
. INICIAREMOS ÀS 20 HORAS (HORÁRIO DE  
BRASÍLIA).      

. POR FAVOR, AGUARDE ALGUNS MINUTOS.

. LEMBRE-SE DE COLOCAR O TELEFONE EM “MUTE”



Treinamento de Especialistas das Estacas
29/Agosto/2013

Guilherme Peixoto – CA Maceió



Tema:

“Prioridades em nosso 

atendimento”



Quem são nossas prioridades:

• 1 - Líderes desempregados ou       

subempregados

• 2 - Participantes do FPE

• 3 - Missionários retornados

• 4 – Irmãs chefe-de-família ( Ex: viúvas ou

divorciadas com filhos para cuidar)



A meta é a autossuficiência

“O Salvador ordenou à Igreja e a seus 
membros que fossem autossuficientes e 
independentes….”

Presidente Hinckley: “Vocês precisam de seu 
emprego para cuidar de sua família. Sem ele, não 
poderão trabalhar eficazmente na Igreja”.

Reunião Mundial de Treinamento de Liderança – Junho 2003



Nosso método para ajudar 
esses membros:

Encontrar

Motivar



Nosso método para ajudar 
esses membros:

Acompanhar

Relatar



Como Encontrar:

• Mantenha um bom relacionamento com os 

líderes das Alas.

• Tenha os telefones e email desses líderes.

• Use o LdsJobs.

• Faça contato frequente com o CA da sua região.

• Use o site do FPE (consiga autorização com a 

irmã Marta Pessoa – pessoama@ldschurch.org).



Como Encontrar:

• Saber o nome de todos esses membros

que estão necessitados.



Como Motivar:

• Incentive-os a 

participar do  curso 

de Autossuficiência 

Profissional –

Empregos ou 

Negócios Próprios



Como Motivar:

• Use o formulário “Avaliação

e Planejamento Profissional”



Como Motivar:

• Inscreva-os no programa 

“Busca Acelerada de 

Emprego” - BAE



Como Motivar:

• Explique sobre o novo 

programa de “Mentores”.



Como Motivar:

• Incentive a todos para que 

façam o curso “Planejar Para 

o Sucesso”. Este curso não 

serve somente para quem 

deseja o FPE.



Como Motivar:

CENTRO DE AUTOSSUFICIÊNCIA

• Se necessário for, leve-os até 

o Centro de Autossuficiência.



Como Acompanhar:

• Mantenha um contato mensal com cada 

irmão da lista de prioridades.

• Continue incentivando sua participação nos 

programas de autossuficiência.

• Faça-os sentirem que você realmente se 

importa com eles.

• Ore para saber como tocar seus corações.



Como Relatar:

• Procure frequentemente seu 

líder (Presidente da Estaca ou 

Conselheiro da Estaca 

designado ou um membro do 

Sumo-conselho indicado.

• Apresente os resultados 

alcançados.

• Peça conselhos sobre como 

ser mais eficiente.



Como Relatar:

• Mensalmente os gerentes dos centros apresentam relatórios 

para a liderança da Igreja, sobre os líderes,  missionários 

retornados e alunos do FPE que estão na busca de um 

emprego, relatando o que tem sido  feito com cada um.

• Os relatórios serão mais completos,  caso os Especialistas  

enviem essas informações da sua Estaca.

• Essas informações virão através de seu contato mensal com os 

Especialistas das Alas, Pres. Quorum de Elderes, Pres. Da 

Sociedade de Socorro, etc.



Como Relatar:

• Lembre-se que o gerente do 

Centro de Autossuficiência 

tem um grande interesse no 

seu sucesso de ajudar a esses 

membros.

• Visite o CA ou ligue sempre 

que possível.



• À medida que se tornam 

Autossuficientes, os 

membros também estão 

mais capacitados a servir 

e cuidar dos outros”.

• (Manual de Instruções da Igreja, 

Volume 2 ,6.1.1, pág. 36) 



• “Um homem sem trabalho tem importância para a 

Igreja, porque é privado da sua herança, é provado 

tal como foi Jó em sua integridade… a contínua 

dependência econômica o destroi… Olha a ameaça 

da ruína espiritual… a Igreja não pode esperar 

salvar um homem no domingo, se durante a semana 

é uma testemunha complascente da crucificação da 

sua alma”.



• O chamado de Especialista de Emprego, 

têm grande importância no trabalho de 

ajudar os membros a alcançarem a 

autossuficiência.

• Agora, precisamos “aprender nosso dever e 

agir no chamado para o qual fomos 

designados, com toda diligência”. (D&C 

107:99)



Próximo Treinamento:

31 de Outubro de 2013

Tema: “Casp Empregos e 

Casp Negócios Próprios”

Por: Carlos Valente


