
O QUE HÁ DE NOVO PARA MIM? 

Provavelmente sua estaca terá mais missionários de tempo integral 
designados para ela do que jamais antes. Esse aumento lhe dará uma 
oportunidade maior de:

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

•	 Ajudar a presidência da estaca na supervisão dos esforços para 
encontrar, ensinar, batizar e confirmar os pesquisadores. A presidência 
da estaca pode pedir-lhe que realize debates sobre esses assuntos no 
conselho da estaca e em outras reuniões da estaca.

•	 Orientar os líderes da missão da ala recém-chamados e proporcionar 
treinamento e incentivo contínuos regularmente aos líderes de missão 
da ala de toda a estaca.

Vídeo

Fortalecer os Quóruns 
do Sacerdócio

Artigos

Élder Russell M. Nelson, “Pegue a Onda”, 
Conferência Geral de abril de 2013

Élder Neil L. Andersen, “É um Milagre”, 
Conferência Geral de abril de 2013

Sumo Conselheiro, Enxergar a Si Mesmo na Obra
Um Recurso para Acelerar a Obra da Salvação

Como o sumo conselheiro designado para a obra missionária, você tem a função singular de ajudar a 
presidência da estaca no treinamento dos líderes de missão da ala e de coordenar a obra da salvação 
em toda a estaca.

ONDE APRENDO MINHA FUNÇÃO?

Sua função não é fazer sozinho o trabalho, mas ajudar a 
presidência da estaca em seu trabalho de liderar a estaca na 
obra da salvação. Para mais informações, ver:

•	 Manual 2, Capítulo 5

•	 Pregar Meu Evangelho, Capítulo 13

•	 Transmissão Especial: A Obra da Salvação

https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=por
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=por
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=por
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/its-a-miracle?lang=eng&clang=por
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church?lang=por&clang=por
https://www.lds.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/36617_por.pdf#page=245
http://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/special-broadcast?lang=por


QUEM PODE AJUDAR?

•	 Sua presidência de estaca o ajudará a saber do desejo de ajuda e poderá 
dar-lhe orientação, particularmente quando você for até eles perguntando: 
“Que mais posso fazer?”

•	 Os líderes de missão de ala de toda a estaca podem ajudá-lo a saber 
sobre suas necessidades de treinamento ao lhe trazerem suas perguntas e 
preocupações — ou quando a presidência de estaca delegar a você essas 
perguntas e preocupações.

•	 Os missionários de tempo integral podem ensinar e fortalecer os que 
forem identificados pelos membros da estaca. 

•	 Seus membros da estaca — inclusive os jovens e as crianças — têm 
amigos, vizinhos e familiares não membros ou 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.

“Essa onda de verdade e retidão é maravilhosa! Não foi 
feita pelo homem! Vem do Senhor, que disse: ‘Apressarei 
minha obra a seu tempo’.”  

Élder Russell M. Nelson

“O Senhor precisa de vocês, agora mais do que nunca, 
para que sejam instrumentos em Suas mãos. Todos nós 
temos uma contribuição a fazer para esse milagre.”

Élder Neil L. Andersen

“Meus amados irmãos e irmãs, é nossa responsabilidade, é responsabilidade de todos nós, da presidência da estaca, do 
sumo conselho, do bispado, da presidência da Escola Dominical, da presidência da Primária, da presidência dos Rapazes, 
da presidência das Moças, da presidência da Sociedade de Socorro e dos líderes dos quóruns do sacerdócio fazer com que 
toda pessoa batizada seja incentivada e sinta o maravilhoso calor deste evangelho de nosso Senhor.”

Presidente Gordon B. Hinckley

ADQUIRIR A VISÃO
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