LIÇÃO 12

Desenvolver Atributos Cristãos
Ponderar: Aproximar-se de Cristo
Pondere as palavras do hino seguinte.
Comforme sentir-se inspirado pelo Espírito, pode cantar em voz baixa:

Mais Vontade Dá-me
― # 75 no Hinos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ―

1. Mais vontade dá-me
De odiar o mal,
Mais calma em pesares,
Mais nobre ideal;
Mais fé no meu Mestre,
Mais consagração,
Mais força ao servi-lo,
Mais grata oração.

3. Mais pureza dá-me,
Mais força em Jesus,
Mais autodomínio,
Mais paz nessa cruz;
Mais rica esperança,
Mais obras aqui,
Mais ânsia do céu,
Mais vida em ti.

2. Mais prudente faz-me,
Mais sábio e gentil,
Mais firme na causa,
Mais forte e viril;
Mais reto na vida,
Mais triste ao pecar,
Mais humilde filho,
Mais pronto a amar.

Letra e Música: Philip Paul Bliss, 1838–1876

Qual é o relacionamento que deseja ter com o Salvador e como sentese sobre isso?
Registe os Seus Sentimentos:
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Estudar e Discutir: Como Desenvolvo Atributos Cristãos?
•

Estude a seguinte seção de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 6 “Como
Desenvolvo Atributos Cristãos?”, Incluindo as escrituras mencionadas
em cada seção.
1.

Ideias para Estudar este Capítulo

2.

Fé em Jesus Cristo

3.

Esperança

4.

Caridade

5.

Virtude

6.

Conhecimento

7.

Paciência

8.

Humilidade

9.

Diligência

10. Obediência
11. Desenvolver Atributos Cristãos
•

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 tornar-se mais semelhante a Cristo.

Preparar para Servir
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•

Reve a seção em Pregar Meu Evangelho, Capítulo 6 “Como Desenvolvo
Atributos Cristãos? Ideias para Estudo e Aplicação ”. Faça os exercícios
sob o subtítulo: "Estudo Individual" Escreve as suas respostas no diário.
Reveja suas respostas com seu professor ou líder de quórum/auxiliar.
Acrescente ao seu diário quaisquer novas impressões e ideias que aprender
com essas discussões. Faça disso uma meta para a sua vida inteira, estar
sempre a esforçar-se para ser melhor em pelo menos um atributo que o
ajude a tornar-se mais semelhante ao Salvador. Escolha um atributo e
comece a trabalhar nele imediatamente.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio da autossuficiência
“Arrependa-se e Seja Obediente” no Capítulo 4 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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