
PREPARAR-SE PARA EMERGÊNCIAS 
 
Objetivo 
 
Os membros dos conselhos da ala e da estaca 
estarão mais bem preparados para atender às 
emergências. 
 
Materiais para Esta Lição 
 
Uma cópia do Plano de Preparação e de 
Resposta a Emergências da Ala ou do Plano de 
Preparação e de Resposta a Emergências da 
Estaca (que acompanham esta lição) para cada 
participante. 
 
Declaração do 
Manual de Instruções da Igreja 
 
Convide um participante para ler a seguinte 
declaração: 
“O presidente da estaca dirige o conselho da 
estaca na preparação por escrito de um plano de 
ação simples para a estaca em casos de 
emergência. Esse plano deve ser coordenado 
com planos semelhantes de outras estacas no 
conselho de coordenação e com planos da 
comunidade. 
O conselho da estaca distribui designações para 
a execução do plano de emergência da estaca. O 
conselho analisa e atualiza periodicamente essas 
designações. 
Durante uma emergência, a presidência da 
estaca é informada pelos bispos das condições 
dos membros e das propriedades da Igreja. A 
presidência da estaca informa a seguir o 
membro da Presidência da Área.” (Manual 1, 
Presidência de Estaca e Bispos 2010) 
 
Escritura 
 
Relembre aos participantes que o Senhor 
prometeu: 
“Se estiverdes preparados, não temereis” 
(D&C 38:30). Debata como a preparação pode 
trazer paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos-Chave 
 
Ajude os participantes a compreender os 
seguintes pontos e debatê-los de acordo com a 
necessidade: 
 
1. Emergências abrangentes e sérias incluem 
desastres causados pelas forças da natureza, 
guerra, agitações civis e desastres econômicos. 
 
2. Como muitos dos profetas que o precederam, 
o Presidente Hinckley também alertou sobre 
possíveis desastres e aconselhou os membros a 
se prepararem: “Há prenúncio de tempestades à 
frente às quais deveríamos atentar (...). 
 
Ninguém sabe quando emergências ocorrerão. 
(...) Coloquem em ordem a sua casa. Se você já 
liquidou suas dívidas, se tem uma reserva, por 
menor que seja, então mesmo que a tempestade 
ruja sobre a sua cabeça, você terá um 
abrigo para sua esposa e seus filhos e terão paz 
no coração. Isso é tudo que tenho a dizer, mas 
desejo dizê-lo com toda a ênfase de que sou 
capaz” (Conference Report, outubro de 1998, 
pp. 70—72, ou Ensign, novembro de 1998, pp. 
53—54). 
 
Pergunte aos participantes: O que significa 
“coloquem em ordem a sua casa”? Como os 
membros da sua ala ou estaca têm sido 
abençoados por seguir o conselho do profeta? 
 
3. Os conselhos da ala e da estaca 
tem a responsabilidade de planejar respostas 
para as emergências ou desastres mais prováveis 
de ocorrerem em sua área. 
 
 
 
Pergunte aos participantes: Que emergências 
são mais prováveis de ocorrer em sua área? 
 

 

 

 

 

 



4. Os líderes da estaca e das alas têm a 
responsabilidade de ensinar e incentivar os 
membros a preparar-se para emergências. 
 
5. Se alguma emergência afetar mais de uma 
estaca, a Presidência da Área designa um 
presidente de estaca para coordenar 
as atividades de atendimento a ela. 
 
6. A Igreja coopera com as autoridades civis 
tanto no planejamento como nas atividades 
de respostas a desastres naturais, quando esses 
ocorrem. 
 
Peça aos participantes para debater como a sua 
estaca ou ala pode coordenar os preparativos e 
os esforços de respostas a uma emergência em 
sua comunidade. 
 
Resposta a uma Emergência 
em Choluteca, Honduras 
 
Leia o seguinte relato: 
“Quando [o Furacão Mitch] atingiu [o país] na 
terça-feira, 27 de outubro [de 1998], [o bispo 
Jose Delios Lagos] e sua esposa (...) 
mantiveram os 10 filhos em casa, mas não 
estavam preocupados (...). 
Na quarta-feira, a chuva ficou cada vez mais 
forte e o rio atingiu os níveis mais elevados que 
já se tinha visto, disse o bispo Lagos. 
Quando (...) o rio começou a encher, o bispo 
Lagos (...) telefonou ao presidente da estaca e 
pediu permissão para usar a capela como 
refúgio. 
(...) Ele levou sua família e os membros da 
vizinhança para a capela. Na chuva torrencial no 
meio da noite o bispo Lagos correu até os lares 
dos restantes dos membros da ala e os levou 
para a capela. 
‘À uma hora da manhã, a capela estava lotada. 
Foi uma experiência terrível. Tínhamos 220 
pessoas na capela.’ 
A chuva continuou por mais dois dias e as 
pessoas esperavam tendo pouco para comer. As 
pessoas esqueceram-se de suas preocupações 
costumeiras e pensavam apenas em sobreviver. 
Depois que a tempestade diminuiu, eles 
descobriram que toda a vizinhança tinha sido 
levada pelas águas. No local onde dias antes 
havia casas, agora havia somente um campo 
coberto de lama (...). 
Cerca de 1.200 pessoas morreram naquela área” 
(“Each Person Felt Closer to God”, Church 
News, 21 de novembro de 1998, p. 10). 
 
 

 
Debata como as providências tomadas pelos 
líderes locais nessa situação ajudou a salvar e 
abençoar vidas. Pergunte aos participantes o que 
mais os líderes locais poderiam ter feito para 
preparar-se para enfrentar essa emergência 
(utilize o Plano de Preparação e de Resposta a 
Emergências da Ala, que acompanha a lição, 
para dirigir o debate). 
 
Prática 
 
Dê aos participantes uma cópia do Plano de 
Preparação e de Resposta a Emergências da Ala 
ou do Plano de Preparação e de Resposta a 
Emergências da Estaca que acompanham esta 
lição. Convide os participantes a utilizar a cópia 
para criar ou atualizar seus próprios planos. 
Incentive os bispos e presidentes de estaca a 
fazer designações durante a sua próxima reunião 
de conselho para assegurar que esses planos 
sejam implementados durante uma emergência. 
 
Relembre-os de planejar formas de ensinar 
os membros a preparar-se para emergências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plano de Preparação e de Resposta a Emergências da Ala 

 
 

MODELO 
 
 
Os líderes das alas podem utilizar este modelo para criar e adaptar seus planos de 
preparação e de resposta a emergências da ala. Toda preparação e respostas devem ser 
executadas através do bispado e do conselho da ala ou de outras organizações existentes 
na ala. A estrutura dos mestres familiares deve ser utilizada na assistência. 
 
 
1. Preparar-se para Emergências 
 
Emergências mais prováveis de ocorrer na ala 
 
• ____________________________________________________________________ 
 
• ____________________________________________________________________ 
 
• ____________________________________________________________________ 
 
 
Maneiras de incentivar os membros a se preparar para emergências 
 
• Discursos na reunião sacramental 
 
• Reuniões dos quóruns e da Sociedade da Socorro 
 
• Mensagens dos mestres familiares e das professoras visitantes 
 
• Reuniões e atividades dos Rapazes e das Moças 
 
• Enlatamento de alimentos secos (se o equipamento estiver disponível no local) 
 
• ____________________________________________________________________ 
 
• ____________________________________________________________________ 
 
• ____________________________________________________________________ 
 
 
(Os líderes da ala devem determinar a maneira de ensinar os membros sobre preparação para 
emergências e reportar-se anualmente ao sumo conselheiro designado para a ala.) 
 

 

 

 



Listas anexas 
 
• Mapa da ala e lista de membros 
• Membros designados a ajudar os que têm necessidades especiais 
• Membros que tenham habilidades ou equipamentos especiais 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
 
Plano de Comunicação 
 
• O secretário executivo da ala, com o apoio do secretário da ala, fica designado para 
coordenar as comunicações. 
• Se os telefones não funcionarem, os membros do quórum de élderes serão utilizados 
como mensageiros dentro da área da ala. 
• Os membros do quórum serão designados na época da emergência a levar mensagens 
à presidência da estaca ou ao especialista de comunicações da estaca. 
•______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
•______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
•______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
(Cada ala deve determinar seus próprios métodos de comunicações nas emergências.) 
 
2. Respostas a Emergências 
 
Responsabilidades do conselho da ala 
 
Depois de se assegurar que sua própria família esteja em segurança, o conselho da ala 
deve reunir-se para: 
 

• Rever quaisquer instruções ou advertências das autoridades civis e da presidência da 
estaca. 

• Determinar um curso de ação inicial. 

• Confirmar as responsabilidades gerais, assegurando-se de que o bispo e outros, sob a 
direção dele (bispo), estejam disponíveis para ministrar às pessoas, e que outros, de 
acordo com as designações, concentrem-se nos preparativos materiais necessários na 
ocasião. 
 
• Fazer uma avaliação inicial das condições dos membros e de outros. 
 
• Determinar horários e métodos de se fazer comunicações de acompanhamento. 



 
Se o bispo não estiver disponível quando surgir uma emergência, seus conselheiros 
dirigirão os esforços de resposta. 
(O bispo deve determinar quem dirigirá os esforços de resposta se nenhum membro do 
bispado estiver disponível.) 
 
Prioridades de ações em uma emergência 
 
1. Assistir os que estiverem feridos ou em perigo. 
2. Reportar-se à presidência da estaca. 
3. Responsabilizar-se por todos os membros da ala. 
4. Providenciar abrigo temporário e outros serviços específicos de acordo com a 
necessidade. 
5. Rever danos a casas e apartamentos e determinar meios de os vizinhos se ajudarem 
mutuamente. 
 
Serviços específicos 
 
A ala pode providenciar serviços específicos para dar assistência aos membros, 
incluindo o seguinte: 
• Assistência médica de primeiros socorros. 
• Preparação de alimentos. 
• Abrigo temporário. 
• Recreação. 
• Higiene. 
 

(O bispo deve determinar as fontes apropriadas desses recursos no momento da 
emergência ou com antecedência. As solicitações deverão ser feitas à Área através do 
Departamento de Bem-Estar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Preparação e de Resposta a Emergências da Estaca 
 

MODELO 
 
Os líderes da estaca podem usar este modelo para criar ou atualizar o plano de 
preparação e de resposta a emergências da estaca. Todos os preparativos e respostas 
devem ser executados através da presidência da estaca e do conselho da estaca ou 
através de outras organizações existentes na estaca. 
 
 
1. Preparar para Emergências 
 
Emergências mais prováveis de ocorrer na estaca 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
 
Maneiras de incentivar os membros a se preparar para emergências 
 
• Discursos na reunião sacramental sob a direção do bispado 
• Conferências da estaca 
• Reuniões do Sacerdócio e da Sociedade de Socorro 
• Mensagens dos mestres familiares e das professoras visitantes 
• Reuniões e atividades dos Rapazes e das Moças 
• Enlatamento de alimentos secos (se houver equipamento disponível no local) 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
 
(Cada estaca deve desenvolver sugestões para as alas sobre como incentivar os 
membros a se preparar para emergências.) 
 
Os líderes das alas devem rever, atualizar e reportar-se anualmente ao sumo 
conselheiro designado para a ala sobre o seguinte: 
 
• A necessidade das listas e mapas da ala 
• Membros designados para assistir àqueles com necessidades especiais 

• Membros que tenham habilidades ou equipamentos especiais 

• Métodos de comunicação a ser usados no caso de os telefones não funcionarem 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
• ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



O conselho da estaca deve rever anualmente o seguinte: 
 
• Os planos das alas (com base nos relatórios dos sumos conselheiros) 
• Métodos de comunicação com as alas caso os telefones não funcionem. 
• Recursos existentes na estaca para prevenir e aliviar traumas emocionais 
•______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
•______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
•______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
(Cada estaca deve determinar seus próprios métodos de comunicações nas 
emergências.) 
 
2. Respostas a Emergências 
 
Responsabilidades do conselho da estaca 
 
Depois de se assegurar que sua própria família esteja em segurança, o conselho da 
estaca deve reunir-se para: 
 
• Rever quaisquer instruções ou advertências das autoridades civis. 
 
• Determinar um curso de ação inicial. 
 
• Confirmar responsabilidades gerais, assegurando-se que os líderes-chave do 
sacerdócio, as líderes da Sociedade de Socorro e outros estejam disponíveis para 
ministrar às pessoas, e que outros, de acordo com as designações, concentrem-se nos 
preparativos materiais necessários na ocasião. 
 
• Fazer uma avaliação inicial das condições dos membros e de outros. 
 
• Determinar horários e métodos de se fazer comunicações de acompanhamento. 
Se o presidente da estaca não estiver disponível quando surgir uma emergência, seus 
conselheiros dirigirão os esforços de resposta. (A presidência da estaca deve 
determinar quem dirigirá os esforços de resposta se nenhum membro da presidência 
estiver disponível.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prioridades de ações em uma emergência 
 
1. Assistir os que estiverem feridos ou em perigo. 
2. Responsabilizar-se por todos os membros. 
3. Dar assistência às famílias que tiverem sido separadas para se reunirem o mais 
rapidamente possível. 
4. Providenciar abrigo temporário e outros serviços específicos de acordo com a 
necessidade. 
5. Rever danos a casas e apartamentos e determinar meios de os vizinhos se ajudarem 
mutuamente. 
6. Se for necessário, estabelecer abrigos de emergência para os necessitados. Obter 
aprovação da Presidência da Área caso uma capela da Igreja deva ser usada como 
abrigo de emergência. 
 
Serviços específicos 
 
A estaca pode providenciar serviços específicos para dar assistência aos membros, 
incluindo o seguinte: 
 
• Assistência médica de primeiros socorros. 
 
• Preparação de alimentos. 
 
• Abrigo temporário. 
 
• Recreação. 
 
• Higiene. 
 
(A presidência da estaca deve determinar as fontes apropriadas desses recursos, no 
momento da emergência ou com antecedência. As solicitações deverão ser feitas à Área 
através do Departamento de Bem-Estar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


