
Perguntas Mais Frequentes - CCN 
 

1. Qual o propósito do CCN – Conselho Consultivo Nacional? 

Resposta:  O propósito do CCN é dar apoio aos membros (principalmente aos missionários retornados, novos 

candidatos ao Fundo Perpétuo de Educação e líderes eclesiásticos com necessidades) a tornarem-se 

autossuficientes.  Não é um chamado eclesiástico.  O trabalho dos Mentores no CCN não visa substituir as 

responsabilidades atuais dos lideres do Sacerdócio; é um recurso adicional de apoio. 

 

2. Quais são os objetivos dos Mentores no CCN? 

Resposta:  Ajudar os membros a:  

 encontrarem um emprego/melhor emprego. 

 entenderem que o curso técnico pode oferecer as melhores condições para esse objetivo. 

 identificarem carreiras com boas perspectivas na sua região. 

 escolherem  escolas que oferecem boas probabilidades de sucesso. 

 buscarem primeiro os recursos da comunidade antes de pensar no FPE (Fundo Perpétuo de 

Educação), quando necessitam de  ajuda financeira. 

 entenderem que O FPE deve ser utilzado somente em casos de real necessidade (quando a família 

de fato não tem condições financeiras) e a importância de honrar os compromissos com o FPE e de 

outras fontes de recursos. 

 aprenderem os princípios de autossuficiência, includindo o pleno pagamento do dízimo, mesmo 

pelos mais pobres. 

 

3. Quais são as qualificações para ser Mentor no CCN? 

Resposta:  Os atributos dos Mentores são: 

 ser um membro ativo da Igreja, servindo em um chamado. 

 ter o endosso do Presidente Estaca/Distrito. 

 ter mais de 35 anos de idade (experiência e maturidade profissional). 

 ser bacharel ou técnico que se destacou em sua carreira profissional ou um(a) empreendedor(a) de 

sucesso. 

 se for usuário do FPE, estar em dia com seus compromissos de pagamento. 

 ser um exemplo em viver os princípios de autossuficiência. 

 

4. Quais são minhas responsabilidades como Mentor no CCN? 

Resposta: As responsabilidades são: 

 Orientar. 

 Aconselhar. 

 Acompanhar. 

 Apoiar na identificação de oportunidades de empregabilidade ou melhoria profissional para irmãos 

que buscam a autossuficiência.   

 

5. Quem me indicou para ser Mentor no CCN? 

Resposta: Recebemos indicações de vários líderes e membros da Igreja que o conhece e o considera ter o 

perfil requerido e seu Presidente de Estaca endossou sua participação como Mentor (conforme pergunta 3). 

 

6. Os meus líderes do sacerdócio foram informados de que recebi este convite? 
Resposta: Sim. Seu Presidente de Estaca endossa sua participação como Mentor. (vide pergunta 5) 



7. Vou receber treinamento? 

Resposta:  Sim. O coordenador do CCR – Conselho Consultivo Regional de sua área entrará em contato 

consigo e iniciará o treinamento necessário e responderá suas dúvidas. 

 

8. Que apoio adicional terei? 

Resposta: Num primeiro momento estamos fornecendo os seguintes materiais de apoio: 

 Diretrizes FPE . 

 Orientações para Mentores. 

 Formulário: Avaliação e Planejamento Profissional – APP. 

 Como acessar Recursos da Comunidade. 

 Como acessar Perspectiva de Carreira. 

 Avaliação de Escolas. 
 

De tempos em tempos serão encaminhadas informações adicionais, inclusive sugestões e casos de sucesso 

para que todos os Mentores possam se beneficiar com as experiências uns dos outros. 

 

9. Quando o programa de Mentores vai começar? 

Resposta: Em algumas regiões, o programa teve início em Abril/13.  Alguns Mentores já estarão auxiliando 

membros antes dessa data. 

 

10. Quanto tempo preciso para realizar este trabalho? 

Resposta: Dependerá caso a caso.  No primeiro contato com o membro, você dedicará cerca de 2 horas, para 

poder conhecê-lo bem e entender as suas necessidades e desafios.  Nos meses subsequentes seu 

investimento em tempo não deverá ultrapassar  1 hora por membro/mês. 

 

11. Quando poderei definir os dias e horários da semana/mês para fazer este trabalho? 

Resposta:  Você determinará os dias e horários, conforme sua disponibilidade. 

 

12. A quem me reporto? 

Resposta: Você estará ligado ao Coordenador CCR – Conselho Consultivo Regional em sua região.  Poderá 

haver contato direto também com o gerente do CA – Centro de Autossuficiência (antigo SRE – Serviços de 

Recursos de Emprego) de sua região. 

 

13. Quais são os relatórios que devo preparar?  Quando? 

Resposta: A ideia é você relatar mensalmente ao Coordenador CCR o andamento e progresso dos membros 

sob sua tutoria. O relatório deve ser bem sucinto e objetivo. Um modelo já está disponível com o 

Coordenador Regional. 

 

14. Como Mentor, farei parte do CCN – Conselho Consultivo Nacional ou CCR – Consellho Consultivo Regional? 

Resposta: Todos os Mentores farão parte tanto do CCR de sua região como também do CCN. 

 

15. Quando o CCR – Conselho Consultivo Regional será organizado em minha região? 

Resposta: Você será contatado por seu Coordenador CCR. 

 

16. Como Mentor, trabalharei diretamente com os participantes ou montarei uma equipe com outros 

mentores para fazermos juntos o trabalho em nossa região? 

Resposta: Você fará parte da equipe de Mentores de sua região organizada sob a direção do Coordenador 

CCR.  A forma de trabalhar será determinada regionalmente pelos Coordenadores / Gerentes do CA / 

Mentores e pode variar de uma região para outra.   

 



17. Vou atender quantos membros? 

Resposta:  Depende do tempo disponível e desejo de cada Mentor.  Em princípio você atenderá 2 membros.  

Se tiver disponibilidade de tempo para atender mais, é só informar seu Coordenador CCR. Também existe a 

possibilidade de trabalhar com pequenos grupos de membros.  

 

18. Como funciona o atendimento de grupos? 

Resposta: Os Mentores em condições de atender grupos devem informar esta possibilidade ao CCR/CA que 

coordenarão os encontros em grupo que poderão acontecer nos próprios escritórios do CA ou capelas.  

 

19. Quem determina os membros a serem atendidos? 

Resposta: Espera-se que seus líderes (Especialista de Emprego da Estaca / Lideres do quórum de Elderes / 

Bispos / Presidentes de Estaca, etc) possam identificar os membros necessitados e encaminhá-los ao CA de 

sua região ou ao Coordenador CCR a fim de receber assitência. Isso pode variar de uma região para outra. 

O gerente do CA - Centro de Autossuficiência irá contatar o Coordenador CCR da região para informar quais 

membros precisam de ajuda.  O Coordenador CCR lhe indicará os 2 irmã(o)s que estarão sobre sua 

mordomia como Mentor.  

 

20. Os membros a serem atendidos residem na minha cidade? 

Resposta: Na maioria dos casos os membros sob sua orientação serão de sua Estaca/Cidade, facilitando o 

contato presencial.  Poderá ocorrer atendimento à distância que será realizado através da Internet, Skype ou 

similar. 

 

21. Onde devo me encontrar com o membro? 

Resposta: Em qualquer local que for conveniente para os dois.  Se o membro residir próximo, poderá optar 

em encontrar pessoalmente em sua casa, na capela ou na sede do CA.  Caso a distância for um 

impedimento, você poderá comunicar-se através do Skype ou similar. 

 

22. Os membros serão sempre usuários do FPE? 

Resposta:  Não. Poderá ser qualquer membro em busca da autossuficiência.  É possível que o membro já 

esteja envolvido no FPE ou pleitea um empréstimo de estudos através do FPE ou de outra entidade.   

 

23. Quais são meus objetivos com respeito ao FPE? 

Resposta: Os objetivos são: 

 Orientar para que os membros busquem primeiro outras alternativas de recursos financeiros 

disponíveis na comunidade, muitos dos quais não precisam ser devolvidos. 

 Verificar que o membro esteja aprendendo e utilizando o recurso em seu máximo proveito, com um 

constante progresso acadêmico e profissional. 

 Ajudá-los a entenderem que O FPE deve ser utilzado somente em casos de real necessidade 

(quando a família de fato não tem condições financeiras) e a importância de honrar os 

compromissos com o FPE e de outras fontes de recursos 

 

24. Todos devem ser orientados a fazer cursos técnicos? 

Resposta:  Não, a orientação vai depender caso a caso. Na maioria das vezes, o caminho de um curso técnico 

é o melhor indicado.  Quando o membro obtiver sua graduação no curso técnico e estiver trabalhando na 

profissão, estará melhor posicionado para continuar sua educação, inclusive cursar uma faculdade.   

No caso do FPE, o programa continua com enfoque na carreira técnica, estimulando jovens entre 18 e 30 

anos de idade  a buscarem cursos de curta duração (até 36 meses). Entretanto, sabemos que em alguns 

casos, a fim de melhorar a autossuficiência, justifica-se a necessidade de membros fazerem cursos com 

enfoque profissional com duração superior a 36 meses. Para estas situações, comunicamos a possibilidade 



de aprovações em caráter de exceção, desde que levem a reais oportunidades de emprego e façam parte da 

lista de empregos, cursos e escolas pré-avaliadas pelo Centro de Autossuficiência da  regiãoa. 

 

25. Como posso ajudar quem não quer estudar, mas quer ser autossuficiente? 

Resposta: Incentive o membro a buscar profissões práticas como: auxiliar de pedreiro,  pintor, borracheiro , 

jardineiro, padeiro, etc.  Ajude-o a ser um aprendiz de alguém que tem experiência na profissão. Para ser 

autossuficiente, o membro deve ser um trabalhador diferenciado que cultive uma reputação de excelência 

em tudo o que fizer. 

 

26. Como o Mentor saberá quando terminar o acompanhamento ao membro? 

Resposta: Quando o membro estiver  encaminhado e não precisar mais de acompanhamento com tanta 

frequência.  O Mentor e membro devem chegar a um consenso a respeito. É importante que o Mentor relate 

ao coordenador do CCR quando o tempo de tutoria estará sendo finalizado.  

 

27. Quando termino o acompanhamento de um membro receberei outro para ajudar? 

Resposta:  Sim, para estar sempre assessorando 2 membros. 

 

28. Devo cobrar dos membros em atraso com seus compromissos com o FPE? 

Resposta:  Não é responsabilidade do Mentor ser cobrador.  Caso você for Mentor de um membro que já 

recebeu um empréstimo do FPE e está atrasado com seus compromissos, você poderá auxiliá-lo a fazer um 

plano de ação para resolver a situação. 

 

29. Por quanto tempo atuarei como Mentor no CCN? 

Resposta: Ser Mentor é uma atividade totalmente voluntária e sem tempo pré-determinado para atuar. Caso 

ocorra algum impedimento, por favor comunique o CCR e aos membros sendo atendidos, com pelo menos 

30 dias de antecedência. 

 

30. Quantas pessoas serão Mentores no CCN? 

Resposta:  Esperamos ter pelo menos 3 Mentores em cada uma das Estacas/Distritos no Brasil.  Precisamos 

sua ajuda em identificar novos candidatos para ser Mentores. Se conhecer membros da Igreja, tanto em sua 

cidade/Estaca como em qualquer outro lugar do Brasil que se qualifiquem conforme a pergunta 3, favor 

informar o coordenador/a  do CCR de sua área:  o nome, cidade, telefone e e-mail, para que tais membros 

possam ser contatados. 

 

31. Sei que minha Estaca / Distrito já tem 3 Mentores, ainda há necessidade de mais Mentores? 
Resposta: A necessidade é de no mínimo 3 Mentores por Estaca/Distrito. Necessitamos de mais Mentores 

principalmente porque temos regiões onde há carência de Mentores e assim Mentores de uma cidade / 

estado poderão atender remotamente (através de Skype ou similar) membros de outras localidades. 

32. As indicações para Mentores são feitas com conhecimento ou desconhecimento da pessoa, isto é, falo 
com ele primeiro, ou passo diretamente o contato a vocês? 
Resposta: É importante que o Mentor em perspectiva não saiba que ele/a está sendo indicado para atuar 

como Mentor. (veja pergunta 3).  As indicações devem ser feitas diretamente aos Coordenadores CCR  / 

Gerente do CA de sua área. 

33. Os Mentores devem ser somente homens portadores do sacerdócio? 

Resposta: Não. O trabalho de Mentor pode ser realizado tanto por irmãos quanto irmãs. Entendemos que há 

oportunidade para um número bem maior de irmãs do que temos atualmente. 

 



 

34. As Mentoras atenderão somente membros do sexo feminino? 

Resposta: Não. As irmãs poderão trabalhar com membros do sexo masculino ou feminino. O ideal seria se a 

Mentora atendesse mais mulheres do que homens. 

 

35. Como os líderes do sacerdócio vão tomar conhecimento do programa de Mentores? 
Resposta: Tomarão conhecimento através da linha do sacerdócio, ou seja, Pres. Área, Setentas, Pres. 

Estacas/Distritos e Bispos/ Pres. Ramos. 

36. Qual a orientação com respeito a palestras que eventualmente os mentores venham realizar sobre os 

temas empregabilidade, autossuficiência, mentores, etc?  

Resposta: Não recomendamos que o programa de mentores seja divulgado em um serão ou grande reunião, 

para não criar espectativas  que não possam ser atendidas.  
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