LIÇÃO 5

A Restauração do Evangelho de
Jesus Cristo
Ponderar: O que é a Dispensação do Evangelho?
A dispensação do evangelho é um período no qual o Senhor tem pelo menos um
servo autorizado na Terra que é portador do santo sacerdócio e das chaves, e que
tem uma comissão divina para dispensar o evangelho aos habitantes da Terra.
Quando isso ocorre, o evangelho é revelado de novo para que as pessoas daquela
dispensação não tenham que depender de dispensações passadas para conhecer o
plano de salvação.
“Já houveram várias dispensações do evangelho desde o começo. A Bíblia sugere
pelo menos uma dispensação identificada com Adão, outra com Enoque, outra
com Noé e assim por diante com Abraão, Moisés e Jesus com Seus Apóstolos
no meridiano dos tempos. Paulo escreve sobre “a dispensação da plenitude dos
tempos”, na qual o Senhor “congregará em Cristo todas as coisas tanto as que
estão nos céus como as que estão na terra” (Efésios 1:10).
“A plenitude dos tempos é a dispensação final e começou com a revelação do
evangelho a Joseph Smith. É uma dispensação de restauração e de cumprimento
dos planos e propósitos do Senhor desde que o mundo começou. Há também
coisas reservadas para a plenitude dos tempos que não foram reveladas
anteriormente (Doutrina e Convênios 121:26–32; 124:41). É uma época gloriosa,
a época em que vivemos hoje (veja Atos 3:19–21; Doutrina e Convênios 27:13;
110:11–16; 112:14–32; 128:18–21; 136:37 –40; Dispensação no Dicionário da
Bíblia).
Como as dispensações do evangelho evidenciam o amor duradouro
de Deus e o desejo de abençoar todos os Seus filhos?
Registe os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: A Restauração do Evangelho
•
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Estude as seguintes seções do Capítulo 3, Lição 1 “A Mensagem da
Restauração do Evangelho de Jesus Cristo,” no Pregar Meu Evangelho.
1.

Deus É o Nosso Amoroso Pai Celestial

2.

O Evangelho Abençoa as Famílias
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3.

O Pai Celestial Revela Seu Evangelho em toda Dispensação

4.

Ministério Terreno do Salvador e Expiação

5.

A Grande Apostasia

6.

A Restauração do Evangelho através de Joseph Smith

7.

O Livro de Mórmon Outro Testamento de Jesus Cristo

8.

Ore para Conhecer a Verdade através do Espírito Santo

9.

Definições Chaves

•

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 a restauração do evangelho de Jesus Cristo.

Preparar para Servir
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•

Pelo menos uma vez por semana, até ser chamado para servir como
missionário de tempo integral, encontre um não-membro próximo de
si, ou um amigo ou um membro da família e compartilhe com eles a
mensagem da restauração do evangelho. Use as ideias de Pregar Meu
Evangelho, Lição 4 “Ensinar de Forma Efetiva” e “Ideias para Ensinar”
no final da Lição 1. Também use ideias de “A Restauração” no Capítulo
3 de Pregar Meu Evangelho. Para desenvolver suas habilidades de ensino,
pratique usando um plano de aula diferente a cada vez.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio “Resolver
Problemas” no Capítulo 7 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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