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Texto	  para	  Programas	  da	  Juventude	  
	  

Duração	  do	  Programa	  
	  
Usando	   todas	   as	   canções	   e	   o	   vídeo	   descritos	   no	   roteiro,	   o	   programa	   dura	   cerca	   de	   40	  
minutos	  +	  a	  mensagem	  de	  encerramento.	  
	  
Instruções	  para	  o	  Programa	  	  
	  
1o	  :	  Decida	  se	  vai	  ou	  não	  usar	  a	  apresentação	  em	  vídeo	  ”Receita	  para	  a	  Felicidade”,	  que	  
pode	  ser	  baixado	  gratuitamente	  na	  área	  de	  downloads	  do	  site	  www.deseretbrasil.com	  .	  	  
	  
A	  apresentação	  de	  vídeo	  é	  opcional,	  contudo,	  muito	  recomendada	  porque	  adiciona	  certa	  
dose	  de	  humor	  apropriado	  e	  doçura	  com	  a	  participação	  das	  criancinhas	  (o	  que	  é	  sempre	  
útil	   para	   ajudar	   a	   abrir	   o	   coração	   dos	   jovens	   e	   atrair	   sua	   atenção),	   e	   ele	   acrescenta	  
variedade	  e	  poder	  ao	  programa.	  	  
	  
2o	   :	  Designe	  Cantores.	  Escolha	  os	  solistas	  e	  os	  membros	  do	  coro.	  Tenha	  em	  mente	  que	  
qualquer	  canção	   indicada	  para	  “solo”	  não	  tem	  que	  ser	  cantada	  por	  apenas	  1	   jovem,	  mas	  
pode	  ser	  cantada	  em	  uníssono	  por	  2	  ou	  mais	  jovens.	  Você	  também	  pode	  optar	  por	  ter	  uma	  
ou	  mais	   canções	   cantadas	  por	  um	   líder	  ou	   líderes.	  Não	  é	  necessário	   ter	  um	  solista	  para	  
cada	   canção	   –	   alguns	   rapazes/moças	   podem	   cantar	  mais	   de	   uma,	   se	   necessário.	   O	   coro	  
pode	  ter	  apenas	  4	  pessoas	  ou	  ter	  o	  numero	  de	  participantes	  que	  você	  quiser.	  	  
	  
3o	   :	   Designe	   os	   Narradores.	   O	   programa	   é	   escrito	   para	   4	   narradores,	   mas	   você	   pode	  
escolher	   ter	   mais	   ou	   menos.	   Sugerimos	   usar,	   no	   mínimo,	   um	   jovem,	   mas,	   considere,	  
também,	  usar	  líderes	  para	  algumas	  narrações.	  Os	  narradores	  devem	  ler	  “Fechar	  aspas”	  ou	  
“Fim	  de	  Citação”	  em	  voz	  alta	  para	  que	  a	  audiência	  saiba	  quando	  uma	  citação	  termina.	  Isto	  
deve	  ser	  aplicado	  apenas	  quando	  não	  ficar	  claro	  que	  a	  citação	  terminou	  e	  as	  palavras	  de	  
outra	  pessoa	  começaram.	  	  
	  
Simplificando	  o	  Roteiro	  
Se	  não	  tiver	  jovens	  o	  suficiente	  para	  formar	  um	  coro	  (ou	  não	  tiver	  tempo	  ou	  não	  quiser)	  e	  
não	  tiver	  muitos	  solistas,	  você	  pode	  facilmente	  realizar	  o	  programa	  com	  poucos	  ou	  apenas	  
1	  solista.	  Para	  simplificar	  o	  roteiro:	  
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1. Peça	   para	   alguém	   criar	   uma	   apresentação	   de	   Power	   Point	   ou	   outro	   tipo	   de	   slide	  
show	  ao	  invés	  de	  apresentar	  determinada	  canção.	  

2. Você	  pode	  tocar	  qualquer	  das	  canções	  do	  CD	  ao	  invés	  de	  apresentá-‐las	  ao	  vivo.	  	  
3. Pode	  pular	  qualquer	  das	  sessões	  ou	  canções.	  

	  
Trilha	  Sonora	  para	  Acompanhamento,	  Partituras,	  Permissões	  para	  Cópias	  
Você	   pode	   usar	   a	   trilha	   para	   acompanhamento	   que	   consta	   do	   CD;	   pode	   usar	   um	  
pianista(desejável);	  ou	  usar	  uma	  combinação	  dos	  dois.	  Imprima	  as	  partituras	  que	  podem	  
ser	  baixadas	  através	  do	  site	  www.deseretbrasil.com.	  As	  partituras	  podem	  ser	   impressas	  
quantas	  vezes	  for	  necessário	  sem	  necessidade	  de	  permissão.	  	  

	  
Microfones/Uma	  Maneira	  de	  Tocar	  a	  Trilha	  Sonora	  de	  Acompanhamento	  
Talvez	   sua	   capela	   tenha	   microfones	   e	   pedestais	   para	   os	   microfones.	   Você	   também	  
precisará	  de	  um	  modo	  para	  tocar	  o	  acompanhamento	  do	  CD	  (a	  menos	  que	  esteja	  usando	  
piano	  ao	  vivo	  para	  o	  programa	  inteiro).	  Também,	  o	  especialista	  em	  tecnologia	  de	  sua	  ala	  
ou	  estaca	  pode,	  normalmente,	  mostrar-‐lhe	  como	  ligar	  seu	  aparelho	  de	  CD	  nos	  autofalantes	  
da	  capela	  ou	  salão	  cultural.	  

	  
Fazer	  Cópias	  do	  Roteiro	  
Não	  é	  necessário	  permissão	  para	  fazer	  cópias	  do	  roteiro.	  
	  
Compra	  dos	  CDs	  	  
Você	  pode	  comprar	  o	  CD	  através	  do	  site	  www.deseretbrasil.com	  	  	  
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Texto	  Para	  Programas	  da	  Juventude	  

	  
Escrito	  por	  Jenny	  Phillips	  

Traduzido	  por	  Paulo	  R.	  Toffanelli	  
	  
	  
Narrador	  1	  (0:12)	  
Em	  Doutrina	  e	  Convênios	  capítulo	  4,	  versículo	  2,	  nós	  lemos:	  “Portanto,	  ó	  vós	  que	  
embarcais	  no	  serviço	  de	  Deus,	  vede	  que	  o	  sirvais	  de	  todo	  o	  coração,	  poder,	  mente	  e	  força,	  
para	  que	  vos	  apresenteis	  sem	  culpa	  perante	  Deus	  no	  último	  dia.”	  
	  
Apresentação	  da	  canção	  “Ó	  Vós	  que	  Embarcais”	  	  	  
	  
Opcional:	  Apresente	  o	  vídeo	  “Receita	  para	  a	  Felicidade”	  
	  
Narrador	  2	  	  
Um	  dos	  ingredientes	  mais	  importantes	  para	  a	  felicidade	  nesta	  vida	  e	  no	  mundo	  vindouro	  é	  
servir	  ao	  próximo	  e	  a	  Deus	  de	  todo	  o	  coração.	  O	  Presidente	  Thomas	  S.	  Monson	  fez	  esta	  
simples,	  mas	  significativa	  declaração:	  “A	  felicidade	  vem	  através	  de	  servir	  a	  Deus	  e	  ao	  
nosso	  próximo.”	  	  
	  
Testemunhos	  de	  Jovens	  sobre	  o	  Serviço	  (opcional)	  
Escolha	  2	  jovens	  ou	  líderes	  para	  dar	  uma	  breve	  mensagem	  a	  respeito	  do	  serviço.	  (3	  
minutos).	  Peça-‐lhes	  que	  falem	  da	  importância	  de	  servir	  ao	  próximo	  e	  de	  como	  isso	  
abençoa	  nossa	  própria	  vida.	  Reforce	  o	  pedido	  para	  que	  sejam	  breves.	  	  
	  
Jovem	  1:	  _______________________________________	  
	  
Jovem	  2:	  _______________________________________	  
	  
Narrador	  3	  	  
Talvez	  a	  melhor	  maneira	  de	  servirmos	  a	  Deus	  e	  ao	  próximo	  seja	  trazendo-‐os	  a	  Cristo.	  O	  
profeta	  Joseph	  Smith	  escreveu:	  	  “Pois	  ainda	  existe	  muita	  gente	  na	  Terra...	  que	  só	  está	  
afastada	  da	  verdade	  por	  não	  saber	  onde	  encontrá-‐la”	  (D&C	  123:12).	  Joseph	  Smith	  também	  
escreveu:	  “Um	  homem	  cheio	  do	  amor	  de	  Deus	  não	  se	  contenta	  em	  abençoar	  apenas	  sua	  
família,	  mas	  corre	  o	  mundo	  inteiro,	  desejoso	  de	  abençoar	  toda	  a	  raça	  humana.”	  	  
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Narrador	  4	  
O	  Élder	  Gene	  R.	  Cook	  disse	  numa	  conferência	  geral:	  “.	  .	  .	  	  o	  Senhor	  espera	  que	  tragamos	  
almas	  a	  Ele	  convidando	  todos	  os	  homens	  a	  virem	  a	  Cristo,	  e	  ao	  fazê-‐lo,	  nós	  mesmos	  O	  
encontraremos.	  É	  verdadeiramente	  a	  coisa	  de	  maior	  valor	  para	  nós	  .	  .	  .	  É	  a	  maior	  oferta	  
que	  o	  homem	  pode	  fazer	  a	  Deus.	  Na	  verdade	  nós	  [recebemos]	  suas	  primeiras	  lições	  no	  
mundo	  dos	  espíritos	  e	  [fomos]	  preparados	  para	  nascer	  no	  devido	  tempo	  do	  Senhor,	  a	  fim	  
de	  [trabalharmos]	  em	  sua	  vinha	  para	  a	  salvação	  da	  alma	  dos	  homens.	  
Você	  não	  pode	  falhar	  .	  .	  .	  Temos	  que	  ser	  os	  instrumentos	  nas	  mãos	  de	  Deus	  para	  trazer	  
almas	  a	  Cristo.	  Talvez	  este	  seja	  o	  maior	  dom	  que	  um	  homem	  pode	  derramar	  sobre	  outro.”	  	  
	  
Apresentação	  da	  canção	  “Compartilhar”	  	  
	  
Narrador	  1	  
Para	  sermos	  efetivos	  em	  levar	  as	  pessoas	  para	  mais	  perto	  de	  Cristo,	  nós	  devemos	  ter	  a	  luz	  
do	  evangelho	  brilhando	  em	  nossa	  própria	  vida.	  	  	  
Duas	  das	  mais	  importantes	  ações	  diárias	  para	  manter	  o	  espírito	  em	  nossa	  vida	  é	  sincera	  e	  
consistentemente	  orar	  e	  estudar	  as	  escrituras	  e	  as	  palavras	  dos	  profetas	  vivos.	  O	  Pres.	  
Henry	  B.	  Eyring	  disse:	  “Para	  mim,	  ler	  as	  escrituras	  regularmente	  .	  .	  .	  	  tem	  mais	  a	  ver	  com	  
trazer	  o	  Espírito	  Santo	  a	  minha	  vida	  do	  que	  qualquer	  outras	  coisa	  que	  eu	  faça	  .	  .	  .	  	  As	  
escrituras	  são	  sempre	  grandes	  convites	  para	  o	  Espírito	  vir	  a	  sua	  vida.”	  
	  
Narrador	  2	  	  
O	  Pres.	  	  Uchtdorf	  explica,	  “Para	  fortalecer	  nosso	  relacionamento	  com	  Deus	  precisamos	  
despender	  tempo	  significativo	  a	  sós	  com	  Ele.	  Ao	  concentrar-‐nos	  serenamente,	  a	  cada	  dia,	  
na	  oração	  pessoal	  e	  no	  estudo	  das	  escrituras	  .	  .	  .	  	  estaremos	  investindo	  sabiamente	  nosso	  
tempo	  e	  empenho.”	  
	  
Existe	  uma	  profunda	  diferença	  entre	  oração	  e	  estudo	  apressado,	  e	  oração	  e	  estudo	  
fervoroso	  
	  
Como	  o	  Pres.	  James	  E.	  Faust	  ensinou:	  “Uma	  oração	  fervorosa	  e	  sincera	  é	  uma	  via	  dupla	  de	  
comunicação	  que	  fará	  Seu	  Espírito	  fluir	  como	  uma	  água	  que	  cura	  em	  momentos	  de	  
desafios,	  sofrimentos	  e	  dores	  que	  todos	  nós	  enfrentamos	  .	  .	  .	  Ao	  orar,	  nós	  devemos	  
imaginá-‐Lo	  perto,	  cheio	  de	  conhecimento,	  entendimento,	  amor	  e	  compaixão,	  a	  essência	  do	  
poder,	  e	  tendo	  grandes	  expectativas	  a	  nosso	  respeito.”	  
	  
Apresentação	  da	  canção	  “Perto”	  
	  
Narrador	  3	  	  
Ao	  nos	  aproximarmos	  de	  Cristo	  através	  do	  estudo	  das	  escrituras,	  da	  oração	  e	  ao	  nos	  
esforçarmos	  por	  cumprir	  os	  mandamentos,	  nós	  sentimos	  mais	  paz,	  força	  e	  alegria	  fluirão	  
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para	  nossas	  vidas.	  Então,	  nós,	  naturalmente	  desejaremos	  ajudar	  outros	  a	  receberem	  as	  
mesmas	  bênçãos.	  Mas	  como	  o	  Pres.	  Eyring	  relembra,	  servir	  ao	  próximo	  não	  é	  apenas	  algo	  
bom	  a	  ser	  feito,	  é	  algo	  essencial	  à	  nossa	  salvação.	  Ele	  ensinou:	  “A	  fim	  de	  qualificar-‐nos	  
para	  a	  vida	  eterna,	  nosso	  serviço	  precisa	  incluir	  o	  empenho	  de	  trabalhar	  com	  todo	  o	  
coração,	  poder	  mente	  e	  força,	  preparando	  outras	  pessoas	  para	  retornar	  conosco	  à	  
presença	  de	  Deus.	  	  	  
	  
Narrador	  4	  
Para	  sermos	  instrumentos	  efetivos	  ao	  embarcarmos	  no	  serviço	  de	  Deus,	  um	  ingrediente	  
chave	  é	  a	  bondade.	  O	  Élder	  Marvin	  J.	  Ashton	  disse:	  “O	  modo	  como	  tratamos	  um	  ao	  outro	  é	  
o	  alicerce	  do	  evangelho	  de	  Jesus	  Cristo	  .	  .	  .	  	  O	  melhor	  e	  mais	  claro	  indicador	  de	  que	  nós	  
estamos	  progredindo	  espiritualmente	  e	  nos	  aproximando	  de	  Cristo	  é	  o	  modo	  como	  
tratamos	  as	  outras	  pessoas	  .	  .	  .	  Quero	  enfatizar	  o	  princípio	  de	  que	  quando	  
verdadeiramente	  nos	  tornamos	  convertidos	  a	  Jesus	  Cristo,	  comprometidos	  com	  Ele,	  uma	  
coisa	  interessante	  acontece:	  nossa	  atenção	  se	  volta	  para	  o	  bem	  estar	  de	  nosso	  próximo,	  e	  o	  
modo	  como	  tratamos	  os	  outros	  se	  enche	  de	  paciência,	  bondade	  e	  de	  uma	  gentil	  aceitação.	  
Seja	  alguém	  que	  nutre	  e	  edifica.	  Seja	  alguém	  que	  tem	  um	  coração	  compreensivo	  e	  pronto	  a	  
perdoar,	  que	  atenta	  para	  o	  melhor	  nas	  pessoas.”	  

	  
Narrador	  1	  
O	  Élder	  Joseph	  B.	  Wirthlin	  ensinou	  “A	  bondade	  é	  a	  essência	  da	  grandeza	  do	  espírito	  e	  a	  
característica	  fundamental	  dos	  homens	  e	  mulheres	  mais	  nobres	  que	  já	  tive	  a	  oportunidade	  
de	  conhecer.	  .	  .	  A	  bondade	  deve	  permear	  todas	  as	  nossas	  palavras	  e	  ações	  no	  trabalho,	  na	  
escola,	  na	  Igreja	  e	  especialmente	  em	  nosso	  lar.	  
Bondoso	  seria	  uma	  palavra	  que	  alguém	  usaria	  para	  descrever	  você?	  Que	  tal	  fazermos	  as	  
seguintes	  perguntas	  a	  nós	  mesmos:	  

1) Eu	  falo	  de	  maneira	  positiva	  sobre	  outras	  pessoas,	  sempre	  enfatizando	  algo	  bom	  ao	  
invés	  de	  algo	  mau?	  

2) Sou	  gentil	  e	  tolerante	  ao	  me	  comunicar?	  

3) Perdôo	  e	  sou	  misericordioso	  com	  aqueles	  que	  me	  ofendem	  ou	  que	  têm	  fraquezas	  
evidentes?	  	  

4) Sou	  especialmente	  bondoso	  com	  meus	  pais	  e	  outros	  membros	  da	  família?	  
	  
Narrador	  2	  
O	  Pres.	  Uchtdorf	  disse:	  “Quando	  nosso	  coração	  se	  enche	  do	  amor	  de	  Deus,	  tornamo-‐nos	  
“para	  com	  os	  outros	  benignos,	  misericordiosos,	  perdoando-‐[nos]	  uns	  aos	  outros,	  como	  
também	  Deus	  [nos]	  perdoou	  em	  Cristo.	  
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O	  puro	  amor	  de	  Cristo	  [nos	  permitirá]	  ver	  os	  outros	  da	  maneira	  que	  o	  Pai	  Celestial	  vê	  a	  
nós:	  como	  mortais	  imperfeitos	  e	  falhos	  que	  têm	  potencial	  e	  valor	  muito	  além	  do	  que	  
conseguirmos	  imaginar.	  Pelo	  fato	  de	  Deus	  nos	  amar	  tanto,	  nós	  também	  devemos	  amar	  e	  
perdoar	  uns	  aos	  outros.”	  
	  

	  
	  

Apresentação	  da	  canção	  “Bondosa”	  	  
	  

Narrador	  3	  	  
Ao	  embarcarmos	  no	  serviço	  de	  Deus	  com	  certeza	  haverá	  momentos	  de	  desencorajamento.	  
Haverá	  momentos	  em	  que	  nos	  sentiremos	  deprimidos	  ou	  até	  perseguidos.	  	  
No	  Livro	  de	  Mórmon,	  tanto	  Lei	  quanto	  Néfi	  tiveram	  a	  visão	  da	  árvore	  da	  vida.	  Naquela	  
visão	  nosso	  mundo	  é	  simbolizado	  por	  “um	  escuro	  e	  triste	  deserto”	  e	  uma	  densa	  névoa	  de	  
escuridão	  cobria	  a	  terra.	  	  
Em	  nossos	  dias,	  frequentemente	  nos	  sentimos	  cercados	  pela	  escuridão.	  Mas	  o	  Senhor	  
disse	  a	  Néfi:	  “E	  serei	  .	  .	  .	  a	  vossa	  luz	  no	  deserto.”	  	  O	  Senhor	  não	  nos	  deixou	  sozinhos	  na	  
escuridão.	  Cristo	  disse:	  “Eu	  sou	  a	  luz	  que	  vim	  ao	  mundo,	  para	  que	  todo	  aquele	  que	  crê	  em	  
mim	  não	  permaneça	  nas	  trevas.”	  (João	  12:46)	  
	  
Ao	  trilharmos	  nosso	  próprio	  caminho	  neste	  mundo	  escuro	  e	  triste,	  podemos	  às	  vezes	  nos	  
sentir	  perdidos	  em	  meio	  às	  tempestades	  e	  adversidades	  da	  vida.	  Mas,	  como	  disse	  o	  Élder	  
Melvin	  J.	  Ballard:	  “Não	  estamos	  no	  escuro.	  A	  luz	  está	  no	  navio;	  o	  capitão	  é	  inspirado.	  Ele	  
sabe	  pra	  onde	  estamos	  indo.	  Deus	  está	  no	  leme	  e	  os	  ventos	  podem	  soprar,	  eles	  podem	  
tornar-‐se	  furiosos,	  mas	  eu	  declaro	  a	  você,	  que	  assim	  como	  vive	  o	  Senhor,	  se	  os	  Santos	  dos	  
Últimos	  Dias	  cumprirem	  Seus	  mandamentos	  e	  aceitarem	  o	  plano	  que	  Ele	  ofereceu,	  Deus	  
nos	  livrará;	  suas	  promessas	  serão	  cumpridas,	  sairemos	  vitoriosos	  .	  .	  .	  se	  apenas	  nos	  
afastarmos	  das	  tempestades	  que	  nos	  ameaçam.”	  	  
	  
	  
Apresentação	  do	  vídeo	  e	  canção	  “Meu	  Porto	  Seguro	  –	  com	  o	  Élder	  Wirthlin”	  
	  
	  
OU	  
	  
Apresentação	  da	  canção	  “Meu	  Porto	  Seguro”	  
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Narrador	  4	  	  
Embarcar	  no	  serviço	  de	  Deus	  é	  um	  ingrediente	  necessário	  para	  a	  felicidade,	  
contentamento	  e	  paz.	  Mas	  é	  também	  um	  requisito	  para	  a	  Vida	  Eterna.	  Preste	  atenção	  no	  
final	  da	  escritura:	  “Portanto,	  ó	  vós	  que	  embarcais	  no	  serviço	  de	  Deus,	  vede	  que	  o	  sirvais	  de	  
todo	  o	  coração,	  poder,	  mente	  e	  força,	  para	  que	  vos	  apresenteis	  sem	  culpa	  perante	  Deus	  no	  
último	  dia.”	  
Nossa	  vida	  é	  incrivelmente	  curta	  se	  comparada	  às	  eternidades.	  Todos	  nós,	  em	  breve,	  
partiremos	  desta	  vida	  na	  Terra.	  Estamos	  aqui	  apenas	  por	  “um	  momento.”	  Mas	  seguiremos	  
pelas	  eternidades	  sem	  fim	  –	  seguiremos	  para	  sempre	  .	  .	  .	  e	  nosso	  destino	  eterno	  depende	  
da	  maneira	  como	  conduzirmos	  nossa	  breve	  existência	  carnal.	  
O	  Pres.	  Wilford	  Woodruff	  nos	  lembra:	  “Nossa	  vida	  aqui	  dura	  apenas	  alguns	  dias,	  mas	  do	  
outro	  lado	  do	  véu	  viveremos	  eternamente	  .	  .	  .	  Suas	  bênçãos,	  exaltação	  e	  glória	  no	  futuro,	  
para	  todo	  o	  sempre,	  dependerão	  do	  curso	  que	  aqui	  seguirem.	  O	  caminho	  que	  conduz	  à	  
vida	  eterna	  está	  bem	  claro	  a	  sua	  frente.	  (...)	  Agora	  lhes	  compete	  segui-‐lo.”	  	  
	  
Apresentação	  da	  canção	  “No	  Último	  Dia”	  	  
	  
	  
	  
	  


