101 Maneiras De Fazer O Trabalho Missionário
O Livro de Mórmon é uma ferramenta indispensável para membros
realizar o trabalho missionário, por que está escrito com a intenção de convencer "os judeus
e os gentios de que JESUS é o CRISTO, o DEUS ETERNO, que se manifesta
a todas as nações ... "(Livro de Mórmon, Prefácio).
1 Encomendar várias cópias do Livro de Mórmon para disponibilizá-los em casa,
seu carro, no escritório, em seu armário, etc. Coloque-o em um lugar óbvio.
2 Estudar o Livro de Mórmon em público (enquanto viaja no transporte público, na sala de
espera no médico, durante uma pausa no trabalho, etc.)
3 Se familiarizar com a história do Livro de Mórmon e estar pronto para explicar sobre ele em
um minuto ou menos. Pratique com a família e / ou amigos.
4 Escrever seu testemunho em um Livro de Mórmon e dar ele aos missionários locais
para entregar
5 Escrever seu testemunho em um Livro de Mórmon e enviá-lo a um missionário da sua ala
para ele poder dustribui-lo.
6 Escrever seu testemunho em um Livro de Mórmon e dê a um amigo, conhecido,
etc.
7 Doar uma cópia do Livro de Mórmon à biblioteca local.
8 Dar o Livro de Mórmon como presente para um aniversário, Natal, Páscoa ou
qualquer outra ocasião especial.
9 Selecionar um ou mais versículos do Livro de Mórmon e incluir eles em um martão para um
amigo, conhecido, etc.
10 Compartilhar um versículo com um amigo ou conhecido que está tendo um dia difícil.
11 Quando você ler um versículo do Livro de Mórmon que têm um significado especial para
você, pense em um amigo ou conhecido que apreciaria a mensagem e compartilhe-o
com ele ou ela.
12 Memorizar sua escritura favorita do Livro de Mórmon em um outro idioma para
recitá-lo a um amigo ou conhecido que fala esse idioma.
13 Contribuir para o fundo missionário do Livro de Mórmon.

2. Missionários de Tempo Integral e Missionários de Ala
Os missionários de tempo integral e missionários da ala são os seus parceiros para fazer o
trabalho missionário. Coordene os seus esforços com eles para tentar atingir seu objetivo de
encontrar alguém para os missionários ensinar na sua casa.
1 Convidar os missionários para comer na sua casa. Aproveitar a oportunidade de se
familiarizar com as pessoas que os missionários estão ensinando e ajudando reativar.
2 Apresentar os missionários a seus vizinhos quando eles forem almoçar na sua casa.
3 Convidar não-membros, amigos, ou conhecidos, a comer na sua casa junto com os
missionários.
4 Convidar os missionários aos aniversários e outros eventos sociais que têm na sua casa
e em que investigadores em potencial estarão presente.
5 Arranjar que os missionários ensinem pesquisadores na sua casa.
6 Encontrar alguém que está interessado em receber as palestras dos missionários na sua
casa.
7 Ir para compromissos e visitas com os missionários.

8 Familiarizar-se com o líder da missão e os missionários de ala.
9 Estudar e familiarizar-se com os princípios do guia missionário: "Pregar Meu
Evangelho ".
10 Visitar a classe de Princípios do Evangelho e compartilhar o seu testemunho sobre uma
verdade do evangelho.
11 Oferecer-se para ensinar uma lição da classe de "Princípios do Evangelho".
12 Acompanhar pesquisadores durante as reuniões da igreja.
13 Combinar com os missionários parafazer uma aticidade focada na obra misisonária para a
primária, os jovens, ou adultos no Domingo, na semana, ou durante a Reunião Familiar.
14 Convidar os missionários a fazerem uma apresentação sobre a Igreja na sua aula de
religião ou história.
15 Contribuir para o fundo geral dos missionários.

3. Família

Élder M. Russell Ballard disse: "Nossa casa pode ser uma casa que
compartilha o evangelho, quando as pessoas que conhecemos e amamos entram em nossa
casas e podem experimentar o evangelho por elas mesmas, pela palavra e pela ação ...
Esta é a maneira mais fácil e eficiente de compartilhar o evangelho com outras pessoas.
1 Orar e jujuar como uma família para os missionários do mundo todo e para você como
membros missionários.
2 Orar e jujuar como uma família para as pessoas que os missionários estão ensinando.
3 Falar abertamente sobre sua participação e atividade na Igreja com seus amigos, vizinhos, e
outros conhecidos
4 Estabelecer metas missionárias como uma família e acompanhar as metas
com freqüência, por exemplo, na noite familiar.
5 Compartilhar experiências missionárias com sua família durante o almoço.
6 Compartilhar experiências da sua missão de tempo integral ou de ser membro
missionária com seus filhos quando for dormir.
7 Frequentar batismos de conversos como uma família.
8 Combinar com os missionários para eles ensinarem uma lição sobre o trabalho de membros
missionários na reunião familiar.
9 Convidar seus novos vizinhos a frequentar à igreja com sua família.
* Retirado de "Como Criar um Lar Que Compartilha o Evangelho", Ensign, Maio de 2006, 85.

4. Mídia da Igreja
A Igreja tem uma coleção fantástica e completa de materiais que dão vida à mensagem do
evangelho. Tem convites, folhetos, vídeos e DVDs. A mídia da Igreja é uma forma criativa e
eficiente de compartilhar o evangelho.
1 Levar comsigo cartões de amizade e oferecê-los às pessoas interessadas em conversas sobre
o evangelho ou a Igreja.
2 Convidar a família ou amigos a assistir um vídeo / DVD da Igreja em casa.
3 Dar um vídeo / DVD do Salvador para amigos, vizinhos ou conhecidos para
Natal ou Páscoa.

4 Emprestar / oferecer um vídeo / DVD, CD de música, livro, revista ou folheto da Igreja a
pessoas interessadas.
5 Organizar e divulgar uma apresentação rotina de um DVD da Igreja na
Capela.
6 Convidar um amigo / conhecido para uma apresentação rotina de um DVD da Igreja na
Capela.
7 Doar livros da Igreja para a biblioteca local (incluindo Ensinamentos dos Profetas
Atuais, Uma Obra Maravilhosa e um Assombro, Jesus o Cristo, etc.)
8 Fazer cópias de um artigo da Liahona e compartilhá-las com alguém que você sabe poderia
precisar da mensagem.
9 Informar um amigo / conhecido que a Igreja tem um canal de televisão por cabo;
Recomendar um programa específico.
10 Mostrar um amigo / conhecido como ouvir ou assistir a transmissão semanal do Coro do
Tabernáculo.

5. Internet *
A Internet está se tornando a ferramenta principal para a aprendizagem e
conexão entre as pessoas. A Igreja está aproveitando a conveniência e
capacidades da Internet para fornecer aos membros recursos, e
informação para aqueles que estão interessados em aprender sobre a Igreja.
1 Compartilhar uma citação encontrada no lds.org em uma conversa com um amigo ou
conhecido.
2 Compartilhar uma citação encontrada no lds.org com um amigo ou conhecido via email.
3 Enviar um cartão eletrônico de mormon.org para um amigo ou conhecido.
4 Enviar por e-mail um link para um discurso ou artigo de lds.org inspirador para um amigo.
5 Informar um amigo / conhecido que ee pode ler e pesquisar a Bíblia
no lds.org.
6 Incluir mormon.org ou www.lds.org em sua assinatura de e-mail (para exibir ao
final de cada e-mail que você envia).
7 Incluir sua escritura favorita ou uma citação de um líder da Igreja na assinatura electrónica.
8 Compartilhar com os amigos on-line fotos de uma viagem para o templo, batismo ou
bênção de uma criança.
9 Escrever uma página de Internet pessoal ou familiar que destaca a sua filiação à Igreja e as
bênçãos que a Igreja trouxe na sua vida. Incluir links para o site oficial da Igreja.
10 Aconselhar um amigo / conhecido a visitar a página de lds.org ou mormon.org.
11 Aconselhar um amigo / conhecido a visitar www.providentliving.org para
informação que possa ser relevante para ele ou ela (por exemplo., recursos de emprego,
informação sobre a preparação de alimentos e de armazenamento, etc.)
12 Aconselhar um amigo / conhecido a visitar www.providentliving.org para aprender sobre
os esforços humanitários da Igreja.
* Evite e-mails em massa e encaminhamento de histórias religiosas não verificados.

6. Reuniões e Programas da Igreja

Reuniões e programas da Igreja fornecem um meio para as pessoas
interessadas sentir o espírito, familiarizar-se com a Igreja e conhecer membros.

1 Quando os amigos ou colegas perguntam sobre seu fim de semana,
mencione que você freqüentou a igreja.
2 Convidar um amigo ou conhecido a ir para igreja com você.
3 Convidar amigos, conhecidos e parentes para ir à igreja com você em ocasiões
especiais como Natal ou Páscoa.
4 Convidar amigos a reuniões sacramentais que vão ter programas
Especiais da primária ou dos jovens.
5 Convidar amigos, conhecidos e parentes à reunião sacramental quando você ou
alguém da sua família vai dar um discurso.
6 Convidar amigos, conhecidos e parentes para um batismo, ou para uma bênção de um
bebê.
7 Convidar amigos ou conhecidos para uma atividade na semana de qualquer organização.
8 Convidar um amigo ou conhecido à aulas e atividades de instituto.
9 Convidar um amigo ou conhecido para um serão para jovens ou adultos.
10 Convidar um amigo ou conhecido a ir com você para ver a Conferência Geral.
11 Convidar um amigo ou conhecido a assistir à conferência de jovens (EFY).
12 Convidar um amigo a participar de um acampamento das Moças ou Rapazes.

7. Atividades Sociais e Igreja de edifício
Cada prédio da igreja foi construido e dedicado como um lugar de aprendizagem do
evangelho e irmadade, e deve ser usado de forma eficiente em nossos esforços para
compartilhar o evangelho com os outros.
1 Convidar um amigo ou conhecido a almoçar de domingo depois das reuniões da
Igreja.
2 Convidar um amigo ou conhecido a uma festa, piquenique ou janta de Natal.
3 Convidar um amigo ou conhecido a participar de atividades esportivas da Igreja.
4 Combinar com os missionários de ala e de tempo integral para dar um tour da capela.
(anunciar no jornal local e colocar um cartaz nas entradas junto com os horários das reuniôes
de Domingo).
5 Convidar um amigo ou conhecido a participar de um tour da capela.
6 Participar de uma casa aberta da igreja ou da comunidade (organizar uma
apresentação e pendurar folhetos, etc.)
7 Dar convites e e-mail para a casa aberta.
8 Usar a capela como um lugar para um evento musical ou teatro da
comunidade.
9 Convidar um amigo / conhecido a um evento musical ou teatro na
Igreja.

8. Serviço na Igreja

Porque a maioria das pessoas se sentem um desejo mais profundo de prestar servico de que
receber serviço, uma forma eficiente de interessar elas no evangelho
é convidar elas a servir conosco na Igreja.

1 Convidar um amigo para participar de um projeto de serviço na comunidade com os
jovens ou adultos da ala.
2 Convidar um amigo ou conhecido a ajudar a organizar um projeto de serviço na comunidade
com os jovens da ala.
3 Convidar um amigo ou conhecido a ajudar com uma mudança de casa organizada pelo
sacerdócio da igreja.
4 Pedir idéias de um amigo ou conhecido para o planejamento de uma atividade da igreja.
5 Pedir que um amigo ou conhecido te ajude a decorar para uma atividade social da Igreja.
6 Convidar um amigo ou conhecido que tem um hobby ou especialização em uma
determinada área a participar de uma atividade da Igreja (ie., churrasco, cozinhar, primeiros
socorros, saúde, nutrição, viagens para fora do país, planejamento financeiro,
aconselhamento sobre empregos, etc.)
7 Informar um amigo sobre os esforços humanitários da Igreja e formas que ele poderia
contribuir.
8 Convidar um amigo ou conhecido a participar de um projeto de serviço humanitário
a Igreja.
9 Pedir que um amigo ajude você a preparar um discurso para a igreja, escutando, e
corrigindo lhe.
10 Convidar um amigo a fazer visitas familiares com você.

9. História da Família / Genealogia

As pessoas estão a cada dia mais se interessando em descobrir sobre sua história familiar.
Você pode ajudar eles a aproveitar os vastos recursos genealógicos da Igreja para que eles
possam desenvolver uma conexão com seus antepassados e sentir o "Espírito de Elias."
1 Conversar com seus conhecidos sobre seus próprios esforços e investigar a sua história da
família.
2 Compartilhar com um amigo uma experiência ou um descoberta animadora que você fez
pesquisando sua história familiar.
3 Mostrar sua árvore familiar a um amigo.
4 Convidar sua família a ajudá-lo a criar seu gráfico de linhagem de quatro gerações.
5 Convidar um amigo ou conhecido a visitar o centro de história da família local.
6 Ajudar um amigo ou conhecido a aprender como usar os recursos do centro de história da
família local.
7 Mostrar a um amigo ou conhecido o site FamilySearch.org e outros
recursos de história da família da Igreja na internet.
8 Oferecer para ajudar um amigo ou conhecido a pesquisar sua história familiar.
9 Convidar um amigo ou conhecido a visitar um cemitério ou os arquivos da cidade para
achar informações da história da família.
10 Pedir que um amigo ou conhecido que fala outra língua te ajude a traduzir registros
ou materiais da história da família.

10. Fazer Amizade

Temos uma responsabilidade especial como membros missionários de integrar os recémconversos e membros menos ativos em um "esforço equilibrado" para fortalecer a Igreja.

1 Saber os nomes das pessoas recém-batizadas em sua vizinhança. Familiarize-se com elas.
2 Tirar fotos de batismos de conversos e dar-lhes a membros novos como
uma maneira de ajudá-los a lembrar da experiência baptismal.
3 Oferecer-se para ajudar a ensinar as lições de membros novos.
4 Se for adequado, convidar membros novos e menos ativos a jantar, participar de uma noite
familiar ou outros eventos sociais.
5 Oferecer ajuda a um membro novo para preparar uma palestra ou aula.
6 Ler o Livro de Mórmon com um membro novo ou menos ativo.
7 Introduzir membros novos aos seus amigos da Igreja que eles ainda não conheceram.
8 Sentar-se com os membros novos e acompanhar eles durante as reuniões da igreja.
9 Convidar membros novos ao ir para ou templo com você para fazer batismos vicários.
10 Ligar ou mandar mensagens para membros novos para ver como eles estão e mostrar seu
amor e preocupação.

