Conselho da Ala, Enxergar a Si Mesmos na Obra
Recurso para Acelerar o Trabalho de Salvação

Sob a direção do bispo, vocês — como conselho da ala — são responsáveis pelo trabalho de
conversão, retenção e ativação da ala. Vocês direcionam esse esforço nos quóruns e nas auxiliares que
lideram ao trabalhar juntos e convidar pessoas para os missionários ensinarem, ajudar membros novos
a permanecerem ativos e resgatar aqueles que estão prontos para voltar à atividade na Igreja.

O QUE HÁ DE NOVO PARA MIM?

Vídeos
Progresso de Membros
Novos e de Membros Que
Voltam à Atividade na Igreja
Preparar as Famílias
para Fazer Convênios

Ajudar os Conversos a
Progredir

Todos Somos
Necessários: A
Família Clawson
Trabalhar em Conjunto:
A Família Kane

Provavelmente vocês terão mais missionários de tempo integral servindo
em sua ala. Esse aumento lhes trará uma maior oportunidade de:
• Dar o exemplo encontrando e preparando pessoas e famílias para que
os missionários ensinem.
• Ajudar os membros a encontrar e preparar amigos e vizinhos,
permitindo que missionários realizem sua responsabilidade sagrada:
ensinar o evangelho de Jesus Cristo.
• Ajudar a preencher os dias dos missionários com compromissos de
ensino; proporcionar aos membros novos que tenham um amigo, uma
responsabilidade e que sejam nutridos no evangelho e ajudar outras
pessoas a retornar à atividade plena na Igreja.
• Discutir no conselho da ala sobre o
progresso de cada pesquisador,
membro novo e membro que

Artigos

retorna à atividade e fazer

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

pessoa a dar o próximo passo.

Élder Russell M. Nelson, “Pegue a Onda”,
Conferência Geral de abril de 2013
Élder Russell M. Nelson, “Perguntem aos
Missionários! Eles Podem Ajudá-los!”,
Conferência Geral de outubro de 2012

planos para ajudar cada
Suas ferramentas incluem
o Registro de Progresso —
preparado pelos missionários
— e o Formulário de Progresso
de Membros Novos e Membros
Que Retornam à Atividade na
Igreja.
• Em espírito de oração, identificar os
membros menos ativos, aqueles que têm
maior probabilidade de retornar à atividade, decidindo quem em
seu quórum ou em sua auxiliar pode fortalecê-los melhor e construir
relacionamentos com eles.

ONDE APRENDO SOBRE MINHA FUNÇÃO?
Sua função não é fazer o trabalho sozinho, mas coordenar o trabalho de salvação com outros
membros da ala e com os missionários de tempo integral. Para mais informações, ver:
• Manual 2, Capítulo 5
• Pregar Meu Evangelho, Capítulo 13
• Transmissão Especial: O Trabalho de Salvação

QUEM PODE AJUDAR?
• O bispo pode ajudá-los a priorizar esse trabalho ensinando a doutrina e orientando
sobre como vocês podem auxiliá-lo melhor.
• Seu líder da missão da ala, que serve com vocês como membro do conselho da ala,
também é sua ligação com os missionários de tempo integral.
• Os missionários de tempo integral devem ensinar e fortalecer as pessoas que os
membros da ala identificarem.
• 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.

ADQUIRIR A VISÃO
“Para vocês, bispos, que realizam

“O bispo e seu conselho de ala

“O trabalho missionário dos líderes

seus conselhos de ala, uma discussão

discutem o progresso de cada pesqui-

do sacerdócio e das auxiliares deve

sobre a situação dos conversos nessa

sador. Decidem o que podem fazer

ser coordenado pelo líder da obra

reunião pode ser o assunto mais

em favor de cada pessoa e sua família

missionária e pelo bispo por meio do

importante que vocês tratarão. Vocês

para ajudá-los a ser integrados antes

conselho da ala. Com isso, os conver-

não estão limitados por regras rígidas.

do batismo, incluí-los nas atividades

sos serão membros plenamente ativos

Vocês têm uma flexibilidade ilimitada.

e nutrir os que são batizados.”

da ala a que pertencem.”

Presidente Henry B. Eyring

Élder M. Russell Ballard

Vocês têm direito de respostas às suas
orações, à inspiração e revelação do
Senhor para tratar desse assunto.”
Presidente Gordon B. Hinckley
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