LIÇÃO 10

Reconhecer e Compreender o
Espírito
Ponderar: Como Recebo Revelação Pessoal?
Pondere os seguintes trechos do discurso: “Revelação para a Igreja, Revelação para
Nossa Vida”, dada pelo Presidente Russell M. Nelson na Conferência Geral de abril
de 2018:
Por meio das manifestações do Espírito Santo, o Senhor nos ajudará em todas as nossas
buscas justas...
“Como membro do Quórum dos Doze Apóstolos, orei diariamente por revelação e
agradeci ao Senhor toda as vezes em que Ele falou ao meu coração e à minha mente....
“Imaginem o milagre disso! Seja qual for nosso chamado na Igreja, podemos orar
ao nosso Pai Celestial e receber orientação e direção, ser alertados sobre perigos e
distrações e ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por
nós mesmos. Se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir
e a entender Seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos....
“O profeta Joseph Smith deixou um padrão a ser seguido para obter respostas para
nossas perguntas. Guiado pela promessa de Tiago de que, se tivermos falta de sabedoria,
podemos perguntar a Deus, o jovem Joseph levou suas perguntas diretamente ao Pai
Celestial. Ele procurou revelação pessoal e sua busca abriu esta última dispensação.
“De igual modo, o que suas buscas vão abrir para vocês? Que sabedoria lhes tem
faltado? O que vocês sentem uma necessidade urgente de saber ou de entender? Sigam
o exemplo do profeta Joseph. Encontrem um lugar calmo onde possam ir regularmente.
Humilhem-se diante de Deus. Abram seu coração para seu Pai Celestial. Voltem-se a Ele
para obter respostas e consolo.
“Orem em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, seus medos, suas fraquezas —
sim, os anseios de seu coração. E então escutem! Escrevam os pensamentos que vierem
à sua mente. Registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem
inspirados a realizar. Ao repetirem esse processo dia após dia, mês após mês, ano após
ano, crescerá 'em [vocês] um princípio de revelação'...
Certamente haverá momentos em que vocês sentirão que os céus estão fechados. Mas
prometo que, ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas
as bênçãos que o Senhor concede, e, ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor,
vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procuram. Vocês receberão todas
as bênçãos que o Senhor tem para vocês— até mesmo milagres. É isso que a revelação
pessoal fará por vocês” (Veja Biblioteca do Evangelho >Conferência Geral > Seção de
manhã de domingo/abril de 2018> Revelação para Igreja, Revelação para as Nossas Vidas).
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Que coisas sentiu um profundo desejo de saber mais ? O que você
sente depois de ler os ensinamentos do Presidente Nelson sobre como
pode buscar e receber revelação para si mesmo em todas as coisas?
Registe os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: Reconhecer e Compreender o Espírito
•

Estude as seguintes seções de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 4
“Como Reconheço e Compreendo o Espírito?” Incluindo as escrituras
mencionadas em cada seção.
1.

Revelação Pessoal

2.

A Luz de Cristo

3.

O Espírito Santo

4.

O Poder do Espírito na Conversão

5.

Orar com Fé

6.

Aprender a Reconhecer a Prontidão do Espírito

7.

Depender do Espírito

8.

Palavra de Cautela

•

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 reconhecer e entender melhor a influência
do Espírito em sua vida e na vida dos outros.

Preparar para Servir
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•

Reveja a seção “Ideias para Estudo e Aplicação” no final do Capítulo 4
“Como Reconheço e Compreendo o Espírito?” Em Pregar Meu Evangelho.
Faça os exercícios sob o subtítulo: "Estudo Individual." Escreva suas respostas
no seu diário de estudo. Discuta 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 da autossuficiência:
"Use o tempo com sabedoria" no capítulo 5 da brochura de autossuficiência,
Meu Alicerce para Autossuficência. 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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