
O QUE HÁ DE NOVO PARA MIM? 

Você provavelmente terá mais missionários servindo em sua área do que 
jamais teve. Esse aumento lhe trará uma maior oportunidade de:

•	 Dar o exemplo encontrando e preparando pessoas e famílias para os 
missionários ensinarem.

•	 Ajudar os presidentes de estaca e de missão a coordenar o trabalho, 
entender suas funções e exercer as chaves do sacerdócio em união. Os 
presidentes de missão portam as chaves para os missionários e para a 
conversão; os presidentes de estaca portam as chaves para o trabalho 
missionário nas estacas. Atuando em conjunto, eles realizam o trabalho 
de salvação. Será necessário que eles tenham um bom relacionamento e 
se reúnam regularmente para melhor coordenar seus esforços.

•	 Presidir e usar com eficácia as reuniões de conselho de coordenação e 
outras oportunidades para treinar os presidentes de estaca, de missão e 
outros líderes em suas funções a fim de ajudá-los a coordenar o trabalho 
missionário na área para a qual você foi designado e para ajudá-los a 
ter um relacionamento que leve a uma maior união na conversão, na 
retenção e na reativação.

•	 Ensinar a doutrina de Cristo, o plano de salvação e os princípios do 
trabalho missionário com frequência e incentivar os membros a participar.

ONDE APRENDO MINHA FUNÇÃO?

Sua função não é trabalhar sozinho, mas liderar e apoiar aqueles que dirigem 
o trabalho de salvação nas estacas e missões. Para mais informações, ver:

•	 Manual 2, Capítulo 5

•	 Pregar Meu Evangelho, Capítulo 13

•	 Transmissão Especial: O Trabalho de Salvação

Setenta de Área, Enxergar a Si Mesmo na Obra
Recurso para Acelerar o Trabalho de Salvação 

Como setenta de área, você tem um papel especial para ajudar presidentes de estaca e de missão a 
coordenar e exercer as chaves do sacerdócio em união. Ao atuarem juntos, os presidentes de estaca e 
de missão descobrirão que os poderes do céu abençoam o trabalho.
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QUEM PODE AJUDAR?

•	 O presidente da missão o ajudará e aos presidentes de estaca a 
compreender a melhor maneira de trabalhar com os missionários de tempo 
integral. Vocês se reunirão regularmente como conselho de coordenação e 
em outras ocasiões.

•	 Os presidentes de estaca que você coordena podem ajudar a priorizar 
esse trabalho ao ensinarem a doutrina e mostrarem o exemplo vivendo o 
evangelho com alegria. Vocês se reunirão regularmente como conselho de 
coordenação e em outras ocasiões.

•	 Os missionários de tempo integral, sob a orientação de seus líderes, 
podem ensinar e fortalecer as pessoas que os membros identificarem. 

•	 Os membros da Igreja — inclusive os jovens e as crianças — têm amigos, 
vizinhos e familiares que não são membros ou que são membros menos 
ativos. Eles podem ser seu maior recurso para encontrar e convidar 
pessoas para vir e ver o que o evangelho de Jesus Cristo oferece.

ADQUIRIR A VISÃO
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“Como vamos solucionar o problema de mantermos todos 
esses novos missionários ocupados? Vocês [setentas de 
área] são responsáveis por isso! A oportunidade é agora. 
Precisamos ajudar esses presidentes de missão mais do que 
nunca. Precisamos despertar para o fato de que as unidades 
locais precisam cuidar dos missionários e mantê-los ocupa-
dos. É nossa tarefa fortalecer e edificar estacas de Sião.”

Élder L. Tom Perry

“Quando as chaves detidas por um presidente de estaca e 
um presidente de missão estão alinhadas adequadamente, 
quando essas duas chaves complementares trabalham 
em união e harmonia, um canal de revelação é aberto, e 
os poderes do céu podem abençoar o trabalho de modo 
notável. Quando essas duas chaves não estão alinhadas, os 
poderes dos céus são restringidos e dissipados.”

Élder David A. Bednar


