LIÇÃO 11

O Papel do Livro de Mórmon
Ponderar: O que é o Livro de Mórmon?
Pondere a seguinte descrição resumida do Livro de Mórmon:
“O Livro de Mórmon é outra testemunha de Jesus Cristo e confirma as verdades
encontradas na Bíblia Sagrada. Longe de minar a Bíblia, o Livro de Mórmon apoia seu
testemunho de Jesus Cristo. Uma passagem diz que o Livro de Mórmon “estabelecerá a
verdade” da Bíblia “e mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é
o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo; e que todos os homens devem vir a ele, pois
do contrário não poderão ser salvos”(1 Néfi 13:40).
“Em seus mais de 6.000 versículos, o Livro de Mórmon refere-se a Jesus Cristo quase 4.000
vezes e por 100 nomes diferentes: “Jeová”, “Emanuel”, “Santo Messias”, “Cordeiro de
Deus”, “Redentor de Israel” e assim por diante.
“Ambos os volumes das escrituras são uma compilação de ensinamentos, conforme
registrados pelos profetas antigos. Enquanto a Bíblia detalha os eventos no hemisfério
oriental, o Livro de Mórmon documenta as vidas dos habitantes das antigas Américas.
“O livro foi escrito por muitos profetas antigos pelo espírito de profecia e revelação. Suas
palavras, escritas em placas de ouro, foram citadas e resumidas por um profeta-historiador
chamado Mórmon.
“O acontecimento de maior relevância registrado no Livro de Mórmon é o ministério
pessoal do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas logo após a Sua ressurreição. O livro expõe
as doutrinas do evangelho, delineia o plano de salvação e explica aos homens o que devem
fazer para ganhar paz nesta vida e salvação eterna no mundo vindouro.
“No devido tempo as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e
poder de Deus. Hoje o registo se acha publicado em diversas línguas, como testemunho
novo e adicional de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e de que todos os que se
achegarem a Ele e obedecerem às leis e ordenanças do Seu evangelho poderão ser salvos.
“Convidamos todos os homens de toda parte a lerem o Livro de Mórmon, ponderarem no
coração a mensagem que ele contém e depois perguntarem a Deus, o Pai Eterno, em nome
de Cristo, se o livro é verdadeiro. Os que assim fizerem e perguntarem com fé obterão,
pelo poder do Espírito Santo, um testemunho de sua veracidade e divindade (Veja Morôni
10:3–5).
“Os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder,
que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o Seu revelador e profeta
nestes últimos dias e que A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ùltimos Dias é o reino
do senhor restabelecido na Terra, em preparação para a Segunda Vinda do Messias” (Veja
Biblioteca do Evangelho > Tópicos > Tópicos do Evangelho > O Livro de Mórmon).
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Quais são seus sentimentos sobre a importância do Livro de Mórmon
em ajudar as pessoas a conhecer e entender a restauração do
evangelho de Jesus Cristo nestes últimos dias?
Registe os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: O Livro de Mórmon
•

Estude a seguinte seção de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 5 “Qual é o
papel do Livro de Mórmon?” Incluindo as escrituras mencionadas em
cada seção.
1. O Livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião
2.

O Livro de Mórmon testifica de Cristo

3.

O Livro de Mórmon e a Bíblia apoiam Um ao Outro

4.

O Livro de Mórmon responde às Perguntas da Alma

5.

O Livro de Mórmon atrai as pessoas para perto de Deus

6.

Use o Livro de Mórmon para responder a objeções

7.

Como deve usar o Livro de Mórmon

•

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.

•

Escreva em seu diário os pontos mais importantes que aprende nessas
discussões sobre o papel do Livro de Mórmon em convencer os que
buscam a verdade de que o evangelho foi restaurado.

Preparar para Servir
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•

Reveja a seção em Pregar Meu Evangelho: Capítulo 4 " Qual é o Papel do
Livro de Mórmon?” “Ideias para estudo e aplicação”. Faça os exercícios
sob o subtítulo "Estudo Individual". Escreva as suas respostas no diário.
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. Depois, faça uma meta de ler diariamente o Livro
de Mórmon e completar a leitura pelo menos uma vez antes que seja
chamado para servir como missionário de tempo integral.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio da autossuficiência:
“Torne-se Um, Sirva Junto” no capítulo 8 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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