
Como ident i f icar os membros

necessi tados e a judá- los a progredir
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Participar de Conselhos

Nos conselhos, os líderes se reúnem sob a direção das

autoridades presidentes para discutir maneiras de ajudar as

pessoas e famílias. (…) Tal como o Salvador, os líderes

procuram ministrar às pessoas e às famílias, tanto nas coisas

espirituais como nas materiais.
(Manual Administração da Igreja – Vol.2 – item 3.2.2 e 3.2.3).
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MINISTRAR
Dicionário Léxico: Ação de servir ou fornecer | Propor ou aconselhar; sugerir. | Ação de administrar ou conferir;

E agora, eis que vos dou o mandamento
de que, quando estiverdes congregados,
deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos
outros, para que saibais como agir e
como dirigir minha igreja, como proceder
com respeito aos pontos de minha lei e
dos mandamentos que dei.

(Doutrina e Convênios 43:8)



VOCÊ ESPECIALISTA, COMO MINISTRAR AOS MEMBROS?
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Compartilham
oportunidades de emprego

Compartilham
oportunidades
educacionais

Divulgam programas
gratuitos

Ajudam com o currículo
Indicam as pessoas para 

empresas ou amigos
Servem como mentores

Direcionam aos líderes do 
Sacerdócio

Oferecem soluções
imediatas

São ouvintes
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A maneira do Senhor de cuidar dos
necessitados difere da maneira do mundo. O
Senhor disse: ‘É necessário que [cuidar dos
pobres] seja feito a meu modo’.

(Doutrina e Convênios 104:16)

Ele não está interessado apenas em
nossas necessidades imediatas. Ele
também Se preocupa com nosso
progresso eterno. Por esse motivo, a
maneira do Senhor sempre incluiu a
autossuficiência e o serviço ao próximo,
além da atenção dada aos pobres”

(Dieter F. Uchtdorf, “Prover à Maneira do Senhor”, A Liahona, novembro de 2011, p. 53).
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COMO DEFINIR ESSE PROGRESSO ETERNO?
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AUTOSSUFICIÊNCIA

 É mais do que um Emprego
 É mais do que uma boa formação

educacional
 É mais do que uma situação

econômica bem-sucedida

... É UMA DOUTRINA!
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“A verdadeira doutrina, quando 
compreendida, modifica 
atitudes e comportamentos.
O estudo das doutrinas do 
evangelho transforma 
positivamente o comportamento 
com mais rapidez do que o 
estudo do comportamento pode 
fazê-lo”.

(Conference Report, outubro de 1986, p. 20; Ensign, novembro de 1986, p. 17).
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COMO ALCANÇAR ESSA MUDANÇA?
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https://www.lds.org/media-library/video/2014-06-1510-i-will-provide-for-my-saints?lang=por
https://www.lds.org/media-library/video/2014-06-1510-i-will-provide-for-my-saints?lang=por
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“Através da doutrina

do Evangelho”.
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Este livreto, Meu Alicerce, foi preparado para
ajudar os membros da Igreja a aprender e a
colocar em prática os princípios da fé, do
estudo, do trabalho árduo e da confiança no
Senhor. Aceitar e viver esses princípios vão
torná-lo mais capaz de receber as bênçãos
materiais prometidas pelo Senhor.

Convidamos você a estudar diligentemente e a
aplicar esses princípios e a ensiná-los a seus
familiares. Ao fazê-lo, sua vida será abençoada.
Você aprenderá como agir em seu caminho
para uma maior autossuficiência. Será
abençoado com mais esperança, paz e
progresso.
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QUEM DEVE PARTICIPAR?
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IDENTIFICAÇÃO:
 Autossuficiência do Membro

Adulto – Direcionada aos Bispos.

 Relatório e Pesquisas da 
Autossuficiência

ACOMPANHAMENTO:



Membros identificados pelo Bispo
www.lds.org.br

http://www.lds.org.br/


Nome 
dos 

Membros

Nome 
dos 

Membros
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NOVA FERRAMENTA

• Os bispos são os únicos que podem indicar a 

autossuficiência dos membros adultos 

utilizando esta ferramenta. 

• Os secretários podem inserir as informações 

indicadas pelos bispos.

• A medida que os Bispos preenchem as 

informações de sua ala, a Presidência da 

Estaca tem acesso as informações de toda a 

Estaca.



Visualização da Estaca

Nome das Alas

Nome das Alas
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CONVIDÁ-LOS PARA O DEVOCIONAL MEU CAMINHO 
PARA A AUTOSSUFICIÊNCIA
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Meu Caminho para a Autossuficiência
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Grupos de Autossuficiência
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Quando o desempenho é medido, 
o desempenho melhora. 

Quando o desempenho é medido 
e relatado, a taxa de melhoria 

acelera.

(Thomas S. Monson, Conference Report Outubro de 1970, p. 4)



srs.lds.org/report

Preenchido após o Devocional pelo 
membro do CASE.

Preenchido após o 1º encontro
do Grupo de Autossuficiência, pelo
Facilitador ou membro do CASE.

Aplicada durante o último encontro
do Grupo de Autossuficiência, pelo
Facilitador ou membro do CASE.
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É meu 

propósito suprir 

a meus santos.

D&C 104:15



Próximo treinamento:
29.10.2015 às 20h

Fundo Perpétuo de Educação, um recurso à disposição


