Líder da Missão da Ala, Enxergar a Si Mesmo na Obra
Recurso para Acelerar o Trabalho de Salvação
Sob a direção do bispo, você — como líder da missão da ala — coordena os esforços da ala para
encontrar, ensinar e batizar pesquisadores. Você coordena o trabalho dos missionários da ala e dos
missionários de tempo integral com os líderes do sacerdócio, os líderes das auxiliares e os membros.
O QUE HÁ DE NOVO PARA MIM?

Vídeos
Buscai e Achareis

Um maior número de missionários é algo novo e trouxe maiores oportunidades
para você, sob a direção do bispo, para:
• Dar o exemplo encontrando e preparando pessoas e famílias para os

Servir na Missão da Ala

missionários ensinarem e trabalhando com o conselho da ala para que façam
amizade com pesquisadores, novos conversos e membros menos ativos.

Convidar Todos a Virem
a Cristo

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

O Líder da Missão da
Ala no Trabalho de
Salvação

• Trabalhar com o conselho da ala, com os missionários da ala e os membros
da ala para preencher os dias dos missionários de tempo integral com
compromissos de ensino.

Artigos

• Discutir com o conselho da ala sobre o progresso de cada pesquisador,

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

membro novo e membro que retorna à atividade na Igreja e fazer planos para

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

de Progresso — preparado pelos missionários — e o Formulário de Progresso

ajudar cada pessoa a dar o próximo passo. Suas ferramentas incluem o Registro
de Membros Novos e Membros Que Retornam à Atividade na Igreja.
• Trabalhar com os missionários de tempo integral e com os missionários
de ala para ensinar e integrar os pesquisadores, organizando para que haja
membros participando da maior parte de compromissos de ensino possível.
• Realizar uma reunião de coordenação missionária e conduzir o trabalho
dos missionários da ala.
• Certificar-se de que os missionários e os membros interajam positiva e
apropriadamente conforme eles se unam no trabalho de salvação.

ONDE APRENDO MINHA FUNÇÃO?
Sua função não é fazer o trabalho sozinho, mas coordenar o trabalho de
salvação com o conselho da ala e 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-lo a priorizar esse trabalho ensinando a doutrina e orientando sobre
como você pode auxiliá-lo melhor.
• O sumo conselheiro designado para a obra missionária dará treinamento e o ajudará a
aprender e cumprir com suas responsabilidades.
• 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.
• Os missionários de tempo integral podem ensinar e fortalecer as pessoas que os
membros da ala identificarem. Você pode sugerir ao bispo que pense na possibilidade
de convidar os missionários para participar do conselho de ala.
• Os missionários de ala podem ajudar a encontrar, integrar e ensinar os pesquisadores.
Eles também instruem e integram os novos conversos e membros menos ativos.
• 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
“Um bispo conhecido meu não con-

membros menos ativos, famílias em

entre os membros e os missionários

siderou isso um acréscimo de dever,

que nem todos são membros e vizi-

nesta sagrada obra de resgate dos

mas uma oportunidade de reunir a

nhos interessados. Vocês se reúnem

filhos de Deus.”

ala numa grande causa, em que todo

regularmente com os missionários de

membro se tornaria um missionário.

tempo integral designados. Acon-

Ele chamou um líder da missão da

selham e auxiliam os missionários.

“O trabalho missionário dos líderes

ala. (…) O conselho da ala encontrou

Peço que preencham sua agenda com

do sacerdócio e das auxiliares deve

maneiras para que as organizações e os

oportunidades de ensino significati-

ser coordenado pelo líder da obra

quóruns utilizassem experiências de

vas e objetivas. Essa é sua responsa-

missionária e pelo bispo por meio do

serviço como preparação missionária.”

bilidade. Seu papel é realmente vital

conselho da ala. Com isso, os conver-

para o sucesso desta obra. Se vocês

sos serão membros plenamente ativos

pegarem a onda com fé e entusiasmo,

da ala a que pertencem.”

Presidente Henry B. Eyring

“Juntamente com outras pessoas do

outros farão o mesmo. Vocês, como

conselho da ala, vocês identificam

líderes da missão da ala, são o elo

Élder Russell M. Nelson

Élder M. Russell Ballard
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