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  Para os Bispos e Presidentes de Ramo 
  Queira examinar estas instruções e depois passar esta 
cópia impressa ao presidente da Escola Dominical.

    Para o Presidente da Escola Dominical
    •   Após examinar estas instruções, apresente-as aos mem-

bros do conselho da ala ou do ramo na próxima reu-
nião de conselho. Você pode visualizar as instruções ou 
baixar cópias adicionais no site   LDS   .org/   manuals  .

    •   Peça aos membros do conselho que decidam quais 
materiais são necessários para o ano de 2012 (observe 
que em algumas áreas da Igreja, os materiais são envia-
dos automaticamente para as alas e os ramos).

    •   Peça aos membros do conselho que informem os pro-
fessores que a maioria dos materiais pode ser visuali-
zada e baixada on-line no site   LDS   .org/   manuals  .

    •   Se houver necessidade de material impresso, ele pode 
ser solicitado no centro de distribuição local ou no site 
  store   .LDS   .org  .        

 INSTRUÇÕES sobre o CURRÍCULO 2012 
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 CURRÍCULO GERAL PARA 2012
  Usado nas áreas onde a Igreja está bem estabelecida 

A maior parte desse material pode ser visualizada e baixada on-line no site   LDS   .org/   manuals  .

Se houver necessidade de material impresso, ele pode ser solicitado no centro de distribuição local ou no site   store   .LDS   .org  .

 Organização  Manuais e Recursos 

 Sacerdócio de 
Melquisedeque e 
Sociedade de Socorro 

1º DOMINGO 

  As  escrituras ;   Manual 2 – Administração da Igreja   (08702 059);  Revistas da Igreja ;   Filhas em Meu Reino: 

A História e o Trabalho da Sociedade de Socorro   (06500 059);   Guia do Líder do Sacerdócio e das Auxilia-

res   (31178 059); materiais dos treinamentos mundiais de liderança;   Guia da Família   (31180 059) e outros 

recursos aprovados pela Igreja 

2º E 3º DOMINGOS 

Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: George Albert Smith   (36786 059) 

4º DOMINGO 

  Ensinamentos para os Nossos Dias: discursos da conferência geral; ver  página 6   

5º DOMINGO 

  Tópicos e recursos aprovados pela Igreja determinados pelo bispado 

 Sacerdócio Aarônico 
e Moças 

Sacerdócio Aarônico – Manual 1   (34820 059)

Guia de Recursos de 2012 para o Sacerdócio Aarônico  (à disposição somente on-line no site   

LDS   .org/   manuals  )

Moças – Manual 1   (34823 059)

Guia de Recursos de 2012 para as Moças  (à disposição somente on-line no site   LDS   .org/   manuals  ) 

 Outros recursos incluem as  revistas da Igreja ;   Cumprir Meu Dever para com Deus: Para os Portadores do 

Sacerdócio Aarônico   (06746 059);   Progresso Pessoal das Moças   (36035 059);   Para o Vigor da Juventude   

(36550 059);   Sempre Fiéis   (36863 059);   Pregar Meu Evangelho   (36617 059); e  DVD Mídia Vigor da 

Juventude 2012 . 

 Primária   18 MESES – 2 ANOS (BERÇÁRIO) 

    Manual do Berçário: Olhai para Vossas Criancinhas   (37108 059) 

  3 – 11 ANOS (TEMPO DE COMPARTILHAR) 

    Esboço para o Tempo de Compartilhar de 2012: Escolher o Caminho Certo   (08710 059) 

  3 ANOS (RAIOS DE SOL) 

    Primária 1: Sou um Filho de Deus   (34969 059) 

  4 – 7 ANOS (CTR 4, 5, 6 E 7) 

    Primária 2: Conserva a Tua Rota A   (34484 059) 

  8 – 11 ANOS (VALOROSOS 8, 9, 10 E 11) 

    Primária 4: O Livro de Mórmon   (34594 059) 

 Outros recursos para todas as classes incluem as  revistas da Igreja ;  histórias ilustradas das escrituras ; 

  Livro de Gravuras do Evangelho   (06048 090);   Músicas para Crianças   (34831 059); e Auxílios Visuais 

para Recortar (conjuntos individuais 1–10). 
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 Organização  Manuais e Recursos 

 Escola Dominical 12 – 13 ANOS 

Preparar-se para a Exaltação – Manual do Professor   (31384 059) 

14 – 18 ANOS 

O Livro de Mórmon – Manual do Professor de Doutrina do Evangelho   (35683 059)

O Livro de Mórmon – Guia de Estudo do Aluno   (35684 059) 

ADULTOS 

O Livro de Mórmon – Manual do Professor de Doutrina do Evangelho   (35683 059)

O Livro de Mórmon – Guia do Aluno   (35684 059) 

ADULTOS 

Princípios do Evangelho,   nova edição (06195 059). Esse curso é para pesquisadores, membros novos, 

membros que estão retornando à atividade e outros que precisem de instrução básica sobre o evangelho. 

O professor escolhe a ordem das lições de acordo com as necessidades dos alunos. 

 Cursos Opcionais  Manuais e Recursos 

 Ensinar o Evangelho Ensino, Não Há Maior Chamado   (36123 059), páginas 185–239

  (12 semanas) 

 Relacionamento 
Conjugal e Familiar 

Relacionamento Conjugal e Familiar – Manual do Professor   (35865 059)

Relacionamento Conjugal e Familiar – Guia de Estudo do Participante   (36357 059)

  (16 semanas) 

 Templo e História 
da Família 

 Guia do Professor para o Trabalho do Templo e da História da Família   (35804 059)

 Guia do Membro para o Trabalho do Templo e da História da Família   (36795 059)

  (7 semanas) 

 Preparação para 
o Templo 

Investidos de Poder do Alto – Manual do Professor (Seminário de Preparação para o Templo)   

(36854 059)

Preparação para Entrar no Templo Sagrado   (36793 059)

  (7 semanas) 

   Nem todos os materiais neste quadro foram traduzidos ou disponibilizados em todos os idiomas que usam o currículo geral. Use o material à 
medida que for colocado à disposição. 

Currículo Geral para 2012
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 CURRÍCULO BÁSICO PARA 2012
  Usado onde a Igreja foi organizada recentemente ou onde os materiais do  currículo geral  ainda não estejam 
disponíveis em um determinado idioma. Com a aprovação da Presidência dos Setenta ou da Presidência de 
Área, o presidente da estaca pode decidir usar o  currículo básico  em áreas e idiomas bem estabelecidos, 
quando isso for melhor para os membros do que o  currículo geral . 

A maior parte desse material pode ser visualizada e baixada on-line no site   LDS   .org/   manuals  .

Se houver necessidade de material impresso, ele pode ser solicitado no centro de distribuição local ou no site   store   .LDS   .org  .

 Organização  Manuais e Recursos 

 Sacerdócio de 
Melquisedeque e 
Sociedade de Socorro 

1º DOMINGO 

  As  escrituras ; as  revistas da Igreja ; o   Guia do Líder do Sacerdócio e das Auxiliares   (31178 059); o   Guia 

da Família   (31180 059) e outros recursos aprovados pela Igreja 

  2º E 3º DOMINGOS 

    Deveres e Bênçãos do Sacerdócio, Parte B   (31112 059)

    Manual Básico da Mulher SUD, Parte B   (31114 059) 

  4º DOMINGO 

  As lições dos Ensinamentos para os Nossos Dias utilizam os discursos da mais recente edição da confe-

rência geral da revista  Ensign  ou  A Liahona  (ver a  página 6  desta publicação para instruções sobre como 

escolher os discursos). Se essas revistas não estiverem disponíveis no seu idioma, podem-se usar as 

Mensagens da Primeira Presidência e as Mensagens das Professoras Visitantes. 

  5º DOMINGO 

  Tópicos e recursos aprovados pela Igreja determinados pela presidência do ramo 

 Sacerdócio Aarônico 
e Moças 

  1º, 4º E 5º DOMINGOS 

    Sacerdócio Aarônico – Manual 1   (34820 059) ou   Moças – Manual 1   (34823 059). Ensine as lições, na 

ordem em que aparecem no manual, por dois anos e depois repita. Se os livros  Sacerdócio Aarônico 

– Manual 1  e  Moças – Manual 1  não estiverem à disposição, use os manuais   Deveres e Bênçãos do 

Sacerdócio, Parte A   (31111 059) e   Manual Básico da Mulher SUD, Parte A   (31113 059) para as lições do 

1º, 4º e 5º domingo. 

  2º E 3º DOMINGOS 

    Deveres e Bênçãos do Sacerdócio, Parte B   (31112 059)

    Manual Básico da Mulher SUD, Parte B   (31114 059) 

 Outros recursos incluem as  revistas da Igreja ;   Cumprir Meu Dever para com Deus: Para Portadores do 

Sacerdócio Aarônico   (06746 059);   Progresso Pessoal das Moças   (36035 059);   Para o Vigor da Juventude   

(36550 059); e   Sempre Fiéis   (36863 059). 
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 Organização  Manuais e Recursos 

 Primária 18 MESES – 2 ANOS (BERÇÁRIO) 

     Manual do Berçário: Olhai para Vossas Criancinhas   (37108 059) 

3 – 11 ANOS (TEMPO DE COMPARTILHAR) 

Esboço para o Tempo de Compartilhar de 2012: Escolher o Caminho Certo   (08710 059) 

3 ANOS 

Primária 1: Sou um Filho de Deus   (34969 059) 

4 – 7 ANOS 

Primária 2: Conserva a Tua Rota A   (34484 059) 

8 – 11 ANOS 

Primária 4: O Livro de Mórmon   (34594 059) 

 Outros recursos para todas as classes incluem as  revistas da Igreja ;  histórias ilustradas das escrituras ;   o 

Livro de Gravuras do Evangelho   (06048 090);   Músicas para Crianças   (34831 059); e os Auxílios Visuais 

para Recortar (conjuntos individuais 1–10). 

 Escola Dominical 12 – 18 ANOS 

O Livro de Mórmon – Manual do Professor de Doutrina do Evangelho   (35683 059) 

ADULTOS 

O Livro de Mórmon – Manual do Professor de Doutrina do Evangelho   (35683 059) 

ADULTOS 

Princípios do Evangelho,   nova edição (06195 059). Se esse livro não estiver disponível, pode-se usar a edição 

anterior de   Princípios do Evangelho   (31110 059). Se nenhum desses livros estiver disponível, pode-se usar 

Gospel Fundamentals   (31129; não disponível em português). Esse curso é para pesquisadores, membros 

novos, membros que estejam retornando à atividade e outros que precisem de instruções básicas sobre o 

evangelho. O professor escolhe a ordem das lições, de acordo com as necessidades dos alunos. 

 Cursos Opcionais  Manuais e Recursos 

 Ensinar o Evangelho Ensino, Não Há Maior Chamado   (36123 059), páginas 185–239 (12 semanas). Se esse livro não estiver à 

disposição, use o   Guia de Ensino   (34595 059), páginas 21–22 (8 semanas). 

 Relacionamento 
Conjugal e Familiar 

Relacionamento Conjugal e Familiar – Manual do Professor   (35865 059)

Relacionamento Conjugal e Familiar – Guia de Estudo do Participante   (36357 059)

  (16 semanas) 

   Nem todos os materiais neste quadro foram traduzidos ou colocados à disposição para todos os idiomas que usam o currículo básico. Use o mate-
rial à medida que for colocado à disposição.         

Currículo Básico para 2012
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  No mundo inteiro, o ano curricular começa em 1º de 
janeiro. Use estas instruções para organizar os quóruns 
do sacerdócio e as aulas dominicais.

   Sacerdócio de Melquisedeque 
e Sociedade de Socorro

  (Ver   Manual    2 – Administração da Igreja , 2010, 7.8.1 , 
 9.4.1 )

  Na maioria dos domingos, os irmãos do Sacerdócio de 
Melquisedeque e as irmãs da Sociedade de Socorro reú-
nem-se separadamente, mas estudam os mesmos assun-
tos e usam o mesmo material.

   PRIMEIRO DOMINGO.  Os líderes do quórum de élde-
res, do grupo de sumos sacerdotes e as líderes da Socie-
dade de Socorro planejam essa reunião para suas respec-
tivas organizações e podem usar os recursos didáticos 
relacionados para o primeiro domingo, nas páginas  2  e  4 .

  Um membro da presidência do quórum de élderes ou 
da liderança do grupo de sumos sacerdotes dá a aula no 
primeiro domingo. Os líderes do Sacerdócio de Melqui-
sedeque usam essa reunião para ensinar as doutrinas do 
evangelho e ajudar os irmãos a se envolverem ativamente 
em seus deveres do sacerdócio. Os líderes do quórum e 
do grupo buscam a orientação do Espírito ao determinar 
os assuntos que vão ensinar. Os assuntos podem incluir 
o ensino familiar, a realização de ordenanças e bênçãos 
do sacerdócio, fortalecer o casamento e a família, serviço, 
obra missionária, ativação, bem-estar espiritual e temporal, 
e o trabalho do templo e da história da família. Os líderes 
do quórum e do grupo podem também usar o tempo para 
planejar maneiras de ajudar o próximo, dar designações e 
solicitar relatórios sobre designações antigas.

  Um membro da presidência da Sociedade de Socorro da 
ala dá a aula no primeiro domingo. As líderes da Socie-
dade de Socorro usam essa reunião para ensinar a dou-
trina do evangelho e ajudar as irmãs a se envolverem 
ativamente no trabalho da Sociedade de Socorro. Os 
membros da Presidência da Sociedade de Socorro bus-
cam a orientação do Espírito ao determinar o assunto que 
vão ensinar. Os assuntos podem incluir os papéis e as 
responsabilidades das mulheres no evangelho, fortalecer 
o casamento e a família, o trabalho de professora visi-
tante, serviço, trabalho missionário, retenção de conver-
sos, ativação, bem-estar espiritual e temporal, trabalho do 
templo e da história da família, e a história e o propósito 
da Sociedade de Socorro. Pode-se reservar um tempo 
para que as irmãs prestem testemunho.

   SEGUNDO E TERCEIRO DOMINGOS.  Os irmãos do 
Sacerdócio de Melquisedeque e as irmãs da Sociedade de 
Socorro estudam o livro  Ensinamentos dos Presidentes da 
Igreja: George Albert Smith.  As lições podem ser ensina-
das pelos líderes do quórum, do grupo e da Sociedade 
de Socorro ou por seus professores. Geralmente, as aulas 
são dadas na ordem em que são apresentadas no manual.

  Os líderes do quórum de élderes, do grupo de sumos 
sacerdotes e as líderes da Sociedade de Socorro certifi -
cam-se de que todos os membros acima de dezoito anos 
recebam um exemplar do livro  Ensinamentos dos Presi-
dentes da Igreja: George Albert Smith  para estudo pessoal, 
independentemente de assistirem ou não às reuniões. Os 
líderes incentivam os que assistem às aulas a trazer seu 
exemplar do manual e, sempre que possível, as escrituras.

  Se uma conferência de estaca ou outras reuniões impe-
direm que uma das lições seja ensinada, o presidente da 
estaca e os bispos decidem se ela deve ser ensinada em 
outro domingo.

   QUARTO DOMINGO – ENSINAMENTOS PARA OS 
NOSSOS DIAS.  As aulas são dadas com base em dis-
cursos da mais recente edição de conferência geral da 
revista  Ensign  ou  A Liahona.  Esses discursos também se 
encontram à disposição on-line (em muitos idiomas) no 
site  www   .conference   .LDS   .org    .   As lições podem ser ensi-
nadas pelos líderes do quórum, do grupo e da Socie-
dade de Socorro ou por seus professores. O presidente 
da estaca ou bispo seleciona os discursos. A edição de 
conferência das revistas contém mais instruções.

   QUINTO DOMINGO (QUANDO HOUVER).  O bispo 
determina o assunto a ser ensinado, o instrutor (geral-
mente um membro da ala ou da estaca) e se as irmãs da 
Sociedade de Socorro e os portadores do Sacerdócio de 
Melquisedeque assistirão à aula juntos ou separados. 

    Sacerdócio Aarônico e Moças

  (Ver   Manual 2,  8.11 ,  10.6 )

  Os quóruns do Sacerdócio Aarônico normalmente se 
reúnem separadamente aos domingos para reuniões e 
aulas do quórum. No entanto, podem reunir-se em con-
junto se houver poucos rapazes em idade do Sacerdócio 
Aarônico na unidade. As mesmas diretrizes se aplicam às 
classes das Moças. Os rapazes do Sacerdócio Aarônico e 
as moças podem ocasionalmente reunir-se em conjunto 
para a aula de domingo, sob a direção do bispo.

  As aulas dos rapazes do Sacerdócio Aarônico e das moças 
são dadas com os manuais relacionados nas  páginas 2  

QUÓRUNS  e  CLASSES  no  DOMINGO
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e  4 . Os líderes podem convidar os jovens para ajudar a 
ensinar partes das lições. 

    Primária

  (Ver   Manual 2,  11.4 )

  Os líderes devem reunir as crianças em classes da Primária 
de acordo com a idade que tiverem em 1º de janeiro. Se 
houver um número sufi ciente de crianças, uma classe sepa-
rada deve ser organizada para cada grupo etário. Se houver 
poucas salas de aulas ou poucos professores, crianças de 
idades diferentes podem ser reunidas na mesma classe.

  Onde for possível, uma classe do berçário deve ser pro-
videnciada para crianças que completarem 18 meses. 
Os pais decidem se as crianças serão matriculadas nessa 
classe. As crianças que têm dois anos de idade em 1º 
de janeiro continuam no berçário até o fi nal de 2012. As 
crianças que têm três anos de idade em 1º de janeiro fre-
quentam a classe dos Raios de Sol ou a classe combinada 
de faixa etária mais jovem que houver.

  As aulas para as crianças são ministradas com os manuais 
mostrados nos quadros das páginas  2  e  5 .

  Onde for adequado, as crianças de faixa etária menor par-
ticipam do tempo de compartilhar da Primária enquanto 
as de faixa etária maior assistem à aula. Na metade do 
período da Primária, os dois grupos trocam de lugar. Se 
houver poucas crianças, os dois grupos podem reunir-se 
em conjunto. Se os dois grupos se reunirem separada-
mente, o tempo de compartilhar para as crianças maio-
res deve ser realizado no mesmo horário das classes do 
Sacerdócio Aarônico e Moças.

  As crianças que completam doze anos durante o ano 
começam a assistir à reunião de seu quórum do Sacer-
dócio Aarônico ou à aula das Moças durante o Tempo 
de Compartilhar da Primária. Durante o horário da aula 
da Primária, as crianças que acabaram de completar doze 
anos continuam a frequentar sua classe da Primária até 
janeiro do ano seguinte. Entretanto, o bispo e outros líde-
res da ala podem reunir-se em conselho e determinar se 
esses jovens de doze anos se benefi ciariam mais assis-
tindo às aulas da Escola Dominical para jovens de doze 
e treze anos. Ao tomar essa decisão, os líderes levam em 
consideração as necessidades da criança e a época do 
ano em que cada criança completa doze anos. Sua deci-
são aplica-se a todas as crianças que completam doze 
anos durante o ano.

    Escola Dominical

  (Ver   Manual 2,  12.4 )

  A Escola Dominical é para os membros que têm doze ou 
mais em 1º de janeiro. As crianças que completam doze 

durante o ano permanecem em sua classe da Primária 
durante a Escola Dominical ou começam a frequentar 
a classe para doze e treze anos, conforme determinado 
pelo bispo em conselho com outros líderes da ala.

  Se houver um número sufi ciente de jovens, podem ser 
organizadas classes separadas para cada grupo etário. 
Se houver poucos jovens, salas de aula ou professores, 
jovens de diferentes faixas etárias podem reunir-se em 
conjunto. Toda ala que tem um número sufi ciente de 
jovens adultos solteiros pode ter uma classe separada 
para eles durante a Escola Dominical. 

  Os cursos da Escola Dominical e seus recursos didáticos 
são mostrados nos quadros das páginas  3  e  5 .

    Cursos Opcionais

  Para informações sobre cursos opcionais, ver os quadros 
das páginas  3  e  5 . Esses cursos, quando necessários, são 
realizados sob a direção do bispado. São ministrados em 
horários que sejam convenientes para os participantes, 
inclusive durante a Escola Dominical.

    Membros com Defi ciências

  Os líderes devem assegurar-se de que os membros com 
defi ciências conheçam os materiais do currículo da Igreja 
que foram adaptados para suas necessidades. Para mais 
informações sobre esses materiais, entre em contato com 
o centro de distribuição que serve sua unidade ou acesse 
o site   store   .LDS   .org  . Informações úteis também podem 
ser encontradas no site   disabilities   .LDS   .org  .

    Aperfeiçoamento do Ensino 
e do Aprendizado

  (Ver   Manual 2,  5.5 ,  12.5 ) 

  Os líderes do sacerdócio e das auxiliares são responsá-
veis pelo trabalho de aperfeiçoar o ensino e o apren-
dizado em suas organizações. Eles orientam os novos 
professores e fornecem instrução e apoio constantes. Os 
membros da presidência da Escola Dominical da ala ser-
vem como especialistas no trabalho da ala de melhorar 
o ensino e o aprendizado. Quando convidados pelo bis-
pado ou pelos líderes do sacerdócio e das organizações 
auxiliares, eles fornecem conselho, treinamento e apoio. 
Eles ajudam os líderes a orientar os professores recém-
chamados e a aperfeiçoar o ensino e aprendizado em 
suas organizações. Os membros do conselho da ala acon-
selham-se juntos regularmente sobre como aperfeiçoar o 
ensino e o aprendizado do evangelho.

   Ensino, Não Há Maior Chamado  (36123 059) é um 
recurso para o aperfeiçoamento do professor. Nas áreas 
onde esse livro não estiver à disposição, as unidades 
devem usar o  Guia de Ensino  (34595 059).  

Quóruns e Classes no Domingo
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 O bispo e os líderes da ala devem assegurar-se de que 
todos os membros conheçam e tenham acesso aos seguin-
tes materiais à medida que eles estejam à disposição no 
idioma adequado:

    Escrituras 

     Revistas da Igreja 

      Hinos   (34832 059)

      A Família: Proclamação ao Mundo   (35602 059)

      O Cristo Vivo: O Testemunho dos Apóstolos   
(36299 059)

      Guia da Família   (31180 059)

      Noite Familiar – Livro de Recursos   (31106 059)

      Livro de Gravuras do Evangelho   (06048 090)

      Nosso Legado – Resumo da História de A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias   (35448 059)

      Para o Vigor da Juventude   (36550 059)

      Sempre Fiéis   (36863 059)

       Manual do Berçário: Olhai para Vossas Crianci-
nhas   (37108 059)

Scripture Stories DVDs [Histórias das Escrituras] 
(06598 000) Somente em inglês

          Que a Virtude Adorne Teus Pensamentos   [aborda o 
problema da pornografi a] (00460 059)

      Preparar Todas as Coisas Necessárias – Finanças da 
Família   (04007 059)

      Preparar Todas as Coisas Necessárias – Armazena-
mento Doméstico   (04008 059)   
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 MATERIAL  para o  LAR   

Muitos dos recursos listados acima estão disponí-
veis eletronicamente no site   LDS   .org/   manuals  . Para 
obter o material impresso, vá até o site   store   .LDS   .org   
ou entre em contato com o centro de distribuição 
que serve sua unidade.
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