Área África Sudeste
Lições de Preparação Missionária
Guia do Líder
Os líderes da Área África Sudeste são incentivados a ter um interesse pessoal em
convidar e preparar jovens adultos solteiros de 18 a 25 anos, que não tenham servido
missão para preparar e servir. Eles devem também convidar jovens irmãs adultas
solteiras que não têm perspectivas atuais para o casamento e desejam servir missão para
preparar e servir. Os esforços desses líderes serão recompensados ao oferecer aulas de
preparação para a missão a futuros missionários em nível de estaca ou ala, dependendo
das circunstâncias locais.
Os esboços de aulas sugeridas para a preparação missionária ajudarão os presidentes
de estaca e os bispos que desejarem usar um recurso organizado para preparar
futuros missionários em suas unidades. As lições ajudarão os jovens a tornarem-se
representantes eficazes do Senhor Jesus Cristo quando forem chamados para servir em
missões de tempo integral.
Por favor, observe o seguinte ao usar estas lições:
As lições e todos os materiais de apoio podem ser encontrados on-line no site
da Área África Sudeste, africasudeste.lds.org/preparacao-missionario Todas as
escrituras, vídeos e manuais referenciados em cada lição podem ser acessados no
Aplicativo Biblioteca do Evangelho para smartphones e tablets ou no site global da
Igreja, ChurchofJesusChrist.org.
As lições são organizadas para serem ensinadas progressivamente na proporção
de uma lição por semana. Recomenda-se que as doze lições sejam ensinadas em
semanas consecutivas. Por essa razão, os líderes podem achar vantajoso organizar
as lições como parte de um processo de grupo de autossuficiência, que geralmente
também dura 12 semanas.
As lições são organizadas para estudo pessoal ou de aula. Onde as aulas são
organizadas, os professores devem convidar e incentivar cada participante a fazer
grande parte do estudo antes de ir para a aula. O tempo de aula que dura cerca de
uma hora pode ser dedicado à discussão que aprofunda a compreensão. Quando
as aulas não são possíveis, os presidentes e bispos de estaca podem incentivar os
presidentes de quórum de élderes e da Sociedade de Socorro a designar um irmão
ministrador a um missionário em prespectiva ou uma irmã ministradora atenciosa
a uma missionária em prespectiva para ajudá-los nas discussões — esses líderes
devem regularmente monitorar o progresso do processo de aprendizagem para
assegurar que os objetivos do treinamento de preparação estão sendo alcançados.
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Cada lição é organizada em um padrão que facilita o aprendizado e a aplicação:
1.

Ponderar. Convide o aluno a envolver-se com o tema principal do
tópico.

2.

Estudar e Discutir: Convide o aluno a estudar os princípios centrais
do tópico em detalhes. Pregar Meu Evangelho é o principal recurso para
as onze das doze lições. Recursos adicionais a serem utilizados são:
Manual do Missionário, a brochura de autossuficiência, Meu Alicerce
para Autossuficiência, e guia de ensino do evangelho, Ensinar à Maneira
do Senhor. Todos os recursos citados estão disponíveis em todos os
principais idiomas usados na Igreja na Área da África Sudeste.

3.

Preparar: Convide o aluno a aplicar o conhecimento adquirido através
do estudo e discussão. Dessa maneira, os alunos obtêm um testemunho
pessoal dos princípios aprendidos e tornam-se prontos para aplicá-los
quando são chamados para o serviço missionário de tempo integral.

O uso diligente dos esboços da lição ajudará a preparar os missionários de tempo
integral que encontrarão alegria em servir, abençoar aqueles a quem ensinam e
tornarem-se verdadeiros seguidores de Jesus Cristo.

A Presidência da Área África Sudeste
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