LIÇÃO 3

Estudar de Forma Eficaz
Ponderar: A Importância do Estudo Diligente para o
Ensino Eficaz
Pondere a seguinte mensagem nas seguintes escrituras sobre a importância do
estudo eficaz do evangelho:
•

Doutrinas e Convênios 11:20-21, 26-28

•

Doutrinas e Convênios 84:85

•

1 Timóteo 4:12-16

•

João 15:4-11, em especial o versículo 7

O Presidente Russell M. Nelson ensinou como os missionários têm de tornar-se
verdadeiros exemplos do Salvador. Ele disse: “Nós, como agentes do Senhor,
temos o privilégio de pregar o Seu evangelho. O apóstolo Paulo ensinou um
conceito incrível. Ele declarou que cada agente, cada discípulo, sim, cada
missionário, pode tornar-se uma “carta de Cristo” viva, escrita não com tinta, mas
com o Espírito do Deus vivo ... [incorporada] nas tábuas de carne do coração ”(2
Coríntios 3:3).
Os missionários que esforçam-se para que a lei do Senhor seja inscrita em seus
corações tornam-se literalmente—por sua ação, exemplo e ministério—“[carta] de
Cristo” para serem “conhecida e lida por todos os homens” (2 Coríntios 3:2-3 ).
Porque o evangelho de Cristo é escrito de maneira indelével em seus corações, eles
tornam-se verdadeiros mensageiros e exemplos eloquentes do Senhor ” (Epístola
do Senhor, Seminário para os Novos Presidentes de Missão, 2015).
Como irá preparar-se para tornar-se o tipo de missionário falado
pelo Presidente Nelson?
Regista os Seus Sentimentos:

Estudar e Discutir: Estudo Efetivo
•

Estude as seguintes seções de Pregar Meu Evangelho, Capítulo 2 “Estudo
Efetivo,” incluindo as atividades e escrituras referenciadas em cada
seção.
1.
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Como Estudo de Forma Eficaz e Preparo-me para Ensinar?
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2.

Aprenda através do Espírito Santo

3.

Viva o que Aprende

4.

Estude e Prepare para Ensinar as Lições

5.

Estude Ideias e Sugestões

•

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 estudo efetivo do evangelho.

Preparar para Servir
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•

Reveja em Pregar Meu Evangelho, Capítulo 2 "Ideias para Estudo e
Aplicação.” Faça alguns dos exercícios sob o subtítulo “Estudo Pessoal”
para que ganhe um testemunho pessoal dos princípios que aprendeu.
Anote suas respostas no seu diário de estudo.

•

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: “Busque
Aprendizagem: Decida Onde Quer Ir e Como lá Chegar”no capítulo 11
da brochura de autossuficiência, Meu Alicerce para Autossuficência . 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.

© Intellectual Reserve, Inc. Todos os Direitos Reservados 2019/08
Área África Sudeste

