M E N S AG E M DA S P R O F E S S O R A S V I S I TA N T E S
Estude este material e, conforme julgar conveniente, discuta-o com as irmãs que você visitar. Use as
perguntas para ajudar no fortalecimento das irmãs e para fazer com que a Sociedade de Socorro seja
parte ativa de sua própria vida.

Fé, Família, Auxílio

Filhas em Meu
Reino

De Nossa História

ILUSTRAÇÃO FOTOGRÁFICA: CHRISTINA SMITH© IRI

S

omos filhas de nosso Pai Celestial.
Ele nos conhece e nos ama, e tem um
plano para nós. Parte desse plano inclui
vir à Terra para aprendermos a escolher
o bem em vez do mal. Quando optamos
por guardar os mandamentos de Deus,
nós O honramos e reconhecemos nossa
identidade como filhas de Deus. A Sociedade de Socorro nos ajuda a recordar
essa herança divina.
A Sociedade de Socorro e sua história
nos fortalecem e nos apoiam. Julie B.
Beck, presidente geral da Sociedade de
Socorro, disse: “Como filhas de Deus,
vocês se preparam para designações
eternas, e cada uma de vocês tem identidade, natureza e responsabilidade
femininas. O sucesso das famílias e
comunidades desta Igreja e do precioso
plano de salvação depende de sua fidelidade. (…) [Nosso Pai Celestial] pretendia
que a Sociedade de Socorro ajudasse a
edificar Seu povo e a prepará-lo para
as bênçãos do templo. Ele estabeleceu
[a Sociedade de Socorro] para adequar
Suas filhas a Sua obra e convocar a ajuda
delas na edificação de Seu reino e no
fortalecimento dos lares de Sião”.1
Nosso Pai Celestial nos confiou missões específicas para ajudar a construir
Seu Reino. Também nos abençoou com
os dons espirituais de que precisamos
para realizar esse trabalho específico. Por
meio da Sociedade de Socorro, temos
oportunidades de usar nossos dons para
fortalecer as famílias, ajudar os necessitados e aprender a viver como discípulas
de Jesus Cristo.
O Presidente Dieter F. Uchtdorf,
segundo conselheiro na Primeira
Presidência, disse sobre o discipulado:

“Andando pacientemente no caminho
do discipulado, demonstramos a nós
mesmos a medida de nossa fé e nossa
disposição de aceitar a vontade de Deus,
em vez da nossa”.2
Lembremo-nos de que somos filhas
de Deus e esforcemo-nos para viver
como discípulas Dele. Se assim o fizermos, vamos ajudar a construir o reino de
Deus aqui na Terra e tornar-nos dignas
de regressar a Sua presença.

Das Escrituras

Zacarias 2:10; Doutrina e Convênios 25:1,
10, 16; 138:38–39, 56; “A Família: Proclamação ao Mundo” (A Liahona, novembro de
2010, última contracapa)

O que Posso Fazer?
1. Como posso ajudar as irmãs que

Em 28 de abril de 1842, o
Profeta Joseph Smith disse às
irmãs da Sociedade de Socorro:
“Vocês estão agora em condições de agir de acordo com
essa compreensão plantada
por Deus em seu coração. (…)
Se vocês viverem de modo a
estar à altura de seus privilégios, não se poderá impedir que os anjos lhes façam
companhia”.3
Por reconhecer o poder da
Sociedade de Socorro para
servir ao próximo e ajudar as
pessoas a aumentar a fé, Zina
D. H. Young, terceira presidente geral da Sociedade de
Socorro, prometeu às irmãs em
1893: “Se escutarem bem no
fundo de seu próprio coração,
encontrarão, com o auxílio do
Espírito do Senhor, a pérola de
grande valor, o testemunho
desta obra”.4
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visito a atingirem seu potencial como
filhas de Deus?

2. Como posso aplicar em minha vida

os conselhos e as advertências dadas às
mulheres em Doutrina e Convênios 25?

Acesse www.reliefsociety.LDS.org para mais informações.
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