Reflexão: Ser Eficaz
Criar um Plano de História da Igreja
da Área.
Crie um plano anual de história da Igreja para sua área.

• Examine planos anteriores da história da Igreja da área.
• Examine os objetivos atuais e as prioridades da Presidência
de Área.
• Fale com seu contato no Departamento de História da Igreja.
Seja preciso. Para ajudá-lo, inclua datas para cumprir uma meta,
pessoas específicas para treinar e uma lista das atividades.
Lembre-se de que todas as coisas devem ser “feitas com
sabedoria e ordem” (Mosias 4:27). Liste atividades e metas em
quatro categorias: coletar, preservar, compartilhar e treinar.
O que você pode fazer para criar e implementar um plano anual de história da Igreja com sabedoria
e ordem?

Incentivar o Uso de Relatórios

“Quando o desempenho é avaliado, ele melhora. Quando o desempenho é medido e relatado, a taxa de
progresso acelera” (Thomas S. Monson, “Thou Art a Teacher Come from God”, Improvement Era, dezembro de
1970, p. 101).

• Receba relatórios regulares dos assessores de história da Igreja em sua Área.
• Faça relatórios regulares para o membro da Presidência de Área que supervisiona o trabalho de história
da Igreja.
• Faça relatórios regulares para o seu contato no Departamento de História da Igreja.
• Construa relacionamentos com os principais administradores da área, tais como o diretor de
Assuntos Temporais.
Compartilhe as informações sobre o projeto. Aumentar a visibilidade deste trabalho é uma ótima maneira de
obter o apoio de outras pessoas para atividades de história da Igreja.
Como você pode aumentar essa responsabilidade? Como você pode incentivar outras pessoas a fazer
o mesmo?
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Ajudar os Assessores

Consultar e treinar os assessores de história da Igreja em sua área. Incentivem-os a:

1. Obter uma visão desta obra divina estudando a doutrina, buscando o Espírito, traçando metas e planejando
um projeto simples.
2. Use o suporte e os recursos de treinamento disponíveis no site de assessores de história da Igreja.
3. Realize um projeto usando o suporte e peça comentários.
4. Reflita sobre o que foi bem no projeto e o que pode ser feito para melhorar.
Como esses passos a seguir ajudariam um assessor que está passando por dificuldades?

Identificar os Melhores Candidatos para Assessores de História
da Igreja
Casais que sirvam juntos, frequentemente, são muito eficazes. Procure pessoas que:

• Saibam usar computadores e tenham acesso a um computador com conexão à Internet.
• Sejam organizadas e capazes de trabalhar bem com outras pessoas para realizar tarefas.
• Sejam dignas de confiança e tratem informações confidenciais e particulares corretamente.
• Lidem bem com as pessoas e tenham amor pela história da Igreja.
• Comuniquem-se com eficiência (a capacidade de falar inglês é útil, mas não obrigatório).
• Estejam dispostas a trabalhar pelo menos dez horas por semana, não tenham outros chamados que exijam
muito tempo e sirvam por dois a cinco anos.
Você consegue pensar em membros que se enquadrem nesses critérios?
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• Sejam membros com investidura e possuam recomendação atual para o templo.

