LIÇÃO 6

O Plano de Salvação
Ponderar: A Expiação de Jesus Cristo
•

Pondere a mensagem do grande plano de salvação nas escrituras Moisés
1:39; Abraão 3:22-28; Moisés 6:55-68 e Alma 22:12-14.

•

Antes de o mundo ser organizado, nosso Pai Celestial escolheu Jesus
Cristo para ser nosso Salvador e Redentor, de acordo com Seu Plano de
Salvação. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo nos possibilitou superar
os efeitos da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva.

•

Todos os profetas desde o começo do mundo testificaram de Jesus Cristo
como nosso Redentor (Veja Pregar Meu Evangelho, Capítulo 3, Lição 2 “A
Expiação de Jesus Cristo,” Parágrafo 1).
Assista este vídeo e escreva em seu diário os pontos mais importantes que
aprendeu:
Eu sou o Pão da Vida
Assista este vídeo e escreva em seu diário os pontos mais importantes que
aprendeu:
Eu sou a Luz do Mundo

Porque é que a expiação de Jesus Cristo é tão central para o Plano de
Salvação?
Regista os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: O Plano de Salvação
•
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Estude a seguinte seção de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 3, Lição 2 “O
Plano de Salvação,” incluindo as escrituras referenciadas em cada seção
1.

Vida Pré-Mortal: O Propósito de Deus e o Plano para Nós

2.

A Criação

3.

O Livre Arbítrio e a Queda de Adão e Eva

4.

A Nossa Vida na Terra
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5.

A Expiação de Jesus Cristo

6.

O Mundo Espiritual

7.

A Ressureição, Salvação e Exaltação

8.

O Julgamento e os Reinos de Glória

•

Discuta o que aprende com a sua aula de preparação missionária, com o
professor da Escola Dominical, com o líder do quórum ou auxiliar, com um
membro da família, com um aluno ou com um amigo.

•

Anote as impressões que sente e as ideias que aprende através dessas
discussões sobre o Plano de Salvação.

Preparar para Servir
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•

Revise no Pregar Meu Evangelho, Capítulo 3, Lição 2, a seção “Ideias
para Ensinar.” Siga as orientações dadas ao preparar-se para ensinar aos
outros sobre o Plano de Salvação.

•

Pelo menos uma vez por semana, até ser chamado para servir como
missionário de tempo integral, encontre alguém que esteja aprendendo
o evangelho e use essas diretrizes para adaptar seu ensino sobre o Plano
de Salvação às necessidades espirituais da pessoa. Peça a pessoa para lhe
dar comentários e sugestões sobre como pode melhorar. Desenvolva suas
habilidades de ensino aplicando as melhorias sugeridas.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio da autossuficiência
Administrar o Dinheiro no capítulo 3 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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