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Fortalecer a Família ao
Aumentar a Espiritualidade
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ulie B. Beck, presidente geral da Sociedade de
Socorro, disse: “Isso faz crescer em mim um
extraordinário testemunho a respeito do valor das
filhas de Deus. (…) Nunca houve tanta necessidade de mais fé e mais retidão pessoal. Nunca
houve tanta necessidade de famílias e lares mais
fortes”.
As irmãs podem criar lares e famílias mais fortes
ao agir sob revelação pessoal. “A capacidade de
qualificar-nos para receber revelação pessoal e
agir de acordo com essa inspiração é a habilidade
mais importante que podemos adquirir nesta vida”,
continuou a irmã Beck. “Qualificar-nos para receber o Espírito do Senhor é algo que começa com
o desejo de ter esse Espírito e implica certo grau
de dignidade. Guardar os mandamentos, arrepender-nos e renovar os convênios feitos no batismo
levam à bênção de sempre termos o Espírito do
Senhor conosco. Fazer e cumprir os convênios do
templo também acrescentam força e poder espiritual à vida da mulher. Encontramos muitas respostas a perguntas difíceis lendo as escrituras, pois
elas nos ajudam a receber revelação. (…) A oração
diária também é essencial para termos o Espírito
do Senhor conosco.” 1
Também fortalecemos espiritualmente os membros da família ao ajudá-los a compreender o
plano eterno do Pai Celestial. “O que precisamos
fazer para preparar melhor nossos filhos espiritualmente para seus papéis eternos?” perguntou
o Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze
Apóstolos. “Talvez a resposta mais abrangente
deva ser: Ensinar-lhes a viver os princípios do
evangelho.” Esse ensinamento vem-nos por meio
da oração diária, do estudo diário das escrituras e
de refeições familiares diárias, bem como de noites
familiares e frequência à igreja todas as semanas. O
Élder Ballard explica: “Nós nos preparamos todos
os dias, agora mesmo, para a vida eterna. Se não
estivermos nos preparando para a vida eterna,
estaremos nos preparando para menos que isso —
talvez extremamente menos que isso”.2

Estude este material e, conforme julgar conveniente,
discuta-o com as irmãs que você visitar. Use as perguntas para fortalecer suas irmãs e para fazer com
que a Sociedade de Socorro faça parte ativa da sua
própria vida.

O que
Posso Fazer?
1. Como posso

ajudar minhas
irmãs a aumentar
a autossuficiência
espiritual?

2. Como posso

aumentar minha
capacidade de
reconhecer o
Espírito Santo e
responder a Ele?

Das Escrituras

Provérbios 22:6;
I João 3:22; Doutrina
e Convênios 11:13–
14; 19:38; 68:25

Fé • Família • Auxílio

De Nossa História

O Profeta Joseph Smith ensinou às irmãs,
numa reunião da Sociedade de Socorro, em abril
de 1842, que elas tinham a solene obrigação de
buscar a própria salvação. Ele disse: “Depois [de
minha] instrução, vocês serão responsáveis por
seus próprios pecados; é uma honra desejável
que vivam assim perante nosso Pai Celestial para
se salvarem; somos todos responsáveis perante
Deus pela maneira como melhoramos a luz e a
sabedoria que nos foram concedidas por nosso
Senhor para permitir que nos salvemos”.3 Ele as
ensinou a ser pessoas justas, a tornar-se um povo
santo, e a preparar-se para as ordenanças e convênios do templo.
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