
GUIA DE ACESSO RÁPIDO
Metas de estudo diário das escrituras

O QUE HÁ NOVO NESTE ANO
A partir de 1º de janeiro de 2021, os alunos do seminário que desejarem o crédito do curso 
precisarão ler o livro de escrituras para o curso de estudo pelo menos 75 por cento dos dias 
corridos do semestre (ver “Expectativas de leitura das escrituras para conclusão e gradua-
ção do curso” no Manual de Normas). Os professores podem ajudar os alunos a fazer isso 
apoiando- os a estabelecer e manter as metas diárias de estudo das escrituras.

O VALOR DO ESTUDO DIÁRIO DAS ESCRITURAS
O presidente Nelson ensinou: “Ao buscarmos ser discípulos de Jesus Cristo, nosso empe-
nho em ouvi- Lo deve ser cada vez mais intencional. É necessário um esforço consciente e 
constante para preencher nossa vida com Suas palavras, Seus ensinamentos e Suas verda-
des todos os dias. (…) Mergulhar diariamente na palavra de Deus é essencial para a sobrevi-
vência espiritual, especialmente nestes dias de crescente agitação. Ao nos banquetearmos 
com as palavras de Cristo diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir 
às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos” (“Ouvir o Senhor”, Conferência 
Geral de Abril de 2020).

COMO VOCÊ PODE A JUDAR SEUS ALUNOS
Os professores podem ajudar os alunos criando experiências de aprendizado significativas 
com as escrituras em cada aula. No início de cada período, os professores devem reservar 
tempo para os alunos debaterem o valor do estudo das escrituras e a capacidade que elas 
têm de ajudá- los a se achegarem mais a seu Salvador Jesus Cristo. Os alunos devem ser 
incentivados a estabelecer suas próprias metas diárias de estudo das escrituras.
Os professores desempenham um papel importante em ajudar os alunos a cumprir suas 
metas diárias de estudo pessoal das escrituras. Os professores podem cumprir essa função 
de várias maneiras, incluindo:
• Usar as escrituras e os ensinamentos dos profetas modernos para ajudar os alunos a 

entender a importância do estudo diário das escrituras para seu próprio discipulado e 
conversão a Jesus Cristo.

• Ajudar os alunos a estabelecer metas de estudo diário das escrituras que sejam apropria-
das, significativas e adaptadas às suas necessidades e habilidades.

• Conhecer os alunos e acompanhá- los regularmente em suas experiências com o estudo 
das escrituras.

• Oferecer oportunidades regulares em sala de aula para que os alunos testifiquem sobre o 
que estão aprendendo e sentindo a respeito de Jesus Cristo e Seu evangelho por meio do 
estudo pessoal das escrituras.
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• Ajudar consistentemente os alunos a serem responsáveis, criando oportunidades em sala 
de aula para os alunos rastrearem seu estudo pessoal diário das escrituras no aplicativo 
mySeminary ou em outro método de gravação.

• Ajudar os alunos de uma forma que os incentive a compensar a leitura das escrituras caso 
tenham caído abaixo da marca de 75 por cento.

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PROFESSORES
• Todos os professores devem ser treinados por seu líder em serviço por meio de uma 

experiência em serviço ou um debate mensal. As adaptações locais para esse treinamento 
devem ser feitas em consulta com o diretor regional.

• Sugestões para ajudar os alunos a registrar e monitorar sua leitura diária das escrituras 
no aplicativo mySeminary podem ser encontradas em https://web.microsoftstream.com/
channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec.

• Pode ser feita uma adaptação em áreas onde o aplicativo mySeminary não estiver 
disponível.

• Os princípios encontrados na seção “Trabalho de recuperação” do Manual de Normas 
devem ser aplicados ao ajudar um aluno que caiu abaixo da marca de 75 por cento de lei-
tura das escrituras. Exemplos de trabalho de recuperação da leitura das escrituras podem 
ser encontrados no esboço de serviço mencionado anteriormente.
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