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O que Há de Novo no Progresso Pessoal? 

Elaine S. Dalton 

Presidente Geral das Moças 

O programa de Progresso Pessoal das Moças ganhou um novo visual e 

algumas novidades. 

Agora é a hora de se preparar para o futuro maravilhoso que as aguarda. O Progresso 

Pessoal vai ajudá-las a se prepararem e a compreenderem sua identidade como filhas de 

Deus. 

O Progresso Pessoal não é um programa separado e isolado do restante de sua vida. É um 

instrumento que pode ser usado para vocês se aproximarem mais do Salvador, servirem ao 

próximo, ocuparem-se zelosamente numa boa causa, aprenderem novas habilidades, 

desenvolverem relacionamentos com outras pessoas e prepararem-se para fazer convênios no 

templo. O Progresso Pessoal ajuda toda moça que participa do programa a desenvolver 

hábitos diários que demonstram retidão.  Quando fazemos pequenas coisas constantemente, 

elas passam a fazer parte do que somos e nos modificam. Realmente é “por meio de coisas 

pequenas e simples que as grandes são realizadas” (Alma 37:6). 

O novo livreto revisado do Progresso Pessoal traz na capa a imagem 

do templo. O templo é o símbolo para os jovens da Igreja. O templo é a 

razão de tudo o que fazemos no programa das Moças. Esperamos que, ao 

olharem para o templo Na capa do Progresso Pessoal, vocês sempre se 

lembrem que a participação no programa do Progresso Pessoal as ajudará 

a prepararem-se para, um dia, fazer convênios sagrados no templo e 

guardá-los. 

O novo LIVRETO do Progresso Pessoal é rosa! Isso é para lembrá-las de que são filhas 

do Pai Celestial e de que têm características, dons e papéis que são exclusivos do sexo 

feminino. Além de conter instruções sobre como participar do programa, Ele também 

apresenta os símbolos referentes a cada faixa etária do Programa das Moças. 

• O símbolo das Abelhinhas é a colmeia, que lembra harmonia, cooperação 

e trabalho. 

 

• O símbolo das Meninas-Moças é uma rosa, que lembra amor, fé e pureza. 
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• O símbolo das Lauréis é uma coroa de louros, que representa honra e 

grandes feitos. 

A maioria dos projetos e experiências dos valores continuam os mesmos; 

porém, alguns sofreram pequenas mudanças para ficarem mais atualizados e mais voltados 

aos convênios do templo que, um dia, vocês virão a fazer e guardar. 

 

Alguma pergunta? 

Como começo o Progresso Pessoal? Começar é fácil! Basta abrir o LIVRETO e começar 

por qualquer valor que vocês achem interessante. Não é preciso seguir uma ordem. Ao 

realizarem as experiências obrigatórias, vocês compreenderão melhor cada valor e por que 

cada um deles é importante em sua vida. 

Quem pode participar? Todos os que quiserem podem participar. Vocês podem convidar 

amigas que não são da Igreja para fazer o Progresso Pessoal com vocês. Sua mãe ou outras 

mulheres também podem participar. Todas nós ainda estamos progredindo e tentando 

crescer, desenvolver-nos e PASSAR A SER TUDO o que o Pai Celestial PRETENDE QUE 

SEJAMOS.  

Em que ritmo devo seguir? Normalmente, ao abrir o LIVRETO do Progresso Pessoal, 

vocês encontrarão algumas coisas que já fazem na escola ou em casa. Não deixem de 

considerá-las em seu Progresso Pessoal e de traçar planos com antecedência para que tais 

coisas, a partir de agora, sejam feitas com um propósito. Sugiro que todos os domingos vocês 

avaliem o que realizaram em relação ao Progresso Pessoal e anotem em seu diário. Com isso, 

vocês poderão fazer um acompanhamento de todas as coisas boas que fazem. Cada uma deve 

seguir seu próprio ritmo. Se fizerem uma experiência por mês e dois projetos por ano, terão 

concluído o programa quando forem Lauréis. Depois disso, vocês terão o 

privilégio e a oportunidade de orientar outras moças que estiverem fazendo o 

Progresso Pessoal. Quando fizerem isso, vocês poderão ganhar a Honra da 

Abelhinha,  que representa o ato de andar a segunda milha para servir ao 

próximo. O pingente “Honra da Abelhinha” pode ser usado junto com o 

medalhão das Moças. 

Posso fazer o Progresso Pessoal na Mutual? Sim, vocês podem fazer UMA parte do 

Progresso Pessoal na Mutual. Um projeto poderia ser utilizado como atividade da Mutual. 

Vocês também podem fazer o Progresso Pessoal aos domingos aprendendo coisas referentes 

aos valores e estudando as escrituras na aula das Moças. Peçam a sua consultora que leia ou 
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explique-lhes qualquer escritura que vocês não entenderem. Lembrem-se que, apesar do 

Progresso Pessoal ser individual, vocês podem fazer algumas partes junto com outras 

pessoas. 

Quais oportunidades de liderança ele me proporciona? Ao organizarem, prepararem e 

realizarem um projeto de 10 horas, vocês podem convidar outras moças de sua classe ou ala 

para ajudá-las. Será bom para elas prestar serviço e participar do projeto e, quando elas 

precisarem, vocês também poderão ajudá-las. Isso contribuirá para que vocês desenvolvam 

habilidades de liderança necessárias para o desempenho de seus futuros papéis de esposa, 

mãe e dona-de-casa; E também as ajudará a aprender a se comunicarem e organizarem para 

realizar tarefas difíceis. 

Devo fazer o Progresso Pessoal com minha mãe? Convidamos vocês a participarem do 

Progresso Pessoal com sua mãe. Vocês duas sempre fazem muitas coisas boas juntas. Vocês 

podem incentivar uma a outra e reconhecer as boas coisas que fazem; podem até aprovar e 

assinar os projetos uma da outra! Divirtam-se juntas. Agora, caso sua mãe não queira 

participar, vocês podem fazer o Progresso Pessoal com uma moça mais velha ou com alguma 

outra mulher digna que também esteja realizando o Progresso Pessoal. Quando precisarem, 

vocês também podem pedir ajuda a suas líderes. 

Por que preciso escrever um diário? Muitos projetos e experiências com os valores 

pedem que vocês anotem no diário aquilo que pensam e sentem, bem como as coisas que 

aprendem. Esse diário passará a ser um registro valioso de seus dias na organização das 

Moças. Escrever no diário também lhes proporcionará a companhia do Espírito Santo.  

As bênçãos recebidas por participar do Progresso Pessoal vão muito além dos anos 

passados na organização das Moças. Vocês ficarão mais próximas do Salvador; Sua fé em 

Jesus Cristo e seu testemunho do evangelho restaurado aumentarão; Vocês estarão 

preparadas para cumprir sua missão e seus papéis divinos na Terra;  Sentirão a doce alegria 

de servir e de realizar feitos louváveis; Sentirão a influência do Espírito Santo, que as guiará 

e ensinará, e  Desenvolverão um padrão DE CONDUTA que lhes trará bÊnçãos por toda essa 

vida e pela eternidade. Esse padrão as ajudará a progredir, e A fazer e guardar os convênios 

do templo. Que cada uma de vocês seja abençoada ao iniciar esse programa de progresso 

conosco. Nós amamos vocês! O Senhor ama vocês! Vocês são Suas filhas queridas.   
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Correntinha com Pingente da Tocha 

Ao entrarem para a organização das Moças, vocês receberão de suas líderes uma 

correntinha com o pingente da “tocha”. Esse pingente representa seu compromisso 

de  defender a verdade e a retidão em todos os momentos, em todas as coisas e em 

todos os lugares. O símbolo da tocha também as lembrará de erguerem-se e 

brilharem para que SUA luz “seja um estandarte para as nações”  (Ver D&C 115:5). Usem 

essa correntinha com orgulho e lembrem-se do compromisso que assumiram. 

 

Fitas para as Escrituras 

Sempre que terminarem a experiência e o projeto de um valor, vocês 

receberão uma fita para colocarem nas escrituras. Essa fita pode ser usada 

para marcar sua escritura preferida referente àquele valor. Cada fita tem a 

cor do valor a que se refere: branca para fé, dourada para virtude, e assim 

por diante. Sua líder lhes dará essa fita em uma reunião das Moças, quando vocês tiverem 

completado todos os requisitos do valor. 

 

Marcador de Livros Opcional para as Fitas das Escrituras 

Se sua mãe ou líder quiser, existe um marcador de livros opcional para organizar as 

fitas das escrituras. Vocês podem colocá-lo por dentro da lombada do livro de 

escrituras para evitar que as fitas, pelas quais vocês se esforçaram tanto, caiam e se 

percam. 

 

Emblemas do Progresso Pessoal 

Quando terminarem as experiências e o projeto de cada valor, vocês 

receberão um adesivo dourado para colar no final do seu LIVRETO de 

Progresso Pessoal. Anotem a data em que completaram os requisitos de cada valor. Seu 

LIVRETO passará a ser seu registro pessoal de todas as coisas boas que fizerem. 
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Certificados de Avançamento 

Ao passarem de um grupo etário para outro, o bispo lhes entregará 

um certificado de reconhecimento e conclusão. Esses certificados 

poderão ser guardados em um lugar especial para lembrá-las das 

coisas que aprenderam e fizeram enquanto eram Abelhinhas, 

Meninas-Moças ou Lauréis. 

 

Medalhão das Moças 

Quando terminarem o Progresso Pessoal, vocês registrarão seu testemunho em 

seu diário e marcarão uma entrevista com o bispo. Depois disso, estarão 

qualificadas a receber o Medalhão das Moças. O medalhão agora é diferente: 

Além da imagem do templo, ele também traz o símbolo de cada grupo etário, e 

há um pequeno rubi encravado no centro da rosa, que é o símbolo das Meninas-

Moças. Esse rubi simboliza que vocês concluíram o Progresso Pessoal e também 

o novo valor “Virtude”. O rubi é para lembrá-las de que a jovem virtuosa é 

preciosa e “seu valor muito excede ao de rubis” (Provérbios 31:10). 

 

Pôster com o Tema das Moças 

Também preparamos um novo pôster do tema das moças que incluiu o 

novo valor “Virtude”. Certifiquem-se de ter um desses novos pôsteres 

na sala das Moças em que vocês se reúnem toda semana. Além disso, 

também preparamos uma versão menor, um cartão com o tema das 

Moças, que vocês podem colocar no quarto, em seu armário ou em 

outro lugar de sua escolha. Ele vem com o tema das moças na frente e, atrás, vem com A 

explicação do nome de cada grupo etário (Abelhinhas, Meninas-Moças e Lauréis). 

Esperamos que isso as ajude a lembrarem-se de quem são e das coisas que estão lutando para 

conquistar. 

 

 


