
O QUE HÁ DE NOVO PARA MIM? 

Provavelmente você terá mais missionários servindo em sua estaca 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. 

•	 Coordenar com o presidente de missão, entender funções e exercer 
as chaves do sacerdócio em união. O presidente de missão porta 
as chaves para os missionários e para a conversão; você porta as 
chaves para o trabalho missionário em sua estaca. Atuando juntos, 
vocês podem realizar o trabalho de salvação. Você precisa se reunir 
regularmente com o presidente da missão e coordenar conselhos para 
unificar os esforços.

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

•	 Apoiar cada ala em seu esforço no trabalho de salvação. Em entrevistas 
regulares, peça a cada bispo que compartilhe o progresso de cada 
pesquisador e cada membro que volta à atividade na Igreja.

ONDE APRENDO MINHA FUNÇÃO?

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

•	 Manual 2, Capítulo 5

•	 Pregar Meu Evangelho, Capítulo 13

•	 Transmissão Especial: O Trabalho de Salvação

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

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

Como presidente de estaca, você porta sagradas chaves do sacerdócio para o trabalho de salvação em 
sua estaca. Ao trabalhar em unidade com o presidente de missão e com os bispos em sua estaca, você 
pode exercer essas chaves e unir sua estaca no trabalho de 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/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/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=por
https://www.lds.org/training/wwlt/2013/hastening/priesthood-leaders?lang=por


QUEM PODE AJUDAR?

•	 O setenta de área pode ajudar os presidentes de missão e os presidentes de 
estaca a se reunir em conselhos de coordenação. 

•	 O presidente de missão o ajudará a saber a melhor maneira de trabalhar 
com os missionários de tempo integral. Provavelmente você desejará 
se reunir com eles regularmente — além das reuniões do conselho de 
coordenação.

•	 Seus conselheiros podem ajudá-lo a dar prioridade a esse trabalho 
ensinando a doutrina e dando exemplo de como viver o evangelho com 
alegria.

•	 O sumo conselheiro designado para a obra missionária deve treinar e 
ajudar os missionários de ala em toda a estaca, incluindo a preparação de 
um plano de missão da ala.

•	 Seus bispos devem mantê-lo informado sobre os esforços que têm feito 
para unir sua respectiva ala no trabalho de salvação. 

•	 Os missionários de tempo integral devem ensinar e fortalecer as pessoas 
que os membros da estaca identificarem. 

•	 Os membros de sua estaca — 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.

“Os presidentes de estaca (…) portam as chaves da res-
ponsabilidade pelo trabalho missionário em suas unidades 
e inspiram os membros a participar.” 

Élder Russell M. Nelson

“Os presidentes de estaca e os bispos têm a responsabili-
dade 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

“Peço que cada presidente de estaca e distrito aceite total responsabilidade por encontrar e fazer amizade com os pesquisa-
dores dentro de sua estaca ou seu distrito. (…) Vocês possuem a sagrada obrigação perante o Senhor de realizar essa tarefa. 
Vocês são o exemplo para aqueles que estão sob sua inspirada liderança.”

Presidente Gordon B. Hinckley
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ADQUIRIR A VISÃO


