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As informações a seguir respondem as dúvidas sobre como implementar as perguntas para entrevistar 
missionários em perspectiva. Ver a carta da Primeira Presidência: “Perguntas padrão para missionários 
em perspectiva”, de 20 de outubro de 2017.

Geral
Por que a Igreja preparou uma lista padronizada de perguntas para entrevistar os 
missionários?
Os líderes da Igreja querem que todos os missionários tenham uma experiência espiritual que edifique 
a fé. É mais provável que os missionários sejam bem-sucedidos quando estão dignos e física, mental 
e emocionalmente preparados para o serviço missionário. As perguntas para a entrevista ajudarão os 
missionários em perspectiva a autoavaliar sua preparação para o serviço missionário. As perguntas 
também permitirão que os missionários em perspectiva tenham conversas significativas sobre as 
qualificações para o serviço missionário com seus pais (nos casos de missionários em perspectiva 
jovens) e líderes do sacerdócio.

Os padrões para o serviço missionário mudaram?
Não. Essas perguntas foram preparadas para os líderes da Igreja, pais e jovens a fim de que os 
padrões para o serviço missionário sejam compreendidos antecipadamente, e, assim, os missioná-
rios em perspectiva possam se preparar espiritual, física, mental e emocionalmente para a missão.

Por que essas perguntas são diferentes das perguntas para receber uma recomendação para 
o templo?
Muitas perguntas da entrevista são semelhantes às perguntas da entrevista de recomendação para o 
templo e foram incluídas para ajudar os líderes do sacerdócio a determinar se um missionário em 
perspectiva está digno para servir.

Entretanto, o serviço missionário possui uma exigência física, emocional e mental muito maior do 
que a frequência ao templo. As perguntas adicionais ajudam a avaliar a preparação física, mental e 
emocional do missionário em perspectiva para servir.

Essa é uma entrevista de dignidade ou de qualificação?
Ambas. A dignidade pessoal é uma qualificação para servir como missionário de tempo integral. 
Além disso, um candidato a missionário precisa atender às qualificações físicas, mentais e emo-
cionais a fim de servir.
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Missionários em perspectiva
Preciso conversar com meu bispo e o presidente da estaca sobre pecados dos quais eu já me 
arrependi?
Seu bispo e o presidente da estaca querem ajudá-lo a assegurar sua dignidade, qualificação e prepara-
ção para o serviço missionário de tempo integral. É importante se abrir com eles sobre transgressões 
passadas, mesmo aquelas que já foram resolvidas, para que eles possam ajudá-lo a determinar sua 
preparação espiritual para servir.

Alguns pecados graves podem me impedir de servir missão de tempo integral?
É possível que alguns pecados graves possam desqualificá-lo, temporariamente ou definitivamente, 
de servir missão de tempo integral. Como cada situação é única, converse com seu bispo e seja 
honesto com ele e seu presidente de estaca. Eles saberão como orientá-lo.

Meu bispo e meu presidente da estaca não têm treinamento médico. Como eles determinam 
se estou física, mental e emocionalmente preparado para servir missão?
Como parte do processo de recomendação, será pedido que você faça um exame físico e odontoló-
gico. Caso haja problemas mentais ou emocionais a serem considerados, seu bispo ou presidente 
de estaca pode pedir a você que converse com um profissional de saúde mental. Todo profissional 
médico ou de saúde mental que o examinar preencherá um formulário médico, e esses formulários 
vão ser enviados com sua recomendação missionária. Informações médicas e mentais incluídas nos 
formulários médicos e reunidas para as perguntas da entrevista serão compartilhadas e avaliadas 
por profissionais médicos e de saúde mental no Departamento Missionário.

Essas informações ajudam as autoridades gerais a determinar melhor as oportunidades de designação 
para os missionários. Em algumas situações, as autoridades gerais podem sugerir que um candidato 
a missionário considere servir missão de serviço para a Igreja.

Tenho uma condição médica que pode me desqualificar para servir como missionário de 
tempo integral. Devo considerar servir missão de tempo integral?
Converse com seu bispo e seu presidente de estaca sobre sua condição. Eles podem ajudá-lo a 
entender melhor as exigências físicas, mentais e emocionais para o serviço missionário. Caso tenha 
perguntas que eles não consigam responder, seu presidente de estaca pode entrar em contato com 
o Departamento Missionário.

Se eu não puder servir missão de proselitismo de tempo integral, que outras oportunidades 
estão disponíveis para mim?
Caso você não possa servir em uma designação de proselitismo e deseje servir missão, converse com 
seu bispo e seu presidente de estaca. Eles podem orientá-lo sobre designações como missionário de 
serviço da Igreja e outras oportunidades disponíveis de serviço significativo.
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Pais
O que devo fazer para ajudar meus filhos a se prepararem para servir missão de tempo 
integral?
Assuma um papel ativo cedo para ajudar seus filhos a se prepararem para o serviço missionário. 
Ensine-os sobre as qualificações para o serviço missionário e incentive-os a viver esses padrões. 
Você pode usar as informações anexadas às perguntas da entrevista como tópicos para as lições da 
noite familiar e debates. Quando seus filhos começarem a se preparar para o serviço missionário, 
certifique-se de que eles entendam as perguntas que serão feitas nas entrevistas com o bispo e o 
presidente da estaca.

Bispos, presidentes de ramo, presidentes de estaca e de missão
O que posso fazer caso sinta que um candidato não está preparado ou qualificado para 
servir missão? Quem posso contatar?
Você só deve enviar uma recomendação missionária quando, pelo que sabe, um candidato a mis-
sionário é espiritual, física, mental e emocionalmente capaz de cumprir as responsabilidades para 
as quais ele está sendo recomendado.

Caso o bispo ou presidente de ramo tenha dúvidas sobre as qualificações para o serviço missionário, 
ele deve conversar com o presidente da estaca. Se um presidente de estaca ou missão tiver dúvidas, 
ele pode entrar em contato com o Departamento Missionário.

Como posso ajudar os jovens, os pais e os líderes a entenderem as qualificações para o serviço 
missionário?
Debata as perguntas para a entrevista missionária e os recursos anexados com o conselho da ala, do 
ramo, da estaca ou do distrito. Os bispos e presidentes de ramo podem considerar compartilhar as 
perguntas com os pais e outros adultos durante a aula do quinto domingo ou outra oportunidade de 
ensino. Debata com eles como os pais e líderes podem ajudar os jovens a se preparar para o serviço 
missionário. Busque oportunidades de compartilhar e debater as perguntas com os jovens durante 
as aulas e entrevistas com os jovens.


