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Distribua cópias como segue: (1) bispo, (2) líder de missão da ala, (3) membro(s) do conselho da 
ala encarregado(s), (4) membro novo ou membro que está voltando à atividade na Igreja

Progresso de Membros Novos e de Membros Que Voltam à Atividade na Igreja                                                  

O bispo examina regularmente este formulário nas reuniões do conselho da ala para discutir o 
progresso de cada membro novo ou de cada membro que esteja voltando à atividade na Igreja. 
O conselho da ala utiliza o formulário para planejar maneiras específicas de ensinar e fortalecer 
os membros novos a partir do momento do batismo e confirmação até que recebam a investidura 
do templo. O conselho da ala também usa partes do formulário para planejar como ensinar e 
fortalecer os membros que estão voltando à atividade na Igreja.

Ala ou ramo Estaca ou distrito:

Dados Pessoais
Nome do membro ou casal Data de batismo Data de confirmação

Endereço Número de telefone

Nome e idade dos filhos 

Nome do(s) membro(s) do conselho da ala encarregado(s)

Nome dos mestres familiares

Nome das professoras visitantes

Dentro de Um Mês Após o Batismo ou Volta à Atividade na Igreja Data em que foi realizado

O bispo entrevistou o membro e examinou o princípio do dízimo e outras questões de dignidade 
para ajudar na preparação para a adoração no templo

Os homens qualificados foram entrevistados e receberam o Sacerdócio Aarônico

O membro está alistado no curso Princípios do Evangelho

Os missionários de tempo integral e os missionários da ala estão ensinando novamente as lições 
missionárias (como descrito em Pregar Meu Evangelho)

Dentro de Seis Meses Após o Batismo ou Volta à Atividade na Igreja Data em que foi realizado

O membro foi entrevistado e recebeu uma responsabilidade ou um chamado na Igreja

O membro frequenta regularmente a reunião sacramental 

O membro começou a preencher uma folha do registro de grupo familiar.  

Tão Logo Seja Apropriado Durante o Primeiro Ano Data em que foi realizado

Os homens qualificados e dignos foram preparados e receberam o Sacerdócio de 
Melquisedeque

Os membros com 12 anos ou mais participaram de batismos vicários no templo (onde for 
possível)

Os membros qualificados terminaram o seminário de preparação para o templo (ver Investidos 
do Poder do Alto: Seminário de Preparação para o Templo — Manual do Professor )

Quando Estiver Preparado, mas Não Antes de Um Ano Após o Batismo Data em que foi realizado

Os adultos qualificados e dignos receberam a investidura

A família foi selada no templo (caso se aplique)


