Guia Missionário
de Estudo da
Bíblia

o tópico escolhido. A lista de passagens de

Descubra por que essas pessoas ficaram

escrituras e perguntas incluídas no estudo vão

interessadas em receber vocês, quais são

ajudá-lo a se preparar para os debates durante

as expectativas delas em relação à(s) sua(s)

o estudo da Bíblia. Familiarize-se com essas

visita(s), quais são suas experiências e

escrituras e prepare-se para compartilhar

crenças a respeito de religião e da Bíblia e

uma passagem relevante da Bíblia ou do

que perguntas elas têm.

Livro de Mórmon enquanto conversa sobre
as perguntas e ajuda as pessoas a sentirem
o Espírito. Estude e aplique os princípios da
seção “Usar as escrituras” no capítulo 10 de

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias continua a explorar novas maneiras de
convidar e ajudar as pessoas a virem a Cristo.
Uma das novas ofertas publicitárias é um
estudo da Bíblia gratuito. Além de solicitar um
exemplar gratuito da Bíblia (ou um exemplar
do Novo Testamento para referências em
espanhol), as pessoas que se inscrevem para
um estudo da Bíblia também solicitam uma
conversa sobre um tópico específico, como
“sentir-se mais próximo de Deus e Jesus Cristo”
ou “como fortalecer a família”.

Cada pessoa pode escolher estudar com
os missionários online ou pessoalmente.
Os missionários que ensinam online

Pregar Meu Evangelho.

entram em contato com a pessoa que

Observe que os estudos da Bíblia são lições

para se encontrar pessoalmente com os

introdutórias. Seu propósito é ajudá-lo a se

missionários locais.

familiarizar com o pesquisador, convidar
o Espírito e saber se ele tem interesse em
aprender mais. À medida que passar a
entender as necessidades e os interesses das
pessoas, convide-as a continuar a estudar o
evangelho com você. Você pode ajudá-las a
se achegar mais ao Salvador e a fortalecer
o desejo delas de aprender mais sobre Seu

solicitou o estudo e a ajudam a se preparar

Quando as referências são enviadas para
os missionários locais, os missionários
que trabalham online entram em contato
com os missionários locais, compartilham
as informações a respeito da pessoa e
informam ou conversam sobre o material
relacionado às ofertas publicitárias. Os

evangelho restaurado.

missionários que ensinam online e os

Quando se encontrarem pessoalmente, aplique

para ajudar a pessoa a ter uma experiência

tópicos a seguir, e você será informado sobre

os princípios de “Como começar a ensinar”

positiva com a Igreja.

Vida após a morte

O propósito da vida

PASSAGEM DE ESCRITURA

PASSAGEM DE ESCRITURA

Lucas 24 — Anjos anunciam a
Ressurreição de Cristo

Atos 10:34–48 — Pedro ensina
o evangelho e o Espírito Santo é
derramado sobre os gentios

Quando uma pessoa solicita um estudo da
Bíblia, ela tem a opção de escolher um dos

OUTRAS ESCRITURAS
Eclesiastes 12:7
Lucas 23:42–43
João 3:16
João 11:25
João 14:1–3
1 Coríntios 15:20–22
(Alma 40:11–14)

missionários locais devem trabalhar juntos

do capítulo 10 de Pregar Meu Evangelho.

Vencer
maus hábitos
PASSAGEM DE ESCRITURA
Isaías 58:6–12 — A verdadeira lei
do jejum

OUTRAS ESCRITURAS

OUTRAS ESCRITURAS

Gênesis 1:27–28

Isaías 41:10

Jó 23:10

1 Coríntios 6:18–20

Malaquias 3:2–3

1 Coríntios 10:13

Lucas 2:52

Gálatas 5:16

Romanos 12:1–2

Filipenses 4:13

1 Timóteo 6:12

Hebreus 2:18

(Moisés 1:39)

Tiago 1:12
(Alma 7:11)

PERGUNTAS

PERGUNTAS

Que ideia você tem sobre a ressurreição e
a vida após a morte?

Você acha que Deus enviou você à Terra por

Gostaria de saber mais sobre a vida após
a morte?
Alguma vez já se perguntou de onde
viemos ou por que estamos aqui na Terra?

um motivo? O que você acha que Ele quer que
realizemos enquanto estamos aqui?
Deus também falou às pessoas na América
antiga sobre o propósito da vida. As palavras
desse povo se encontram no Livro de Mórmon.
Você gostaria de saber mais sobre esse livro?
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PERGUNTAS
Você está tentando parar com algum
hábito?
Quais são algumas coisas que você
poderia fazer para garantir que tenha
a ajuda espiritual necessária para
superar isso?

Sentir-se mais
próximo de Deus e
Jesus Cristo
PASSAGEM DE ESCRITURA

João 14–17 — Jesus é o caminho, a
verdade e a vida

OUTRAS ESCRITURAS

Tornar-se uma
pessoa melhor
PASSAGEM DE ESCRITURA
Mateus 5–7 — O sermão da
montanha

OUTRAS ESCRITURAS

Provérbios 8:17

Provérbios 28:13

Mateus 7:7

Isaías 55:6–7

Tiago 1:5

Mateus 6:31–33

Tiago 4:8

1 Pedro 5:6–10

1 João 4:7–8

(Mosias 3:19)

(Alma 5:33–34)

PERGUNTAS

PERGUNTAS

Como seguir os ensinamentos de Jesus o
ajuda a se aproximar mais Dele?

O que você pode fazer hoje para
melhorar como pessoa?

O que você acha de seu relacionamento
com Deus?

Por que você quer ser uma pessoa
melhor? O que motivou seu desejo de
mudar?

O que você acha sobre esses ersículos?

Fortalecer
minha família

Lidar com o luto

PASSAGEM DE ESCRITURA

Salmos 23 — O Senhor é meu
pastor

Lucas 15:11–24 — A parábola do
filho pródigo

OUTRAS ESCRITURAS
Êxodo 20:12

Provérbios 22:6
1 Coríntios 13:4–7
Efésios 6:4
Colossenses 3:13–15
(A Família: Proclamação ao Mundo,
Mosias 2:5–6)

PERGUNTAS
Por que Deus nos colocou em
famílias?
O que mais o preocupa com relação a
sua família?
Você já ouviu falar sobre reunião
familiar?
Você acha que Deus Se importa com
sua família? Por quê?

PASSAGEM DE ESCRITURA

OUTRAS ESCRITURAS
Isaías 53:3–5
Mateus 5:4

Instruções
adicionais
sobre como
ensinar
Certifique-se de que você atendeu à
solicitação que a pessoa fez de um estudo da
Bíblia. Na primeira conversa, evite qualquer
abordagem que possa fazer seu contato se
sentir enganado, como não fornecer uma
mensagem centralizada na Bíblia ou dar um
Livro de Mórmon em vez de uma Bíblia. Você
deve, entretanto, sentir-se à vontade para
compartilhar versículos de outras escrituras,
conforme necessário, para esclarecer o que
vocês estão debatendo na Bíblia.
Esforce-se para criar um bom
relacionamento. Quando fizer perguntas
e começar a conhecer a pessoa, fale um
pouco sobre você e conte um pouco mais
sobre si mesmo, além do fato de você ser
um missionário. Conte experiências pessoais
breves de sua vida e diga como o que você
aprendeu com sua experiência pode se
aplicar à vida da pessoa.
Reserve alguns minutos ao final da lição
para fazer um convite simples e apropriado.
Na primeira conversa, o mais importante
provavelmente seria convidar a pessoa a
continuar a aprender mais sobre o evangelho
de Jesus Cristo com você. Pratique fazer
esses convites durante o estudo com o
companheiro, na reunião de distrito ou nas
reuniões de zona.

João 14:27
Romanos 8:16–18
Apocalipse 21:4
(2 Néfi 4:20–24, 33–35)

PERGUNTAS
De que maneira você lida com a
tristeza ou o luto?
Como você ajuda outras pessoas que
estão sofrendo, seguindo o mesmo
exemplo que Jesus deixou?
Como experiências com a tristeza e o
luto mudam a maneira com que você
vê sua vida?
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