
• Iniciaremos o treinamento às 20 horas pontualmente (horário de 
Brasília)

• Por favor, aguarde alguns minutos
• Lembre‐se de colocar o seu telefone em “mute” (mudo)
• Desabilite a função video (não ligue a webcam)
• Esteja em um ambiente silencioso. Qualquer ruído ao seu redor

poderá interferir no treinamento
• Durante o treinamento se houver alguma pergunta você pode usar

a opção de bate‐papo (procure Marcos Silva) para perguntas e 
comentários

• Este treinamento estará on line a partir de amanhã no site 
www.autossuficiencia.lds.org.br

Paulo Araujo
Gerente Autossuficiência

Área Brasil

Treinamento aos Facilitadores dos Grupos de 
Autossuficiência das Estacas
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O Que São os Grupos de 
Autossuficiência?

Uma reunião de grupo de autossuficiência 
funciona como um conselho e é diferente da 
maioria das aulas, das lições ou dos cursos da 
Igreja. Não há professores ou treinadores. Em 
vez disso, um facilitador orienta os membros a 
se aconselharem mutuamente, a aprenderem 
juntos, a ajudarem-se uns aos outros, a se 
comprometerem a agir de acordo com o que 
estão aprendendo e também atribui as 
responsabilidades para esses compromissos. 
Esse processo de mentoria e de 
aconselhamento de grupo, juntamente com os 
livros e os vídeos, cria um ambiente de 
aprendizado dinâmico que fortalece cada 
membro em seu desenvolvimento de uma vida 
autossuficiente.



Quem Forma os Grupos?

Os líderes da ala ou estaca chamam 
especialistas de autossuficiência para 
organizar e facilitar os grupos de 
autossuficiência. Os líderes podem 
formar quantos grupos quiser e chamar 
quantos especialistas forem 
necessários. Cada grupo se reúne pelo 
menos 12 vezes, por duas horas a 
cada sessão e é formado por 8 a 14 
membros. Os grupos podem se reunir 
nos centros de autossuficiência da 
estaca, nos edifícios da Igreja, ou 
outros locais adequados e 
convenientes para os membros.



Quem Lidera o Grupo?

Não há líderes de grupo. O facilitador 
ajuda a manter a reunião de grupo no 
foco e seu papel principal é ajudar os 
membros do grupo a aprender por si 
mesmos. Os facilitadores não são 
especialistas de negócios, estudos, 
emprego ou de ensino. Eles não 
lideram ou ensinam o grupo, em vez 
disso simplesmente ajudam o grupo a 
seguir os materiais exatamente como 
são escritos. Os especialistas de 
autossuficiência da estaca podem 
querer orientar os grupos ou membros 
do grupo podem atuar como 
facilitadores.



O Que os Membros do Grupo 
Fazem?

Nas reuniões, os membros do grupo 
se comprometem a agir. Não 
só aprendem, mas 
também fazem coisas que os tornam 
autossuficientes. Assumem 
compromissos, ajudam um ao outro a 
cumprir com os compromissos 
assumidos e relatam seu progresso. 
Entre as reuniões os membros 
realizam os compromissos. É aí que o 
real aprendizado ocorre. Os membros 
também fornecem mentoria e apoio a 
seu parceiro de ação entre as 
reuniões.



Como Podemos Começar os 
Grupos de Autossuficiência?

Incentivem o comitê de 
autossuficiência da estaca a 
realizar devocionais do Meu 
Caminho para a 
Autossuficiência para começar a 
formar os grupos. 



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.







Próximo Treinamento

24 de Setembro 
Treinamento aos facilitadores
Às 20:00h (Horário de Brasília)


