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A s aulas do Sacerdócio 
de Melquisedeque 
e da Sociedade de 

Socorro realizadas nos 
quartos domingos de cada 
mês serão dedicadas aos 
“Ensinamentos para os 
Nossos Dias”. Todas as aulas 
terão por base um ou mais 
discursos proferidos durante 
a conferência geral mais 
recente. Os presidentes de 
estaca e de distrito podem 
escolher quais discursos 
devem ser usados, ou 
podem delegar essa respon-
sabilidade aos bispos e pre-
sidentes de ramo. Os líderes 
devem reforçar a importân-
cia de que tanto os irmãos 
do Sacerdócio de Melqui-
sedeque como as irmãs 
da Sociedade de Socorro 
estudem o mesmo discurso 
no mesmo domingo.

Aqueles que partici-
pam das aulas do quarto 
domingo são incentivados a 
estudar e a levar para a sala 
de aula a edição da revista 
com os discursos da última 
conferência geral.

Sugestões para Preparar a 
Aula com Base nos Discursos

Ore para que o Santo 
Espírito esteja ao seu lado 
ao estudar e ensinar o(s) 
discurso(s). Talvez você 

fique tentado a usar outros 
materiais para preparar a 
aula, mas são os discursos 
da conferência que fazem 
parte do currículo apro-
vado. Sua tarefa é ajudar os 
outros a aprender e a viver 
o evangelho como ensi-
nado na última conferência 
geral da Igreja.

Estude o(s) discurso(s) 
procurando princípios 
e doutrinas que aten-
dam às necessidades dos 
alunos. Procure também 
histórias, referências das 
escrituras e declarações 
no(s) discurso(s), que o(a) 
ajudem a ensinar essas 
verdades.

Faça um esboço de 
como irá ensinar esses 
princípios e essas doutrinas. 
Seu esboço deve incluir 
perguntas que ajudem os 
alunos a:

•  Procurar princípios 
e doutrinas no(s) 
discurso(s).

•  Refletir sobre seu 
significado.

•  Compartilhar a com-
preensão, as ideias, 
as experiências e o 
testemunho.

•  Aplicar esses princípios e 
essas doutrinas à própria 
vida. ◼
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MESES MATERIAIS PARA AS AULAS DO 
QUARTO DOMINGO

Maio de 2011–
Outubro de 2011

Discursos publicados na edição de 
maio de 2011 de A  Liahona *

Novembro de 2011–
Abril de 2012

Discursos publicados na edição de 
maio de 2011 de A  Liahona *

* Esses discursos estão disponíveis (em vários idiomas) no site conference .LDS .org.




