
O QUE HÁ DE NOVO PARA MIM? 

Provavelmente você terá mais missionários de tempo integral servindo 
em sua ala; e, como bispo, sua participação e liderança são essenciais. 
Esse aumento significa que você pode acelerar seu trabalho ao:

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

•	 Ajudar os membros e líderes a encontrar e preparar amigos e vizinhos, 
permitindo que os missionários realizem sua responsabilidade sagrada: 
ensinar o evangelho de Jesus Cristo. 

•	 Certificar-se de que os missionários e os membros interajam positiva e 
apropriadamente conforme eles se unam no trabalho de salvação.

•	 Ter um líder da missão da ala comprometido, que coordene com 
o conselho da ala, os missionários da ala e os membros da ala 
para preencher os dias dos missionários de tempo integral com 
compromissos de ensino.

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

Como bispo, você porta sagradas chaves do sacerdócio para o trabalho de salvação em sua ala. 
Ao trabalhar em união com o conselho da ala, os missionários de tempo integral e os membros de 
sua ala, você pode exercer essas chaves e ver a ala crescer em força e os membros progredirem 
individualmente no discipulado.

ONDE APRENDO MINHA FUNÇÃO?

Sua função não é fazer o trabalho sozinho, mas liderar a ala 
no trabalho de salvação. Para mais informações, ver: 

•	 Manual 2, Capítulo 5

•	 Pregar Meu Evangelho, Capítulo 13

•	 Transmissão Especial: O Trabalho de Salvação
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QUEM PODE AJUDAR?

•	 Seus conselheiros podem ajudá-lo a dar prioridade a esse trabalho, 
ensinando a doutrina e dando exemplo de como viver o evangelho com 
alegria. Você pode designar um conselheiro para coordenar a reativação e 
o outro para coordenar a retenção.

•	 Seu conselho de ala pode ajudá-lo a discutir sobre cada pesquisador e 
cada membro novo e sobre cada membro que retorna à atividade na Igreja, 
planejar como atender às necessidades espirituais de cada pessoa e levar 
esse plano adiante.

•	 Seu líder da missão da ala, que serve como membro do conselho da ala, 
também é sua ligação com os missionários de tempo integral. 

•	 Os missionários de tempo integral podem ensinar e fortalecer as pessoas 
que vocês identificarem. Considere a possibilidade de convidá-los para 
participar do conselho da ala.

•	 O sumo conselheiro designado para a obra missionária pode treinar e 
ajudar seu líder da missão da ala.

•	 Os membros de sua ala — 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.

“Gostaria de sugerir que todo bispo 
da Igreja apresente um lema para sua 
congregação: ‘Vamos todos trabalhar 
juntos para fazer a ala crescer’.”

Presidente Gordon B. Hinckley

“O bispo e seu conselho de ala 
discutem o progresso de cada pesqui-
sador. Decidem o que podem fazer 
em favor de cada pessoa e sua família 
para ajudá-los a ser integrados antes 
do batismo, incluí-los nas atividades 
e nutrir os que são batizados.”

Presidente Henry B. Eyring

“Os bispos têm a responsabilidade 
e o dever de ajudar os membros a 
encontrar os puros de coração e a 
prepará-los para o batismo e para 
uma vida de serviço dentro de sua 
ala e estaca.”

Élder M. Russell Ballard
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