
Comunicado

Data: 17 de novembro de 2019

Para: Autoridades gerais; líderes gerais; setentas de área e os 
seguintes irmãos nas unidades dos idiomas selecionados: 
presidentes de estaca, missão e distrito; bispos e presidentes 
de ramo; membros do conselho da ala e da estaca; pais de 
crianças e jovens 

De: Departamento do Sacerdócio e da Família (1- 801- 240- 2134)

Assunto: Crianças e Jovens — Visão geral e perguntas frequentes

Na transmissão do evento Cara a Cara de 17 de novembro de 2019, o élder Gerrit W. Gong e 
líderes gerais compartilharam detalhes adicionais sobre um novo programa de A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias intitulado Crianças e Jovens. Ele substitui todos os programas 
de atividade e realização existentes. Seu propósito é ajudar todas as crianças e todos os jovens a 
seguir de modo equilibrado o exemplo do Salvador. As informações compartilhadas no evento Cara 
a Cara estão detalhadas no documento anexo a este comunicado.

Crianças e jovens (que completarão 8 a 18 anos de idade em 2020), apoiados por seus pais e 
líderes, implementarão o programa centralizado no lar e apoiado pela Igreja a partir de 1º de janeiro 
de 2020, em unidades em que os seguintes idiomas são falados: alemão, ASL (Língua Americana 
de Sinais), cantonês, cebuano, coreano, espanhol, francês, ilokano, ilongo, inglês, italiano, japonês, 
mandarim, português, russo, samoano, tagalo e tonganês.

O evento Cara a Cara apresentou uma nova música para as crianças. Ela está disponível no site  
childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org. O evento também apresentou uma nova música e um 
novo vídeo com base no tema dos jovens para 2020. Esses e outros recursos para os jovens estão 
agora disponíveis em inglês e em outros idiomas no site youth.ChurchofJesusChrist.org. 
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Crianças e Jovens de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um novo programa 
para ajudar a nova geração a fortalecer sua fé em Jesus Cristo e a progredir no caminho do convênio 
ao enfrentarem as dificuldades da vida.  Seu propósito é ajudar todas as crianças e todos os jovens 
a seguir de modo equilibrado o exemplo do Salvador espiritual, social, física e intelectualmente 
(ver Lucas 2:52).

A partir de 1º de janeiro de 2020, o programa Crianças e Jovens substituirá todos os programas de 
atividades e realização existentes. Aqueles que desejarem concluir o Dever para com Deus, o Fé 
em Deus e o Progresso Pessoal devem completar os requisitos antes de 1º de janeiro de 2020. Se 
as crianças ou os jovens precisarem de mais tempo, as premiações estarão disponíveis até o dia 1º 
de março de 2020. O programa Crianças e Jovens também substitui o escotismo a partir de 1º de 
janeiro de 2020, nas áreas em que a Igreja organizava unidades do escotismo.

O novo programa Crianças e Jovens inclui três áreas de foco:

• Aprendizado do evangelho

• Serviços e atividades

• Desenvolvimento pessoal

Dois tipos de emblemas são incluídos neste programa: emblemas de participação, que cada criança 
e jovem receberá no ano em que completar 8, 12 e 18 anos de idade; e emblemas de realização, que 
o jovem receberá ao se esforçar para seguir o Salvador, atingindo certas expectativas básicas (ver 
a seção “Realização”, neste documento).

Esse programa é centralizado no lar e apoiado pela Igreja. As famílias determinam como melhor 
aplicar essas áreas de foco no lar.

Visão geral para as crianças
A partir de janeiro do ano em que completarem 8 anos de idade, as crianças são convidadas a 
participar do programa Crianças e Jovens de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 
O programa funcionará para elas desta forma:

No início de cada ano, o bispo deve visitar a classe da Primária que contém crianças 
que completarão 8 anos de idade e fazê- las bem- vindas ao programa Crianças e Jovens. 
Durante o debate, ele entrega a cada criança dois emblemas: um anel e uma gravura 
do templo. Cada criança também recebe uma cópia do recurso Desenvolvimento 
Pessoal: Guia para Crianças. Os pais e os membros da presidência da Primária 
devem estar presentes.

Como parte do programa Crianças e Jovens, as crianças participarão das seguintes atividades:

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
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Aprendizado do evangelho
Em casa, as crianças estudam as escrituras individualmente e com a família. O Vem, e Segue- Me — 
Estudo Pessoal e Familiar foi preparado para ajudá- las nesse estudo. Na Igreja, as crianças debatem 
com sua classe da Primária o que aprenderam em casa ao estudar as escrituras. Materiais de estudo 
podem ser encontrados no recurso Vem, e Segue- Me — Primária.

Serviços e atividades
As crianças participam de serviços e atividades com sua família. Além disso, as crianças (no começo 
do ano em que completarem 8 anos de idade) também reúnem- se regularmente para atividades da 
Primária. Geralmente, as crianças são organizadas por grupos etários, e os meninos e as meninas 
reúnem- se separadamente — embora possam juntar- se para realizar certas atividades ou em locais 
em que haja poucas crianças. As atividades da Primária geralmente são realizadas de duas a quatro 
vezes por mês. Se a distância, os custos, restrições de tempo, a segurança e outras circunstâncias 
impossibilitarem essa frequência, as atividades da Primária podem ser realizadas de modo menos 
frequente.
Em um trabalho conjunto com o bispado, a presidência da Primária recomenda membros para serem 
chamados como líderes de atividades da Primária. Esses líderes podem ser professores da Primária 
ou outros membros da ala ou do ramo. Pelo menos dois líderes devem estar presentes em cada 
atividade. Os líderes podem ser duas mulheres, dois homens ou um casal casado. Os líderes devem 
realizar o treinamento no site protectingchildren.ChurchofJesusChrist.org.
Os líderes de atividade planejam serviços e atividades que sejam divertidos, envolventes e edifiquem 
o testemunho, fortaleçam as famílias e promovam o crescimento pessoal. As atividades devem ser 
equilibradas entre as quatro áreas de crescimento: espiritual, social, física e intelectual.
Não são realizados acampamentos com pernoite para crianças. Entretanto, os líderes locais podem 
decidir realizar acampamentos durante o dia para crianças da Primária que estejam participando 
do programa Crianças e Jovens.
Ideias de serviços e atividades para o lar e para a Igreja estão disponíveis no site childrenandyouth.
ChurchofJesusChrist.org e, no início de 2020, no aplicativo Viver o Evangelho.

Desenvolvimento pessoal
As crianças estabelecem metas para crescer espiritual, social, física e intelectualmente. Os pais 
e, quando for necessário, os líderes, ajudam a criança a descobrir, planejar, agir e refletir sobre as 
metas que escolheram individualmente. As crianças então descobrem e estabelecem novas metas. 
As crianças podem realizar quantas metas desejarem, mas são incentivadas a realizar pelo menos 
uma meta em cada uma das quatro áreas a cada ano. As crianças, apoiadas pelos pais, podem optar 
por usar o recurso Desenvolvimento Pessoal: Guia para Crianças a fim de estabelecer e registrar 
as metas.
Ideias de metas estão disponíveis no guia, no site childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org e, no 
início de 2020, no aplicativo Viver o Evangelho.

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=por
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Visão geral para os jovens
A partir de janeiro do ano em que completarem 12 anos de idade, os jovens passam a participar dos 
quóruns do Sacerdócio Aarônico ou das classes das Moças. O programa Crianças e Jovens funcionará 
para eles desta forma:

Os rapazes receberão um anel de sua presidência de quórum. As moças receberão 
um medalhão de sua presidência de classe. Além disso, durante a entrevista, o bispo 
dará a cada jovem um porta- recomendação do templo. Cada jovem também recebe 
uma cópia do recurso Desenvolvimento Pessoal: Guia para Jovens.
Como parte do programa  Crianças e Jovens, os jovens participarão das seguintes 

atividades:

Aprendizado do evangelho
No lar, os jovens estudam as escrituras sozinho e com a família. O Vem, e Segue- Me — Estudo 
Pessoal e Familiar foi preparado para ajudá-los nesse estudo. Na Igreja, os jovens debatem o que 
aprenderam no lar e no seminário ao estudar com sua classe da Escola Dominical e do quórum do 
Sacerdócio Aarônico ou da classe das Moças. Os materiais de estudo podem ser encontrados em 
Vem, e Segue- Me — Escola Dominical e em Vem, e Segue- Me — Quóruns do Sacerdócio Aarônico 
e Classes das Moças.

Serviços e atividades
Os jovens participam de serviços e atividades com sua família. Além disso, os jovens também 
reúnem- se regularmente (geralmente a cada semana) para atividades das Moças, atividades do quórum 
do Sacerdócio Aarônico e atividades dos jovens (quando realizadas em conjunto). Se a distância, os 
custos, restrições de tempo, a segurança e outras circunstâncias impossibilitarem essa frequência, as 
atividades podem ser realizadas de modo menos frequente, mas devem ocorrer pelo menos mensalmente. 
Para mais informações, ver “Orientações referentes a serviços e atividades dos jovens”, nos sites 
AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org e YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.
Um consultor e, se necessário, especialistas, são chamados para cada quórum e classe, além dos 
membros do bispado e da presidência das Moças para que pelo menos dois líderes adultos estejam 
presentes em cada atividade. Os líderes adultos devem realizar o treinamento no site protectingchildren.
ChurchofJesusChrist.org.
As presidências de quórum e de classe, com o auxílio de seus líderes adultos, planejam e implementam 
serviços e atividades que sejam divertidos e envolventes e que edifiquem o testemunho, fortaleçam 
as famílias e promovam o crescimento pessoal. As atividades devem ser equilibradas entre as quatro 
áreas de crescimento: espiritual, social, física e intelectual.
Além das atividades regulares dos jovens, eles também podem participar de:

• Conferências Para o Vigor da Juventude (FSY). Ver fsy.ChurchofJesusChrist.org.

• Conferência de jovens ou caminhadas nos anos em que a conferência FSY não for realizada.

• Acampamentos anuais das Moças e do quórum do Sacerdócio Aarônico.

• Outros acampamentos e atividades com pernoite, onde for plausível.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/come-follow-me?lang=por&cid=rdb_v_come-follow-me_por
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/church-safety-and-health/training-and-video-resources/youth-protection?lang=eng&_r=1
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/fsy
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Para mais informações, acesse os sites AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org e 
YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org. Ideias de serviços e atividades estão disponíveis no site 
childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org e, no início de 2020, no aplicativo Viver o Evangelho.

Desenvolvimento pessoal
Os jovens estabelecem metas para crescer espiritual, social, física e intelectualmente. Os pais e, 
quando for necessário, líderes, podem ajudar os jovens a descobrir, planejar, agir e refletir sobre metas 
escolhidas individualmente. Os jovens são incentivados a completar pelo menos duas metas de cada 
uma das quatro áreas a cada ano. Você pode utilizar o recurso Guia para Jovens: Desenvolvimento 
Pessoal ou o aplicativo Viver o Evangelho para estabelecer e registrar as metas.
Ideias de metas estão disponíveis no guia, no site childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org e, no 
início de 2020, no aplicativo Viver o Evangelho.

No início do ano em que completarem 18 anos de idade, os rapazes receberão 
um recipiente para óleo para que usem após serem ordenados ao Sacerdócio de 
Melquisedeque. As moças receberão um pingente que pode ser acrescentado à 
correntinha com seu medalhão.

Realização
Durante o ano em que o rapaz ou a moça completar 18 anos, ele ou ela (com seus pais, 
se desejarem) também terão a oportunidade de se reunir com o bispo para debater 
sobre seu progresso. Nesse cenário, o bispo apresentará um certificado da Primeira 
Presidência e o cristal do programa Crianças e Jovens, que contém uma imagem do 
Salvador. Ele entrega esses emblemas de realização aos jovens que estão progredindo, 
tornando- se mais semelhantes ao Salvador, e que estejam se esforçando para:

• Ler as escrituras e orar diariamente.

• Ser digno de ter uma recomendação de uso limitado para o templo.

• Participar das reuniões dominicais, das tarefas do quórum ou da classe e do seminário.

• Realizar metas em cada área de crescimento.

• Servir ao próximo de uma maneira significativa, o que pode incluir um projeto de serviço.
Os recém- conversos, as pessoas que não participavam ativamente do programa Crianças e Jovens 
ou da Igreja e aqueles que não são membros da Igreja podem receber os emblemas de realização no 
ano em que completarem 18 anos de idade se estiverem atualmente concentrados nos padrões de 
discipulado descritos acima.
Nos próximos meses, o certificado poderá ser impresso pelo site lcr.ChurchofJesusChrist.org.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=por
https://lcr.churchofjesuschrist.org/?lang=por
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Perguntas frequentes
Abaixo encontram- se respostas para perguntas que crianças, jovens, pais e líderes podem ter sobre 
esse novo programa. Entretanto, uma vez que esse programa foi criado para ser adaptado aos 
indivíduos, muitas perguntas podem ser respondidas ao buscarmos inspiração pessoal.

Perguntas gerais
O que deve determinar o foco dos serviços e das atividades?
O serviço e as atividades devem ser equilibrados entre as quatro áreas de crescimento (espiritual, 
social, física e intelectual) sugeridas por Lucas 2:52 e devem surgir das necessidades e dos interesses 
de indivíduos, famílias, quóruns, classes e grupos de atividades da Primária. Eles podem levar as 
crianças e os jovens a novas experiências, ensinar- lhes habilidades para a vida e ajudá- los a cumprir 
seus deveres do sacerdócio e suas responsabilidades referentes aos convênios. Quando for necessário, 
uma atividade pode ocasionalmente apoiar uma meta individual, familiar ou de um grupo.

Os pais e líderes mantêm um registro das metas estabelecidas pelos jovens e pelas 
crianças?
Não. Quando for necessário, com o apoio dos líderes, os pais podem perguntar às crianças e aos 
jovens o que eles estão realizando e como podem ajudá- los, mas os adultos não são responsáveis por 
manter um registro do progresso. As crianças e os jovens podem preferir manter sigilo a respeito 
de algumas metas. As crianças e os jovens podem usar seu guia, o aplicativo Viver o Evangelho ou 
outro recurso que funcione melhor para eles para estabelecer metas e refletir sobre seu progresso 
ou registrá- lo. As crianças podem precisar de ajuda para registrar suas metas e lembrar- se delas. 
Geralmente são os pais que devem fornecer tal ajuda.

As entrevistas com os jovens continuam a ser realizadas?
Sim. O bispo entrevista os jovens anualmente no início do ano em que completam 12 anos. O bispo 
(no início do ano em que o jovem completa 16 anos de idade) ou um de seus conselheiros (para jovens 
mais novos) geralmente entrevista os jovens seis meses depois (Ver Manual 1, 7.1.7). Além disso, a 
presidente das Moças pode ter um papel mais importante aconselhando as moças sobre assuntos que 
não necessitem de um juiz comum e que não envolvam abuso. Durante essas conversas, os líderes 
adultos ensinam os jovens sobre se tornarem discípulos do Salvador. Eles podem incentivar os jovens 
em suas metas e oferecer qualquer ajuda necessária.

O que é o aplicativo Viver o Evangelho?
O aplicativo Viver o Evangelho, desenvolvido para jovens e adultos, e que estará disponível no início 
de 2020, tem ferramentas para estabelecer metas, fazer planos, acompanhar o progresso e registrar 
pensamentos e impressões. Além disso, o aplicativo fornece artigos inspiradores, ideias de atividades, 
de metas e mensagens e o compartilhamento entre membros da família, dos quóruns e das classes. 
O aplicativo não é necessário para a participação no programa Crianças e Jovens e não é limitado 
àqueles que participam dele.
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Perguntas voltadas à família
Como ajudo meu filho ou minha filha a iniciar o desenvolvimento pessoal?
Os pais podem ajudar uma criança ou um jovem a identificar como ele ou ela deseja se desenvolver. 
Eles podem começar conversando sobre como buscar e receber revelação e orar juntos para obter 
orientação. Os recursos nos guias e no aplicativo Viver o Evangelho podem ajudar a identificar 
necessidades e interesses. Para mais informações, ver o recurso Crianças e Jovens: Guia de 
Apresentação para Pais e Líderes.

E se meu filho perder o interesse ou descobrir que uma meta é muito difícil de ser alcançada 
ou não é muito adequada?
Quando as crianças e os jovens descobrem que uma meta não é interessante, muito difícil de ser 
alcançada ou não se adequa bem, por vezes a abordagem mais correta é continuar tentando. Outras 
vezes, será mais apropriado que a criança ou o jovem ajuste a meta ou escolha outra para substituí- la. 
Estar ativamente comprometido em seguir o exemplo de crescimento do Salvador é mais importante 
do que cumprir metas específicas.

O que faço quando meu filho ou minha filha completa uma meta?
Os pais podem ajudar seu filho ou sua filha a comemorar o crescimento, a refletir sobre ele e registrar 
os pensamentos dele ou dela ao responder perguntas como: De que maneira eu me desenvolvi? Como 
minha meta me ajudou a me aproximar do Salvador? Os pais podem incentivar as crianças e os 
jovens a decidir como usarão o que estão aprendendo para ajudar outras pessoas.

É aceitável ter metas familiares além das metas pessoais estabelecidas pelas crianças e 
pelos jovens?
Sim. Os pais podem ajudar as crianças e os jovens a escolherem metas de acordo com as necessidades 
de sua família.

As crianças e os jovens devem sempre compartilhar suas metas com os pais ou líderes?
Não. Algumas metas são particulares. Os adultos podem demonstrar seu desejo de ajudar enquanto 
permitem que a criança ou o jovem mantenha algumas metas entre ele ou ela e o Senhor.

Os adultos e as crianças mais novas podem participar do programa Crianças e Jovens?
Como indivíduos e famílias, os adultos e as crianças mais novas podem participar e usar os recursos 
para o aprendizado do evangelho, serviços, atividades e o desenvolvimento pessoal em seu lar. Os 
adultos e as crianças mais novas geralmente não participarão de atividades realizadas pela Igreja 
para o programa Crianças e Jovens e não receberão os emblemas do programa.

Perguntas sobre o apoio da Igreja
Algumas crianças e alguns jovens que não são membros participam de nossas atividades. 
Eles podem participar do programa Crianças e Jovens?
Claro que sim. As crianças e os jovens devem convidar seus amigos a participar do aprendizado 
do evangelho, de serviços, atividades e do desenvolvimento pessoal. E os líderes — inclusive do 
quórum dos jovens e as presidências de classe — devem trabalhar bem de perto com os pais dessas 

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
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crianças e desses jovens para ajudá- los a entender o programa e determinar como eles e seus filhos 
gostariam de se envolver.

É aceitável ter metas de quórum, de classe ou de grupo além das metas pessoais 
estabelecidas pelas crianças e pelos jovens?
Sim. As crianças e os jovens, trabalhando com seus líderes, podem escolher metas de acordo com 
as necessidades de seu quórum ou de sua classe.

Deve haver alguma reunião anual?
Os bispos podem realizar uma reunião anual para os jovens e seus pais no início de cada ano. Ela pode 
ser realizada em âmbito de ala ou de estaca para rapazes e moças separadamente ou em conjunto. Ela 
deve ser planejada e liderada pelos assistentes do bispo no quórum de sacerdotes e pela presidência 
da classe das Moças que tenha as moças mais velhas. Os jovens que completarão 12 anos de idade 
durante o ano devem receber os emblemas durante essa reunião.
Não é necessário realizar uma reunião anual para as crianças. O bispo pode visitar a classe da 
Primária das crianças que completarão 8 anos de idade durante o ano.

Quais ajustes são necessários nos chamados?
Como ajuda aos pais, o programa Crianças e Jovens será apoiado na Igreja pela presidência da Primária 
(para crianças) e pelo bispado e pela presidência das Moças (para os jovens). Esses líderes serão 
auxiliados pelas presidências do quórum e das classes e pelos adultos chamados como consultores 
das classes e especialistas (para mais informações sobre o papel de consultores e especialistas, ver 
Manual 2,  8.3.4; 8.3.6; 10.3.4 e 10.3.7). Podem ser chamados líderes de atividade da Primária.
Com a apresentação do programa Crianças e Jovens, e a fim de estarmos alinhados com os ajustes 
anunciados na conferência geral de outubro de 2019, os chamados a seguir serão descontinuados 
em 1º de janeiro de 2020: Esses líderes devem ser desobrigados, com gratidão por seu serviço, antes 
do dia 1º de janeiro:

• Na Primária: líderes dos Dias de Atividade da Primária, líderes assistentes dos Dias de 
Atividade da Primária (esses líderes podem ser chamados como líderes de atividades da 
Primária).

• Nas Moças: consultoras das Abelhinhas, das Meninas- Moças e das Lauréis (essas líderes 
podem ser chamadas como consultoras ou especialistas conforme necessário a fim de apoiar 
as novas classes das Moças); líderes do Progresso Pessoal.

• Nos Quóruns do Sacerdócio Aarônico: presidente dos Rapazes da ala, conselheiros, secretário 
e consultores assistentes (esses líderes podem ser chamados como consultores ou especialistas 
do quórum do Sacerdócio Aarônico).

• Dos escoteiros (onde for aplicável): Diretor executivo do Boys Scouts of America (BSA), 
representante da organização, presidente do comitê de escotismo, membros do comitê de 
escoteiros, chefe de escoteiros, escoteiros assistentes, líderes de escotismo de 11 anos de idade, 
presidente do comitê de escoteiros, membros do comitê de escoteiros, lobinhos, lobinhos 
assistentes, líderes de reduto, líderes de reduto assistentes (alguns destes líderes podem ser 
chamados como consultores ou especialistas nos quóruns ou como líderes de atividades da 
Primária).
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Perguntas para a Primária
As crianças precisam memorizar as Regras de Fé como parte do programa Crianças e 
Jovens?
Incentivamos as crianças a memorizarem as Regras de Fé, mas isso não é um requisito.

Todas as crianças devem receber um anel do programa Crianças e Jovens em 2020?
Todas as crianças que completarão de 8 a 11 anos em 2020 devem receber o novo anel do programa 
Crianças e Jovens em 2020. Após isso, a cada ano, as crianças receberão seu anel no início do ano 
em que completarem 8 anos de idade ou ao ingressarem no programa.
O atual anel verde do CTR continuará a fazer parte da Primária. Quando as crianças ingressam 
na classe CTR 4, a presidência ou professora ou professor da Primária dará um anel verde do CTR 
para a criança.

Ainda devemos realizar a reunião Preparação para o Sacerdócio e para o Templo?
Sim. A presidência da Primária, sob a direção do bispado, realiza a reunião de Preparação para o 
Sacerdócio e para o Templo para meninas e meninos na classe Valorosos 10 antes do mês de janeiro 
em que eles passam a fazer parte da  classe das Moças e do quórum do Sacerdócio Aarônico. Para 
mais informações, ver Manual 2, 11.5.5.

Perguntas para as Moças
Para mais informações sobre mudanças organizacionais que foram anunciadas para as Moças, 
ver YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org e Manual 2, capítulo 10.

Devemos recitar o tema das Moças?
Sim. As Moças começam as reuniões dominicais das Moças recitando o novo tema, previamente 
anunciado na conferência geral e que está disponível no site YoungWomen.ChurchofJesusChrist.org.

Ainda temos os valores das Moças, o lema, o logotipo da tocha, os Novos inícios e a 
Excelência das Moças?
Não. A partir de 1º de janeiro de 2020 esses elementos do programa das Moças serão substituídos 
pelo programa Crianças e Jovens. Tanto os Novos Inícios quanto a Excelência das Moças serão 
substituídos por uma reunião anual do programa Crianças e Jovens realizada para os jovens.

Ainda devemos realizar o acampamento das Moças todos os anos?
Sim. Para mais informações, ver Guia de Acampamento das Moças.

Quais princípios devemos seguir ao organizar as aulas das Moças?
Sob a direção do bispado, a presidência das Moças busca inspiração ao organizar as classes de acordo 
com os seguintes princípios:

• As classes são organizadas por idade, e as moças avançam entre as classes em janeiro do ano 
em que completarem a idade adequada para a próxima classe. Um grupo por faixa etária é 
composto de todas as moças que completarem certa idade durante o ano.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/young-women?lang=por
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• O tamanho das classes é determinado para dar melhores oportunidades de liderança para as 
moças. Devem ser chamadas uma presidente, duas conselheiras e uma secretária para cada 
classe. O ideal é que as classes também incluam moças a quem a presidência possa ministrar.

Para mais detalhes, ver Manual 2, capítulo 10 e o comunicado datado de 5 de outubro de 2019.

Perguntas para os quóruns do Sacerdócio Aarônico
Para mais informações sobre mudanças organizacionais que foram anunciadas para os quóruns 
do Sacerdócio Aarônico, ver AaronicPriesthoodQuorums.ChurchofJesusChrist.org e Manual 2, 
capítulo 8.

Devemos recitar o tema quórum do Sacerdócio Aarônico?
Os rapazes são incentivados a começar suas reuniões dominicais do quórum recitando o novo tema 
do Sacerdócio Aarônico, que diz:
“Sou um filho amado de Deus, e Ele tem uma obra para mim.
De todo o coração, poder, mente e força, vou amar a Deus, guardar meus convênios e exercer Seu 
sacerdócio para servir ao próximo, começando pelo meu próprio lar.
Ao me esforçar para servir, exercer fé, arrepender- me e melhorar a cada dia, vou me qualificar 
para receber as bênçãos do templo e a alegria eterna do evangelho.
Vou me preparar para ser um missionário diligente, um marido fiel e um pai amoroso sendo um 
verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.
Vou ajudar a preparar o mundo para a volta do Salvador convidando todas as pessoas a achegarem- se 
a Cristo e a receberem as bênçãos de Sua Expiação”.

Devemos realizar um acampamento para os quóruns do Sacerdócio Aarônico todos os anos?
Sim. Para mais informações, ver Guia de Acampamento do Quórum do Sacerdócio Aarônico.

Perguntas sobre reconhecimento, emblemas e imagens
Como as unidades podem pedir e receber os emblemas para dar início ao programa 
Crianças e Jovens?
Um formulário será enviado para as unidades no final de 2019.
A presidência da Primária, das Moças e os consultores dos quóruns do Sacerdócio Aarônico devem 
reunir informações para o secretário da ala ou do ramo sobre a quantidade e os tamanhos necessários 
para as crianças e jovens que completarão de 8 a 18 anos em 2020. Os secretários devem fazer o 
pedido pelo site store.ChurchofJesusChrist.org/childrenandyouth ou pelo centro de distribuição local. 
Os custos do cristal do programa Crianças e Jovens serão cobrados das unidades. No ano de 2020, 
todos os outros emblemas serão pagos pela Igreja. Após o ano de 2021, as unidades solicitarão os 
emblemas e materiais necessários por meio do pedido normal de solicitação de materiais. Eles serão 
pagos com os fundos da unidade local.

https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://www.churchofjesuschrist.org/callings/aaronic-priesthood-quorums
https://store.churchofjesuschrist.org/units-and-callings-3074457345616678802-1/children-and-youth
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Como o logotipo, a imagem associada e os temas do programa Crianças e Jovens podem 
ser usados?
O logotipo e outros elementos visuais do programa Crianças e Jovens estarão disponíveis em 2020. 
Eles podem ser utilizados para uso pessoal, não comercial. Indivíduos e famílias podem usar o logotipo 
e a imagem em seu lar a fim de apoiar o programa Crianças e Jovens. As estacas, alas e os ramos 
podem usar o logotipo e a imagem para atividades e propósitos da Igreja. Para solicitar permissão para 
uso do logotipo e imagem em outras configurações, visite o site permissions.ChurchofJesusChrist.org.
Jovens e líderes podem usar o tema do quórum do Sacerdócio Aarônico e o tema das Moças para 
propósito pessoal ou da Igreja. O uso comercial dos temas não é permitido.

As unidades podem criar seus próprios requisitos e recompensas para o programa Crianças 
e Jovens?
Não. As estacas, alas e os ramos não devem estabelecer requisitos para crianças e jovens para obterem 
recompensas.

Quando os jovens poderão receber os emblemas de realização?
Os emblemas de realização são uma celebração final do desenvolvimento de um indivíduo por 
intermédio do programa Crianças e Jovens. O ideal é que o jovem receba esses emblemas quando se 
formar no Ensino Médio, ao se preparar para receber o Sacerdócio de Melquisedeque ou ingressar 
na Sociedade de Socorro, ou antes que se mude de seu lar, se isso ocorrer antes dos 18 anos.

Para mais informações
• Comunicado de 15 de julho de 2019 — Atualização sobre o programa Crianças e Jovens

• Comunicado de 19 de julho de 2019 — Conferências Para o Vigor da Juventude (FSY) nos 
Estados Unidos e no Canadá

• Comunicado de 1º de agosto de 2019 — Tema dos Jovens para 2020

• Comunicado de 12 de setembro de 2019 — Mais informações sobre as Conferências Para 
o Vigor da Juventude (FSY) nos Estados Unidos e no Canadá

• 29 de setembro de 2019 — Crianças e Jovens: Transmissão Especial com o Presidente M. 
Russell Ballard

• Carta da Primeira Presidência de 5 de outubro de 2019 — Fortalecer os quóruns do 
Sacerdócio Aarônico e as classes das Moças

• 17 de novembro de 2019 — Crianças e Jovens: Evento Cara a Cara com o élder Gerrit W. 
Gong

• Crianças e Jovens: Guia de Apresentação para Pais e Líderes

• ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

https://permissions.churchofjesuschrist.org/
https://www.churchofjesuschrist.org/letters/admin/document/index?q=15+July%202019&clang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/letters/admin/document/index?q=19+July%202019&clang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/letters/admin/document/index?q=19+July%202019&clang=por
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:16964&lang=por&clang=por&t=e&signmeout
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17114&lang=eng&clang=eng&t=e&signmeout
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17114&lang=eng&clang=eng&t=e&signmeout
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17082&lang=por&clang=por&t=e&signmeout
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17082&lang=por&clang=por&t=e&signmeout
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17182&lang=por&clang=por&t=e&signmeout
https://www.ChurchofJesusChrist.org/letters?q=id:17182&lang=por&clang=por&t=e&signmeout
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/broadcasts/face-to-face/children-and-youth-gerrit-w-gong?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/what-is-children-and-youth?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=por

