
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 oportunidade maior de:

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

•	 Coordenar com os presidentes de estaca, compreender as funções 
e exercer as chaves do sacerdócio em união. O presidente da estaca 
possui as chaves da obra missionária em sua estaca; você possui as 
chaves da obra dos missionários. Trabalhando juntos, vocês podem 
realizar a obra da salvação. Você precisará reunir-se regularmente com 
os presidentes de estaca e com os conselhos de coordenação, a fim de 
unificarem os esforços.

•	 Ensinar, treinar e orientar os missionários para trabalharem 
eficientemente com os membros e líderes locais, certificando-se 
de que suas interações sejam apropriadas e úteis.

•	 Ensinar a doutrina de Cristo, o plano de salvação e os princípios 
da obra missionária com frequência, incentivando os membros a 
participarem.

ONDE APRENDO MINHA FUNÇÃO?

Sua função não é fazer sozinho o trabalho, mas, sim, liderar os 
missionários que estão a seu cargo. Para mais informações, ver:

•	 Manual 2, Capítulo 5

•	 Pregar Meu Evangelho, Capítulo 13

•	 Manual do Presidente de Missão

•	 Transmissão Especial: A Obra da Salvação

Artigos

Presidente Henry B. Eyring, “Somos Um”, 
Conferência Geral de abril de 2013

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

Presidente de Missão, Enxergar a Si Mesmo na Obra
Um Recurso para Acelerar a Obra da Salvação

Como presidente de missão, você possui as chaves sagradas do sacerdócio. Trabalhando em união 
com os presidentes de estaca, você pode exercer essas chaves e unir-se aos líderes e membros na 
obra da salvação.

Vídeo

Usar as Chaves do 
Sacerdócio no Trabalho

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
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/we-are-one?lang=eng&clang=por
http://www.lds.org/general-conference/2013/04/catch-the-wave?lang=eng&clang=por
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=por
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=por


QUEM PODE AJUDAR?

•	 Seu Setenta de Área pode ajudá-lo eficientemente a reunir-se com os presidentes de 
estaca nos conselhos de coordenação. 

•	 Seus conselheiros podem ajudá-lo em suas responsabilidades de ensino, treinamento 
e administrativas, dando, inclusive, prioridade a esse trabalho ensinando a doutrina e 
dando um exemplo de viver o evangelho com alegria.

•	 Ao desenvolverem o relacionamento com eles, os presidentes de estaca podem ajudá-lo 
a saber para onde é melhor designar missionários e como o trabalho pode ser mais bem 
realizado. 

•	 Os missionários de tempo integral podem ensinar e fortalecer quem os membros 
identificarem e trabalhar com os membros para trazerem almas a Cristo. 

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

“Os presidentes de missão possuem as chaves da respon-
sabilidade pelo bem-estar, sucesso e pela segurança de seus 
missionários. Depois de consultar os presidentes de estaca 
e de distrito de sua missão, cada presidente de missão 
designa missionários para servir em estacas, alas e ramos 
específicos.”

Élder Russell M. Nelson

“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

ADQUIRIR A VISÃO
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