PLANO DA ÁREA BR ASIL | 2020–2024
1. Declaração de visão
Aumentar a fé no Pai Celestial, em Seu Filho Jesus Cristo e Sua Expiação
e fortalecer nosso testemunho ao fazermos e honrarmos nossos convênios
com Deus.
2. Prioridades da área
a. Fortalecer a fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo e Sua Expiação.
b. Promover a autossuficiência individual e da área.
c. Fortalecer os quóruns do sacerdócio.
d. Acelerar o trabalho missionário e o trabalho de templo e história da família.
e. Fortalecer os jovens.
3. Metas da área
a. Fortalecer a fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo e Sua Expiação:
1. Elevar nossa espiritualidade ao adorarmos no Dia do Senhor e ao
estudarmos o Vem, e Segue-Me e as escrituras.
2. Convidar todas as pessoas a fazer e cumprir os convênios do templo
por meio da ministração.
b. Promover a autossuficiência individual e da área:
1. Incentivar os membros a serem fiéis à doutrina e aos princípios do
dízimo e das ofertas.

2. Simplificar as atividades e operações da Igreja sem comprometer
os programas.
3. Promover a importância do estudo secular.
c. Fortalecer os quóruns do sacerdócio:
1. Aumentar o número de homens ordenados ao Sacerdócio Aarônico e
ao Sacerdócio de Melquisedeque.
d. Acelerar o trabalho missionário e o trabalho de templo e
		 história da família:
1. Batizar mais conversos.
2. Melhorar a eficácia do trabalho missionário com os membros e
missionários trabalhando juntos.
3. Incentivar os membros a realizarem as ordenanças do templo por
seus antepassados.
e. Fortalecer os jovens:
1. Fortalecer os quóruns do Sacerdócio Aarônico e as classes das Moças
assegurando-se de que o bispo dedique grande parte de seu tempo para
ministrar aos jovens.
2. Ajudar os jovens para que sejam dignos de uma recomendação
para o templo, para que participem do trabalho de história da família e
consequentemente estejam preparados para servir missão de tempo
integral e selarem-se no templo.
4. Indicadores de progresso
a. Frequência à reunião sacramental.
Membros com investidura que possuem uma recomendação válida para o templo.
b. Número de adultos dizimistas integrais.
c. Élderes em perspectiva ordenados ao Sacerdócio de Melquisedeque.
Homens conversos com 12 anos ou mais ordenados ao ofício apropriado
no sacerdócio.
d. Conversos batizados e confirmados nos últimos 12 meses.
Adultos e jovens que enviaram nomes de antepassados para as ordenanças
do templo.
e. Rapazes de 18 a 25 anos que estão servindo ou que serviram missão de
tempo integral.
Número de jovens matriculados no seminário e no instituto.
5. Implementação
Os objetivos e as diretrizes do plano serão usados regularmente para ensinar
e orientar os líderes e os membros a buscar inspiração sobre como realizar o
trabalho em sua própria unidade ou área.
6. Prestação de contas
O progresso será acompanhado e relatado regularmente por meio da linha de
autoridade do sacerdócio.

