuados.

Progresso entre as classes
Conforme anunciado em dezembro de 2018, as moças mudam da Primária para as Moças 

em grupos etários no início de janeiro do ano em que completarem 12 anos de idade. De modo 
semelhante, as moças avançam entre as classes das Moças em grupos etários no início de janeiro 
do ano em que completam a idade da próxima classe.
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Presidência da classe das Moças
Uma presidência de classe deve ser chamada para cada classe das Moças. Uma presidência 

completa deve ser chamada, com uma presidente, duas conselheiras e uma secretária. Em uma ala 
ou um ramo com apenas uma classe, uma presidência parcial pode ser chamada, se necessário.

Líderes adultas
Cada classe deve ter pelo menos duas líderes adultas (ver Manual 2, 10.12.5) para orientar as 

presidências de classe em suas responsabilidades de liderança. As líderes adultas podem ser chamadas 
para as seguintes funções:

• Consultora: cada classe deve ter uma consultora. As consultoras auxiliam a presidência das 
Moças a orientar as moças em suas responsabilidades de liderança e, se necessário, dão aulas 
nas reuniões dominicais. Os membros da presidência e as moças também podem dar aulas 
nas reuniões dominicais.

• Especialista: algumas especialistas são chamadas para auxiliar a presidência e as consultoras 
durante um longo prazo; outras podem ser chamadas para ajudar em um evento específico 
como um acampamento ou uma conferência de jovens.

Ao trabalhar com o bispo, a presidente das Moças designa membros da presidência, consultoras e 
especialistas (conforme necessário) para as classes para atender melhor às necessidades das moças.

3. As seguintes mudanças estão relacionadas especificamente ao fortalecimento dos quóruns 
do Sacerdócio Aarônico

Mudanças na liderança dos Rapazes em âmbito de ala
Os chamados de presidente, conselheiros na presidência dos Rapazes e secretário dos Rapazes 

foram descontinuados em âmbito de ala. Porém, o número de líderes adultos no quórum do Sacer-
dócio Aarônico não deve diminuir. Irmãos adultos capazes e dedicados devem ser chamados para 
que pelo menos dois estejam presentes em cada reunião e atividade do quórum, permitindo que o 
bispado frequente a Primária ocasionalmente e as aulas e atividades das Moças regularmente.

Os líderes adultos podem ser chamados para as seguintes funções:

• Consultor: cada quórum deve ter um consultor. O consultor do quórum de sacerdotes, o 
consultor do quórum de mestres e o consultor do quórum de diáconos auxiliam o bispado 
a orientar os rapazes em suas responsabilidades de liderança e, se necessário, dão aulas nas 
reuniões dominicais do quórum. Os membros do bispado e os rapazes também podem dar 
aulas nas reuniões dominicais do quórum.

• Especialista: alguns especialistas são chamados para auxiliar o bispado e os consultores do 
quórum por um longo prazo; outros podem ser chamados para ajudar em um evento específico 
como um acampamento ou uma conferência de jovens. Um especialista pode ser chamado 
para acompanhar a frequência, ou os secretários do quórum podem trabalhar com o secretário 
da ala para preparar as informações para o relatório trimestral.
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Os consultores e especialistas do Sacerdócio Aarônico ajudam os jovens no planejamento de 
atividades, mas não participam do conselho da ala. As necessidades e as oportunidades dos rapazes 
são representadas no conselho da ala pelo bispo e por seus conselheiros.

Mudanças na liderança dos Rapazes em âmbito de estaca
Em âmbito de estaca, um membro do sumo conselho serve como presidente dos Rapazes da estaca. 

Os conselheiros na presidência dos Rapazes da estaca podem ser chamados entre os membros da 
estaca ou, conforme necessário, podem ser o sumo conselheiro designado para as Moças e o sumo 
conselheiro designado para a Primária. O secretário dos Rapazes da estaca é um irmão chamado 
entre os membros da estaca.

A presidência dos Rapazes da estaca serve no comitê do Sacerdócio Aarônico e das Moças da 
estaca com a presidência das Moças da estaca, o sumo conselheiro designado para as Moças e o 
sumo conselheiro designado para a Primária. Esse comitê é presidido por um membro da presidência 
da estaca.

Os sumos conselheiros que servem no comitê do Sacerdócio Aarônico e das Moças da estaca 
podem, conforme a orientação da presidência da estaca, servir como um recurso para o bispo e para 
os quóruns do Sacerdócio Aarônico de modo semelhante ao serviço prestado por sumos conselheiros 
ao quórum de élderes da ala.

4. Mudanças adicionais

Mudanças na liderança da Escola Dominical em âmbito de estaca
Um membro do sumo conselho serve como o presidente da Escola Dominical da estaca e, conforme 

necessário, poderá servir no comitê do Sacerdócio Aarônico e das Moças da estaca. O presidente 
da Escola Dominical da estaca pode ou não ter conselheiros e secretário. Se houver conselheiros e 
um secretário, os irmãos são chamados entre os membros da estaca.

Mudança de “auxiliar” para “organização”
Em todos os níveis, a Sociedade de Socorro, as Moças, os Rapazes, a Primária e a Escola Dominical 

são chamados de “organizações” em vez de “auxiliares”. Aqueles que lideram essas organizações 
em âmbito geral são “líderes gerais”. Aqueles que são líderes de organizações na ala e na estaca 
serão chamados de “líderes da ala” e “líderes da estaca”. Em âmbito de ala, o bispado lidera os 
rapazes, portanto, os consultores do Sacerdócio Aarônico não são chamados de “líderes da ala”.


