Os Princípios da Obra Missionária
Princípio
1. Temos Sucesso Quando
Convidamos

2. Temos que Evitar Julgar, e
Compartilhar O Evangelho
Livremente “Sem Qualquer
Acepção de Pessoas”

Preocupações Abordadas
A medida de nosso sucesso como
membros missionários não é se as
pessoas se batizam ou escutam as
palestras missionárias- mesmo
que esses sejam resultados que
certamente esperamos. Temos
sucesso quando convidamos
alguém a aprender sobre o
evangelho de Jesus Cristo. Se elas
vão usar seu livre arbítrio para
aprender e aceitar a verdade, é
escolha delas.
Ninguém sabe de antemão, por si
mesmo, quem está preparado
para receber o evangelho. Só o
Senhor sabe disso. Por isso, temos
que evitar julgar se a pessoa vai ou
não vá ter interesse.




Medo de falhar
Medo de ser rejeitado



Amigos/conhecidos que não
parecem “precisar” do evangelho
Amigos/conhecidos que estão
felizes com suas próprias igrejas
Amigos/conhecidos que não
acreditam em Deus
Amigos/conhecidos que não são
religiosos
Não quer estressar
relacionamentos com membros
da famiília, ou amigos que são de
outras fés
Não ter amigos quem não são
SUD
Obra missionária ocupa muito
tempo
Não querer forçar ou ofender
Não querer estressar
relacionamentos com a família ou
amigos
Medo de sinceridade
Sentir que está “vendendo algo”





3. Não Precisamos e nem Devemos
Alterar Nosso Relacionamento
com Alguém Antes de Estender um
Convite do Evangelho

A noção que devemos selecionar
pessoas em espírito de oração,
profundar nosso relacionamento
com essa pessoa, e depois
convidar ela a aprender sobre a
igreja é falsa, e incoerente.






4. Temos Que Ser Honestos,
Diretos e Sinceros em Fazer
Convites para Aprender sobre o
Evangelho

5. Podemos Participar em Várias
Maneiras na Obra Missionária

Se formos diretos, e sincero, e se
as pessoas sentirem nosso amor
por elas, a o amor que Deus tem
por elas emanando de nós, elas
vão ser tocadas e gratas, não
ofendidas- mesmo quando falem
“não”.
Apesar de idade, circunstância, ou
experiência, todo membro pode
participar em compartilhar o
evangelho com os outros. Tem
muitas maneiras de contribuir a
obra missionária que funcionam
com vários níveis de comforto e
circunstâncias pessoais.















A obra missionária ocupa muito
tempo
Sobrecarregado com outros
chamados e responsabilidades da
Igreja
Não teve sucesso com outros
programas missionárias
Tímidez
Medo de Rejeição
Descomfortável com falar sobre
religião/ o evangelho
Não ter o conhecimento do
evangelho suficiente
Não saber exatamente como
compartilhar o evangelho (o que
dizer)
Não achar adequado conversar
sobre religião no trabalho

6. Podemos Compartilhar o
Evangelho por Convidar Pessoas a
Servir conosco na Igreja, em vez de
Só Beneficiar de nosso Serviço

Serviço cria compromisso e
interesse. Ele nos dá (membros e
não membros) uma sensação de
pertencer e de ser importante.






7. Precisamos Buscar a Orientação
do Espírito em Responder
Perguntas sobre a Igreja

Temos a promessa de que se
abrirmos a boca para compartilhar
o evangelho, ele se encherá (D&C
33: 8). Quando as pessoas nos
fazem perguntas sobre a igreja,
precisamos avaliar a situação, e o
ouvinte, e seguir os sussurros do
Espírito, em vez de dar uma
resposta fixa. Pesquisas
mostraram que os exemplos de
membros em proximidade com
Deus, felicidade, paz, e sentido de
propósito na vida são as coisas
que normalmente interessam as
pessoas na igreja. Devemos
considerar a importância de nosso
exemplo e teseumunho dessas
coisas em compartilhar o
evagngelho com os outros.




Amigos/conhecidos que não
parecem “precisar” do evangelho
Amigos/conhecidos que estão
felizes com suas próprias igrejas
A obra missionária ocupa muito
tempo
Sobrecarregado com outros
chamados e responsabilidades da
Igreja
Descomfortável com falar sobre
religião
Não ter conheciemento suficiente
do evangelho

