LIÇÃO 2

Seu Propósito Missionário
Ponderar: O Que é a Doutrina de Cristo?
Em termos simples, a doutrina de Cristo são os princípios e ensinamentos do
evangelho de Jesus Cristo.
•

Leia 3 Néfi 11:18–41 e considere o que o Senhor Jesus Cristo ensina
nestes versículos sobre Sua doutrina.

•

Reveja a seguinte declaração do propósito de um missionário: O
propósito de um missionário é “convidar as pessoas a achegarem-se a
Cristo, ajudando-as a receber o evangelho restaurado por meio da fé
em Jesus Cristo e em Sua Expiação, do arrependimento, do batismo, de
receber o dom do Espírito Santo e de perseverar até o fim”
(Pregar Meu Evangelho: Um Guia para o Serviço Missionário, Cápitulo 1).
Como esta afirmação se relaciona com a doutrina de Cristo como
dada nas escrituras acima?
Assista este vídeo e escreva em seu diário os pontos mais importantes
que aprendeu:
Trabalho Missionário: Um Dever do Sacerdócio
Assista este vídeo e escreva em seu diário os pontos mais importantes
que aprendeu:
Quem Perder a Sua Vida por Minha Causa, Achá-la-á.

Como missionário de tempo integral chamado e designado, você representará o
Salvador Jesus Cristo. Sua será a responsabilidade de convidar todas as pessoas
que encontrar para achegarem-se a Ele e encontrarem salvação e paz.

Quais são seus sentimentos sobre por que a doutrina de Cristo é tão
central para o trabalho missionário?
Registe os Seus Sentimentos:
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Estudar e Discutir: Meu Propósito como Missionário
•

Estude as seguintes seções de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 1 "Qual é o
Meu Propósito como Missionário? ”Incluindo as escrituras mencionadas
em cada seção.
1.

Sua Comissão para Ensinar o Evangelho Restaurado de Jesus
Cristo

2.

O Evangelho Abençoa as Famílias

3.

Ensinar através do Espírito

4.

O Poder e Autoridade do Seu Chamado

5.

O Evangelho de Jesus Cristo

6.

A Mensagem da Restauração: O Alicerce da Fé

7.

Ajudar os Outros a Fazer Compromissos: A Porta da Fé e o
Arrependimento

8.

Batismo e Confirmação

9.

Estabelecer a Igreja

10. Um Missionário Bem Sucedido
•

Planeie discutir o que aprender com sua aula de preparação missionária,
com seu professor da Escola Dominical, líder do quórum ou auxiliar, um
membro da família, um membro da turma ou um amigo.

•

Anote as impressões que sente e as ideias que aprendeu através dessas
discussões sobre o propósito de um missionário e como cumprir esse
propósito.

Preparar para Servir
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•

Reveja esta seção: “Ideias para Estudo e Aplicação” no final do Capítulo
1 do Pregar Meu Evangelho. Faça alguns dos exercícios sob o subtítulo:
"Estudo pessoal", para que ganhe um testemunho pessoal dos princípios
que aprendeu. Escreva as suas respostas no diário. Planeie discutir
as suas respostas com o seu professor, líder do quórum ou auxiliar.
Acrescente ao seu diário quaisquer novas impressões e ideias que
aprender com essas discussões.

•

Leia e faça todos os exercícios referentes ao princípio “Comunicar:
"Petição e Escuta ”no Capítulo 9 da brochura de autossuficiência, Meu
Alicerce para Autossuficiência. Se ainda não o fez, pergunte ao seu líder de
quórum ou auxiliar sobre como juntar-se a um grupo de autossuficiência
em sua ala ou estaca. Planeie completar o processo de grupo de doze
semanas como parte de sua preparação missionária.
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