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Este DVD pode ser usado para ensinar o evangelho no lar e na Igreja. Ele contém 
quatro vídeos inspiradores que podem complementar os materiais da lição em aulas da 
Igreja e ajudar as pessoas de uma família a compreender os princípios do evangelho.

Chamados a Servir
Enfatiza o dever que todos os rapazes dignos e capazes têm de servir como 

missionários; incentiva os jovens a prepararem-se para a missão e fortalece a família 

dos missionários. Retrata as alegrias da preparação e do serviço missionário. (18:52)

Os Jovens e a Castidade
Explica o padrão de moralidade do Senhor. Fornece aos pais, bem como aos líderes 

e professores do sacerdócio e das auxiliares, um ponto de partida para conversas 

com os jovens a fim de ajudá-los a manterem-se moralmente limpos. (21:31)

Janelas do Céu
Encenação histórica de uma grande revelação quanto à lei do dízimo, que ajudou a 

Igreja a livrar-se das dívidas. Mostra também o milagroso cumprimento de uma 

bênção dada pelo Presidente Lorenzo Snow aos membros da Igreja em St. George, 

Utah. (32:19)

O Livro de Mórmon: Um Tesouro Inestimável
Mostra a origem e o surgimento do Livro de Mórmon e narra 

histórias reais a respeito de como pioneiros da Igreja receberam 

um testemunho desse livro. (59:48)
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