LIÇÃO 4

Ensinar de Forma Efetiva
Ponderar: O Que é Ensinar à Maneira do Senhor?
Tudo o que o Salvador fez em todo o seu ministério terreno foi motivado pelo
amor—Seu amor por Seu Pai e Seu amor por todos nós. Por meio do poder do
Espírito Santo, podemos ser preenchidos com o mesmo amor ao nos esforçarmos
para sermos verdadeiros seguidores de Cristo (ver João 13:34–35; Morôni 7:48;
8:26). Com amor cristão em nossos corações, buscaremos todos os caminhos
possíveis para ajudar os outros a aprenderem de Cristo e a achegarem-se a Ele. O
amor será a razão e motivo para ensinarmos (Veja “Amar Aqueles que Ensinas” na
brochura Ensinar à Maneira do Salvador).
Quando pensa sobre a maneira de ensinar do Salvador, o que vem à mente? Pode
vê-Lo ensinando as multidões junto ao mar, a falar em particular com a mulher
junto ao poço ou a abençoar uma criancinha?
Ao ler sobre Ele nas escrituras, o que percebe sobre a maneira como Ele ajuda os
outros a aprender e a crescer? O que significa 'ensinar à maneira do Senhor' para
si? (Veja “Introdução” na brochura Ensinar à Maneira do Salvador).
Registe os Seus Sentimentos:

•

Estude e pondere as referências das escrituras e assista o vídeo abaixo.
Escreva no seu diário os pontos mais importantes que aprendeu em cada
uma das escrituras e no vídeo sobre ensinar à maneira do Salvador.

•

Alma 17:2-3

•

Doutrina e Convênios 42:12-14

•

Jacó 1:18-19

•

Doutrina e Convênios 88:77-78, 118
Assista este vídeo e escreva em seu diário os pontos mais importantes
que aprendeu:
Ensinar o Evangelho à Maneira do Salvador
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Estudar e Discutir: Como Posso Melhorar a Minha
Habilidade de Ensinar
•

Estude o seguinte de Pregar Meu Evangelho , Capítulo 10 “Como Posso
Melhorar a Habilidade de Ensinar?” incluindo as atividades e escrituras
referenciadas em cada seção.
1.

Como Posso Melhorar a Minha Habilidade de ensinar?

2.

Como Começar a Ensinar

3.

Ajuste os Seus Ensinamentos para Responder as Necessidades

4.

Convide os Membros a Ajudá-lo a Ensinar

5.

Use as Escrituras

6.

Ensine para Entenderem

7.

Faça Perguntas

8.

Escute

9.

Ajude as Pessoas a Resolverem as Suas Preocupações

•

Planeie discutir o que aprender com sua aula de preparação missionária,
com seu professor da Escola Dominical, líder do quórum ou auxiliar, um
membro da família, um membro da turma ou um amigo.

•

Anote as impressões que sente e as ideias que aprende através dessas
discussões sobre ensinar de forma efetiva.

Preparar para Servir
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•

Reveja a seção “Ideias para Estudo e Aplicação” no final do Capítulo 10 do
Pregar Meu Evangelho . Faça alguns dos exercícios sob o subtítulo “Estudo
Pessoal” para que ganhe um testemunho pessoal dos princípios que
aprendeu. Anote suas respostas no seu diário de estudo. Escreva as suas
respostas no diário.

•

Planeie discutir suas respostas com seu professor ou líder de quórum/
auxiliar.

•

Acrescente ao seu diário quaisquer novas impressões e ideias que
aprender com essas discussões.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio “Trabalho:
Assuma a responsabilidade e persevere”no capítulo 6 da brochura de
autossuficiência, Meu Alicerce para Autossuficiência. Se ainda não o fez,
pergunte ao seu líder de quórum ou auxiliar sobre como juntar-se a
um grupo de autossuficiência em sua ala ou estaca. Planeie completar
o processo de grupo de doze semanas como parte de sua preparação
missionária.
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