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Fundo Perpétuo de Educação 



O Propósito da Igreja 

 Ajudar os membros a viverem o evangelho de 

Jesus Cristo 

 Coligar Israel por meio do trabalho missionário 

 Cuidar dos pobres e necessitados  

 Possibilitar a salvação dos mortos por meio da 

edificação de templos e da realização de 

ordenanças vicárias.   

No cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e 

as famílias a qualificarem-se para a exaltação, a Igreja 

concentra-se em responsabilidades divinamente 

atribuídas.  
 

Manual 2 – Administração da Igreja - 2010  



Propósitos do Bem-Estar  

Ajudar os membros a tornarem-

se autossuficientes 

Cuidar dos pobres e 

necessitados 

Prestar serviço 

(Manual 2 – Administração da Igreja – 2010) 



Propósito do FPE 

Proporcionar aos jovens adultos dignos 

e carentes o apoio e os recursos 

necessários para melhorar sua vida por 

meio da educação e do melhor emprego. 

 



Treinamento Online do FPE 

• Visite Site 

–http://lds.org/pef 

–Clique na aba “Mais”  

–Clique em “Treinamento” 

–Não precisa de senha 

http://pef.lds.org/
http://pef.lds.org/
http://pef.lds.org/




Treinamento Online do FPE 

• Visita PFE site 

http://pef.lds.org/pef 

Clique na aba “Mais” 

Clique em “Treinamento” 

 

http://pef.lds.org/pef
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Vídeo Autossuficiência 

A Integirade faz parta de autossuficiência, 

ela significa que somos honestos e 

cumpriremos nossos compromissos. 
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Com base no relatório mensal do FPE que é enviado aos 

líderes do Sacerdócio, os especialistas da Estacas 

trabalham junto dos líderes a fim de ajudar os 

participantes com desafios: 

1. Participantes procurando emprego 

2. Participantes com problemas para terminar o curso 

3. Participantes com atrasos nos pagamentos 

Os especialistas também encorajam os alunos do FPE 

com dificuldades nos pagamentos a fazerem contato com 

o Centro de Serviços do FPE (0800-773-3446). 
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Vídeo -  Dificuldades com Pagamentos 

Quando há dificuldades em fazer os 

pagamentos, em geral também há 

dificuldades em outras coisas. Como saber 

quais são estas coisas e como ajudar o 

participante a agir com fé? 



Contato do Especialista... 

• Fez Boas Perguntas? 

 “O que é preciso para começar a fazer os pagamentos todos 
os meses?” 

• Demonstrou Amor e Ouviu? 

 “Parece que não se sente bem quanto a isso.” 

• Convidou a pessoa a agir? 

 “São algumas possibilidades – o que você acha?” 
  “Depois poderia me informar qual a sua decisão para cumprir 

esse compromisso?” 

• Testificou e Edificou? 

 “Eu não vejo a hora de ver você formado e começando 
trabalhar com seu tio em periodo integral.” 

• “Mais importante, lembre-se de buscar e seguir o Espírito Santo.” 



Treinamento Anual FPE para Bispos 

• Apoiar a Liderança da Estaca: 

1. Planejar e realizar treinamento anual do FPE durante 

uma das reuniões regulares com os bispados. 

2. Utilizar o treinamento disponível no site ou o DVD 

enviado às Estacas. 

3. Relatar para FPEBrasil@ldschurch.org a data do 

treinamento. 

4. Entrevistar os participantes com desafios: 

 Novos Participantes em atraso 

Alunos +150 em atraso 

mailto:FPEBrasil@ldschurch.org






 



 



Vídeo -  Dificuldades com Pagamentos 

O que o bispo poderia fazer para entender o 

problema e ajudar a resolvê-lo?  



Como foi o contato do Bispo... 

• Fez Boas Perguntas? 

 “Vai examinar o compromisso que fez quando preencheu seu 
contrato do Fundo Perpétuo de Educação?” 

• Demonstrou Amor e Ouviu? 

 “Como se sente? Que alternativas buscou?” 

• Convidou a pessoa a agir? 

 “Vamos assumir novamente o compromisso com as coisas 
que não tem feito?” 

 “Poderia ligar para o Centro de Serviços do FPE”? 

• Testificou e Edificou? 

 “Com fé podemos alcançar nossas metas.” 

• “Mais importante, lembre-se de buscar e seguir o Espírito Santo.” 



Resumo do Papel do Especialista – FPE 

• Ajudar o candidato com a solicitação. 

• Contatar e ajudar mensalmente os participantes. 

• Atualizar a situação do participante do FPE. 

• Examinar o relatório mensal do FPE com os líderes do 
sacerdócio. 

• Apoiar a Estaca no treinamento para os Bispos 



Passos para obter Acesso ao Sistema 
do FPE - SMS 

1. Criar uma conta LdsAccount (a mesma para 
acessar o site Ldsjobs.org). 

2. Enviar e-mail para Marta Pessoa 
(pessoama@ldschurch.org) solicitando acesso ao 
SMS e informando os seguintes dados: Usuário 
LdsAccount, Nome da Estaca e nº de membro. 

3. Marta responderá o e-mail dando o acesso e enviando 
instruções. 

 

mailto:pessoama@ldschurch.org


OPORTUNIDADE DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Centros de Serviços Voluntários                                                                                    
Fundo Perpétuo de Educação 

Seja uma voz amiga para os jovens 
do Fundo Perpétuo no Brasil! 

Increva-se através 

do telefone 

0800 7733 446 



Próximo Treinamento 

25 Agosto de 2011 

Projetos Humanitários 


