LIÇÃO 9

Leis, Ordenanças e
Arrependimento
Ponderar: O que são Leis e Ordenanças e o que é
Arrependimento?
Pondere as seguintes descrições resumidas sobre leis, ordenanças e arrependimento:
Leis: Os mandamentos ou regras de Deus sobre os quais todas as bênçãos e
punições são baseadas tanto no céu como na terra. Aqueles que obedecem às leis
de Deus recebem as bênçãos prometidas. O Profeta Joseph Smith ensinou que as
pessoas também devem obedecer, honrar e sustentar as leis da terra (Regras de Fé
1:12).
A lei de Moisés era uma lei preparatória para levar homens e mulheres a Cristo.
Era uma lei de restrições, prescrições e ordenanças. Hoje a lei de Cristo, que
cumpriu a lei de Moisés, é a plenitude do evangelho ou “a lei perfeita da liberdade”
(Tiago 1:25; Veja Biblioteca do Evangelho > Escrituras > Guia das Escrituras > Lei).
Ordenanças: Ritos e cerimónias sagrados. As ordenanças consistem em atos que
têm significados espirituais. As ordenanças também podem significar as leis e
estatutos de Deus.
Ordenanças na Igreja incluem:
•

Administração aos doentes (Tiago 5:14-15)

•

Abençoar o sacramento (Doutrina e Convênios 20:77, 79)

•

Batismo por imersão (Mateus 3:16; Doutrina e Convênios 20:72–74)

•

Bênção das crianças (Doutrina e Convênios 20:70)

•

Conferir o Espírito Santo (Doutrina e Convênios 20:68; 33:15)

•

Conferir o sacerdócio (Doutrina e Convênios 84:6–16; 107:41–52)

•

Ordenanças do templo (Doutrina e Convênios 124:39)

•

Casamento no novo e eterno convênio (Doutrina e Convênios 132:19–
20).

As ordenanças vicárias são realizadas por… pessoas vivas em favor [daqueles] que
[estão] mortos. Essas ordenanças só entram em vigor quando aqueles por quem as
ordenanças foram realizadas os aceitam, guardam os convênios associados a elas e
são selados pelo Santo Espírito da Promessa. Tais ordenanças são realizadas hoje
dentro dos templos (Veja Biblioteca do Evangelho > Escrituras > Guia das Escrituras >
Ordenanças).
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Arrependimento: Uma mudança de mente e coração que traz uma nova atitude
em relação a Deus, a si mesmo e à vida em geral. O arrependimento implica que
uma pessoa afasta-se do mal e volta o seu coração e vontade a Deus, submetendose aos mandamentos e desejos de Deus e abandonando o pecado. O verdadeiro
arrependimento vem do amor a Deus e do desejo sincero de obedecer aos Seus
mandamentos. Todas as pessoas responsáveis pecaram e devem arrependeremse para progredir em direção à salvação. Somente através da Expiação de Jesus
Cristo que o nosso arrependimento pode tornar-se efetivo e aceito por Deus
(Veja Biblioteca do Evangelho> Escrituras > Guia das Escrituras > Arrepender-se,
Arrependimento).
Como você sente-se sobre seu relacionamento com Deus e sobre sua
necessidade de arrepender-se?
Registe os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: Leis e Ordenanças
•
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Estude a seguinte seção em Pregar Meu Evangelho, Capítulo 3, Lição
5 “Leis e Ordenanças,” incluindo as escrituras referenciadas em cada
seção.
1.

Aprenda sobre as Leis, Ordenanças e Mandamentos

2.

Sacerdócio e Auxiliares

3.

Trabalho Missionário

4.

Casamento Eterno

5.

Templos e a História da Família

6.

Serviço

7.

Ensinar e Aprender na Igreja

8.

Perseverar até ao Fim

•

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 como pode construir seu relacionamento com o Senhor
através do arrependimento e obediência às Suas leis e observando Suas
ordenanças.
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Preparar para Servir
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•

Reveja Pregar Meu Evangelho, Capítulo 3, Lição 5 “Leis e Ordenanças,” a
seção “Preparar para Ensinar.” Siga as orientações dadas ao preparar-se
para ensinar os outros sobre leis e ordenanças.

•

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 adotar seu ensino sobre leis e
ordenanças de acordo com as 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
em “Receber Ordenanças do Templo” no Capítulo 12 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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