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Preparamos, em consulta com o Departamento Missionário da Igreja, o documento anexo 
para integrar as doutrinas fundamentais do capítulo 3, do guia Pregar Meu Evangelho, no 
curso de Preparação Missionária (Religião 130).  Incluir essas doutrinas ajudará os alunos 
que estão preparando-se para a missão a aprender como compreendê-las e ensiná-las melhor.

Para integrar as doutrinas fundamentais, incentivamos os que ministram o curso a estudar 
o documento, em espírito de oração, e refletir como as sugestões podem ser usadas em suas 
aulas.  Com um planejamento cuidadoso, os professores devem adaptar as sugestões e criar 
breves oportunidades para o ensino dos alunos em suas aulas.
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Instruções para Integrar o Guia Pregar 
Meu Evangelho no Curso Religião 130 29 de agosto de 2011

Finalidade
Preparar melhor os missionários em potencial matriculados no curso Religião 130 a ensinar as doutrinas fundamentais encontradas 
no capítulo 3 do guia Pregar Meu Evangelho.
O Presidente Thomas S. Monson incentivou recentemente os que estão preparando-se para a missão: “Onde for possível, participem 
do seminário ou do instituto. Procurem conhecer bem o guia missionário Pregar Meu Evangelho” (“Ao Voltarmos a Nos Encontrar”, 
A Liahona, novembro de 2010, p. 6).
O Élder L. Tom Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos, declarou: “Não negligenciem a oportunidade de frequentar as aulas do 
seminário e do instituto. (…) Estudem o manual Pregar Meu Evangelho, enfatizando as doutrinas básicas ensinadas no capítulo 
3.   Sempre que pedirem a vocês que façam um discurso na Igreja ou deem a mensagem na noite familiar, concentrem-se nessas 
doutrinas básicas” (“Elevar Nossos Padrões”, A Liahona, novembro de 2007, p. 48).
O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou: “Há um curso especial no programa do instituto e nas três unida-
des da Universidade Brigham Young que pode prepará-los para o serviço missionário. Ele se fundamenta nos princípios encontrados 
no Pregar Meu Evangelho e anda de mãos dadas com esse importante recurso. Ele dará a vocês uma grande vantagem, quando forem 
chamados a servir” (“Agora É a Hora de Servir em uma Missão!” A Liahona, maio de 2006, p. 88).

Como Atingir o Objetivo
No curso de Preparação Missionária (Religião 130), proporcione oportunidades semanais para que os alunos ensinem doutrinas e 
princípios fundamentais encontrados no capítulo 3 de Pregar Meu Evangelho. 

Doutrinas de Pregar Meu Evangelho para os Alunos Praticarem o Ensino
O Departamento Missionário identificou as seguintes doutrinas como essenciais para que os missionários em perspectiva compreendam 
e se tornem competentes para ensinar: 

Da Lição 1 Da Lição 2 Da Lição 3
•	 A	Grande	Apostasia
•	 A	restauração	do	evangelho	de	Jesus	

Cristo	por	intermédio	de	Joseph	
Smith

•	 O	Livro	de	Mórmon:	Outro	 
Testamento	de	Jesus	Cristo

•	 O	Arbítrio	e	a	Queda	de	Adão	
•	 Nossa	vida	na	Terra
•	 A	Expiação

•	 Fé	em	Jesus	Cristo
•	 Arrependimento
•	 Batismo,	nosso	primeiro	convênio
•	 O	Dom	do	Espírito	Santo
•	 Perseverar	até	o	fim

Como Integrar as Doutrinas de Pregar Meu Evangelho no Curso Existente
Cada uma das lições encontradas atualmente no curso Religião 130 tem oportunidades de ensino para os alunos que já estão 
incorporadas ao currículo.  Os princípios identificados no guia Pregar Meu Evangelho podem ser usados para substituir ou 
realçar as atividades que já se encontram no atual manual do professor para o curso.
Algumas das maneiras pelas quais os professores podem implementar o ensino das doutrinas de Pregar Meu Evangelho pelos alunos, 
incluem:
•	 O	professor	pode	designar	cada	missionário	em	perspectiva	para	vir	para	a	aula	preparado	para	ensinar	uma	lição	de	3–5	minutos	

(de	acordo	com	o	modelo	encontrado	nas	pp.	44–45	do	Manual do Aluno de Preparação Missionária, do curso Religião 130, 
centralizada em uma das doutrinas encontradas no capítulo 3 de Pregar Meu Evangelho.

•	 O	professor	pode	reservar	tempo	no	início	ou	final	de	cada	aula	para	praticar	o	ensino.
•	 Um	aluno	pode	demonstrar	sua	aula	preparada	à	frente	de	toda	a	classe,	seguindo-se	uma	breve	discussão,	incluindo	a	avaliação	

da aula, comentários positivos e sugestões.
•	 O	professor	pode	designar	os	alunos	para	trabalharem	em	duplas	ou	em	pequenos	grupos,	ao	ensinarem	suas	lições	a	um	colega	

ou a três ou quatro outros alunos. Depois disso, o professor pode fazer uma sessão de perguntas e respostas, a fim de discutir as 
preocupações, esclarecer doutrinas e responder a perguntas que os alunos possam ter.

Continua no verso
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O gráfico seguinte ilustra um programa possível para o ensino dos alunos:

Semana

Manual do Instituto Princípios de Pregar Meu Evangelho a 
Serem Ensinados pelos Alunos

(Os números das lições missionárias estão entre parênteses)Capítulo Título

1 1 Chamados a Servir

2 2 Dignidade Pessoal

3 3 A Companhia do Espírito Santo

4 4 Ensinar pelo Espírito O	Livro	de	Mórmon:	Outro	Testamento	de	Jesus	
Cristo (1)

5 5 Aprendemos a Ensinar (Parte 1) O Arbítrio e a Queda de Adão (2)

6 6 Aprendemos a Ensinar (Parte 2) Nossa Vida na Terra (2)

7 7 O Plano do Pai Celestial A Expiação (2)

8 8 Os Profetas e a Apostasia A Grande Apostasia (1)

9 9 A Restauração A	Restauração	do	Evangelho	de	Jesus	Cristo	por	 
Intermédio	de	Joseph	Smith	(1)

10 10 Fé	e	Conversão Fé	em	Jesus	Cristo	(3)

11 11 Preparação	Física	e	Emocional Arrependimento (3)

12 12 Usar o Tempo com Sabedoria Batismo (3)

13 13 Preparar os Pesquisadores para o 
Batismo O Dom do Espírito Santo (3)

14 14 Atributos Cristãos. Perseverar até o fim (3)


