
Professoras Visitantes: 
O que significa 
ministrar à maneira  
do Salvador?
Na vida das mulheres santos dos últimos dias, a Sociedade de Socorro 
deve ser sinônimo de caridade “o puro amor de Cristo” (Morôni 7:47). 
O privilégio de ministrar por meio do ensino de professoras visitantes é 
uma oportunidade de tornar-se como o Salvador. Quando as professoras 
visitantes ministram à maneira do Salvador, elas se preparam e preparam 
as outras pessoas para a bênção da vida eterna.

Considere as diversas oportunidades que tem de usar os esboços abaixo, 
como, por exemplo, durante as reuniões de liderança das auxiliares da 
estaca. Selecione tópicos e recursos desses esboços para ajudar as irmãs 
a entender o que significa ministrar à maneira do Salvador. Além de 
conduzir o treinamento, reserve um tempo para ver e ponderar sobre 
o treinamento intitulado “Aprendizado e Ensino no Lar e na Igreja”. Ele 
inclui um debate com o Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze 
Apóstolos. Reflita sobre como os princípios do debate podem abençoar 
as irmãs a quem você serve.

SOCIEDADE DE SOCORRO

O PROGRAMA DE PROFESSORAS VISITANTES É UM 
PADRÃO PARA AJUDAR AS IRMÃS A SEGUIR O EXEM-
PLO DO SALVADOR AO MINISTRAR AOS OUTROS

• Como o Salvador estabeleceu um exemplo de ministrar 
às pessoas?

• Em quais lugares o Salvador ministrou durante Sua 
missão mortal?

• Como as professoras visitantes podem ministrar à 
maneira do Salvador?

• Como a compreensão da ministração pode mudar 
a maneira como as líderes da Sociedade de Socorro 
organizam o ensino das professoras visitantes? Como 
essa compreensão poderia mudar a maneira como as 
professoras visitantes relatam seu serviço?
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Quando Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro, ele disse: 
“Vocês estão agora em condições de agir de acordo com essa 
compreensão plantada por Deus em seu coração”. Ele “ensinou 
princípios que ajudaram as irmãs da Sociedade de Socorro a ‘socorrer os 
pobres’ e ‘salvar almas’” (Filhas em Meu Reino pp.16,17).

QUANDO MINISTRAMOS COM CARIDADE, O PURO 
AMOR DE CRISTO, RECONHECEMOS AS NECESSIDA-
DES E AGIMOS DE MANEIRA AMOROSA

• Quais são algumas maneiras pequenas e simples pelas 
quais as irmãs podem ministrar?

• Como você pode oferecer serviço como o do Salvador às 
irmãs de todas as idades?

• Como a compreensão da Expiação pode nos ajudar a 
ministrar com mais caridade?

Lucy Mack Smith disse: “Precisamos amar-nos mutuamente, cuidar 
umas das outras, consolar umas às outras e adquirir instrução, para que 
possamos todas viver no céu juntas” (Filhas em Meu Reino, p. 25).

DEMONSTRAMOS NOSSO AMOR AO SENHOR AO 
GUARDAR NOSSOS CONVÊNIOS E AJUDAR OS 
OUTROS A FAZER O MESMO

• Como as visitas de professoras visitantes ajudam as irmãs 
a guardar os convênios?

• Como ministrar à maneira do Salvador nos une?

• Como podemos ajudar as novas irmãs da Sociedade de 
Socorro a aprender como ministrar por meio das visitas 
de professoras visitantes?

• Como as visitas de professoras visitantes são um trabalho 
de salvação?

O Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou: 
“Todas as irmãs da Igreja que fizeram convênios com o Senhor têm o 
mandamento divino de ajudar a salvar almas, de liderar as mulheres 
do mundo, de fortalecer os lares de Sião e de edificar o reino de Deus” 
(Filhas em Meu Reino, p. 26).

CONCLUSÃO
• O que você aprendeu hoje?

• O que você vai fazer como resultado do que aprendeu?
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