LIÇÃO 1

Tornar-se um Missionário
Ponderar: Porquê e Como Eu Devo Sevir Uma Missão?
Assista este vídeo e escreva em seu diário os pontos mais importantes que
aprendeu:
Sua Data da Missão
Presidente Russell M. Nelson disse: “Estou convidando todas as jovens e todos os
jovens entre 12 e 18 anos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
para se alistarem no batalhão de jovens do Senhor para ajudar a coligar Israel....
Não há nada acontecendo nesta terra agora que é mais importante que isso. Não
há nada de maior consequência. Absolutamente nada. Esta reunião deve significar
tudo para você. Esta é a missão pela qual vocês foram enviados para a Terra ”
(Devocional Mundial de Jovens , junho 2018).

Ao refletir sobre os conselhos e as perguntas acima, por que acha que
o Senhor quer que cumpra uma missão de tempo integral?
Registe os Seus Sentimentos:

Esse convite aplica-se igualmente a homens adultos solteiros de 18 a 25 anos na
Igreja que ainda não tenham cumprido uma missão de tempo integral, e a irmãs
de 19 a 39 anos que desejam servir em uma missão de tempo integral.
•

Rever "Perguntas Padrão da Entrevista para Missionários em
Prespectiva" e "Perguntas da Entrevista Padrão para os Missionários em
Prespectiva―Perguntas Frequentes".

Estudar e Discutir: Chamado a Servir
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•

Estude as seguintes diretrizes sobre sua preparação para servir uma missão
de tempo integral. Discuta o que aprender com os membros da turma de
preparação missionária, com o professor da Escola Dominical, com o líder
do quórum ou auxiliar, com um membro da família ou um amigo.

•

Anote as impressões que sente e as ideias que aprendeu através dessas
discussões sobre a preparação para servir uma missão. Escolha obedecer
a essas diretrizes diligentemente para obter as bênçãos plenas de servir
como missionário de tempo integral.
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O serviço missionário de tempo integral é um privilégio para os membros que
são chamados por inspiração pelo Presidente da Igreja. O serviço missionário é
literalmente serviço ao Senhor e Sua Igreja. Seu objetivo não é primariamente o
desenvolvimento pessoal de um missionário, embora o serviço virtuoso produza
invariavelmente esse resultado. O serviço missionário exige fé, desejo e consagração.
Os candidatos missionários devem ter uma vontade e um desejo de servir ao Senhor
como Seus embaixadores. Eles devem ser cheios de “fé, esperança, caridade e amor” e
ter “os olho fitos na glória de Deus” (Doutrina e Convênios 4:5; adaptado do Manual
1:4.1).
O Senhor espera que cada missionário em perspectiva prepare-se espiritualmente,
fisicamente, mentalmente, emocionalmente e financeiramente para o serviço missionário.
A preparação pessoal inclui o estudo do evangelho e das escrituras —especialmente o
Livro de Mórmon — e a cultivação de um testemunho.
As seguintes sugestões do Manual 1:4.2 e Manual 2:8.7 irão guiá-lo na preparação para
servir como um missionário de tempo integral:
1.

Desenvolva o desejo de trabalhar cooperativamente com seus pais ou
guardiões e com os líderes da Igreja para aprender o máximo possível sobre o
que se espera de si para qualificar-se para servir em uma missão. Dignidade,
conhecimento e testemunho do evangelho, condicionamento físico, maturidade
social e emocional e preparação financeira são partes essenciais de sua
preparação. Definir uma data na qual enviará sua aplicação missionária ajudará
a concentrar-se nos preparativos.

2.

Aconselhe-se com seus líderes do quórum ou auxiliares e consultores. Busque
sua ajuda e apoio para aprender o evangelho e edificar sua fé e desejo de servir
ao Senhor.

3.

Aconselhe-se com os bons missionários retornados sobre suas experiências
missionárias e pergunte o que os ajudou a ter sucesso e a crescer em seus
chamados.

4.

Participe do seminário ( jovem) e do instituto ( jovem adulto) e seja diligente no
cumprimento de suas tarefas para fortalecer sua preparação missionária.

5.

Busque oportunidades para servir na Igreja, incluindo serviço como irmão ou
irmã ministrador(a). Pratique ensinar em reuniões de quórum ou turmas e em
outras situações.

A principal responsabilidade de proporcionar apoio financeiro para um missionário é
sua — o missionário em prespectiva —e a sua família. Geralmente, não deve depender
inteiramente das pessoas de fora da sua família para obter apoio financeiro. Você e
sua família devem fazer sacrifícios apropriados para proporcionarem apoio financeiro
para sua missão. É melhor atrasar uma missão por um tempo para ganhar dinheiro
para apoiar a sua missão do que depender dos outros por completo. Todo esforço que
fizer para proporcionar apoio financeiro à sua missão será recompensado com grandes
bênçãos do Senhor durante toda a sua vida.
Se, apesar de seus melhores esforços, você e sua família não puderem prover fundos
suficientes para a sua preparação e para o seu serviço missionário de tempo integral,
fale com os líderes da Igreja (adaptado do Manual de Instruções 1:4.6).
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Preparar para Servir
•

Marque a data em que estará pronto a servir uma missão. Comece a
preparar hoje.

•

Defina metas para melhorar sua autossuficiência espiritual e temporal.
Comece a fazer seu melhor esforço para alcançá-las. Autossuficiência
é a capacidade, compromisso e o esforço para prover as necessidades
espirituais e temporais da vida para si próprio e a família.

•

As declarações listadas abaixo ajudarão a avaliar o quanto
autossuficiente você é no momento. Leia cada afirmação e decida o
quanto isso é verdade sobre si. Escolha a resposta mais apropriada da
resposta chave e escreva sua resposta no seu diário.
1.

Oro e estudo as escrituras diariamente.

2.

Tomo o sacramento todas as semanas.

3.

Sou portador de uma recomendação para o templo.

4.

A minha vida esta centrada nas coisas que mais importam.

5.

Esforço-me em encontrar trabalho no qual sou pago.

6.

Pago dízimo e ofertas de jejum quando ganho dinheiro,

7.

Sigo um orçamento quando gasto dinheiro.

8.

Faço exercícios físicos regularmente e estou fisicamente em
forma.

9.

Procuro por oportunidades para servir os outros.

10. Sinto profunda gratidão diariamente pelas bênçãos do Senhor
para mim.
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•

Pode repetir este exercício a cada quatro semanas para ver a melhoria
que está fazendo ao continuar sua preparação missionária.

•

Obtenha cópias pessoais e estude diariamente do Livro de Mórmon e o
Manual de Instruções Missionárias (disponível on-line) até chegar ao Centro
de Treinamento Missionário.

•

Use todas as oportunidades para compartilhar o evangelho com amigos
e familiares a partir de agora.

•

Obtenha uma cópia pessoal da brochura de autossuficiência, Meu
Alicerce para Autossuficiência. Estude e faça todos os exercícios referentes
ao princípio no Capítulo 1: “A autossuficiência é um princípio da
salvação”.

•

Peça ao seu líder de quórum ou auxiliar que se junte a um grupo de
autossuficiência em sua ala ou estaca e planeie concluir o processo de
grupo de doze semanas.
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