LIÇÃO 8

Os Mandamentos e a Dignidade
Pessoal
Ponderar: Mandamentos Definem os Termos de Deus
para os Seus Convênios
Pondere estas palavras do Presidente Russell M. Nelson:
“Um dos conceitos mais importantes da religião revelada é o de um convênio
sagrado. Em linguagem jurídica, um convênio geralmente denota um acordo
entre duas ou mais partes. Mas em um contexto religioso, um convênio é muito
mais significativo. É uma promessa sagrada com Deus Ele estabelece os termos.
Cada pessoa pode optar por aceitar esses termos. Se alguém aceita os termos
do convênio e obedece a lei de Deus, ele ou ela recebe as bênçãos associadas
ao convênio. Sabemos que “quando recebemos uma bênção de Deus, é por
obediência à lei na qual ela se baseia” (Doutrina e Convênios 130:21).
“Através dos séculos, Deus fez convênios com Seus filhos. Seus convênios ocorrem
em todo o plano de salvação e, portanto, fazem parte da plenitude de Seu
evangelho. Por exemplo, Deus prometeu enviar um Salvador para Seus filhos,
pedindo por sua obediência à Sua lei...
“Na Bíblia, lemos sobre homens e mulheres no Mundo Antigo que foram
identificados como filhos do convênio. Que convênio? “O convênio que Deus
fez com seus pais, dizendo a Abraão: Na tua semente serão abençoadas todas as
famílias da Terra...
“O convênio que Deus fez com Abraão e mais tarde reafirmou com Isaque e
Jacó é de transcendente importância… O Senhor apareceu nestes últimos dias
para renovar o convênio Abraâmico... Com essa renovação, recebemos, como os
antigos, o santo sacerdócio e o evangelho eterno.
“Temos o direito de receber a plenitude do evangelho, desfrutar as bênçãos do
sacerdócio e qualificar-nos para a mais grandiosas das bênção de Deus—a vida
eterna. (…) Recebemos essas bênçãos prometidas— se buscarmos o Senhor e
obedecermos a Seus mandamentos. Mas se não o fizermos, perderemos as bênçãos
do convênio. Para ajudar-nos, Sua Igreja provê bênçãos patriarcais para dar a
cada pessoa que a recebe uma visão de seu futuro, bem como seu vínculo com o
passado, sim, uma declaração de linhagem que remonta a Abraão, Isaque e Jacó.
“Temos a responsabilidade de ajudar a cumprir o convênio abraâmico.. Nossa é a
semente preordenada e preparada para abençoar todas as pessoas do mundo. É por
isso que o dever do sacerdócio inclui a obra missionária. Após cerca de 4.000 anos
de espera e preparação, este é o dia indicado em que o evangelho deve ser levado às
famílias da Terra. Este é o momento da prometida coligação de Israel. E podemos
participar! Não é emocionante? O Senhor conta conosco e com nossos filhos—e
Ele está profundamente grato por nossas filhas — que servem dignamente como
missionários e missionárias nesta grande época de coligação de Israel”. (A Liahona,
novembro de 2011)
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Como se sente sobre os mandamentos de Deus, de estar em convênio
com Ele e a oportunidade de ser herdeiro das bênçãos de Abraão?
Registe os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: Os Mandamentos
•

Estude o seguinte de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 3, Lição 4 “Os
Mandamentos,” incluindo as escrituras referenciadas em cada seção.
1.

Aprenda sobre os Mandamentos e Compromissos

2.

Obediência

3.

Orar com Frequência

4.

Estudar as Escrituras

5.

Santificar o Dia do Senhor

6.

Batismo e Confirmação

7.

Seguir o Profeta

8.

Guardar os Dez Mandamentos

9.

Viver a Lei da Castidade

10. Obedecer a Palavra de Sabedoria
11. Guadar a Lei do Dízimo
12. Observar a Lei de Jejum
13. Obedecer e Honrar a Lei
•

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 obediência aos mandamentos de Deus.

Preparar para Servir
•
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Estude as seguintes seções de Manual de Instruções Missionárias
1.

Introdução

2.

O Seu Chamado
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3.

A Conduta do Missionário

4.

Entretenimento

5.

A Lei da Castidade

6.

O Relacionamento com os Outros

7.

Bem-Estar Físico e Temporal

8.

Liderança Missionária

•

Discuta o que aprender 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 um amigo.

•

Anote seu compromisso com o Senhor sobre como obedecerá as regras
da missão ao servir como missionário de tempo integral. Comece a
praticar seu compromisso imediatamente em seus relacionamentos com
os outros.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio da autossuficiência
em “Mostrar Integridade” no Capítulo 10 do 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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