
Teste para Especialistas de Bem Estar 
Lição 7 

 

1. Para que foi fundada a Sociedade de Socorro? 

 

a) Para a riqueza da Igreja. 

b) Para o Socorro imediato de todas as pessoas da comunidade. 

c) para „o socorro dos pobres,dos necessitados, da viúva e do órfão e para o 

exercício de todos os propósitos benevolentes‟ 

 

2. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 

 

a) “estabelece-se um armazém (do Senhor) quando membros fiéis consagram ao 
bispo seu tempo, talento, habilidades, solidariedade, bens e recursos 

financeiros” 
b) A assistência de Bem-Estar da Igreja substitui o cuidado pessoal e compassivo 

dos indivíduos entre si. 

c) A pres. Da sociedade de socorro da ala ajuda a pres. da Sociedade de Socorro 
da estaca a identificar recursos de Bem-Estar que atendam as necessidades das 

suas alas. 
 

3. Complete:  
 

“É reasponsabilidade do bispo... 
 

a) exclusivamente encontrar soluções duradouras para os membros e as suas 

necessidades bem como planejar e alcançar a auto-suficiência. 
b) trabalhar lado a lado com a presidente  da Sociedade de Socorro na 

administração do bem-estar da Igreja. 

c) e somente dele, preecher o Formulário do Bispo para Pedido de Mercadorias 
(01549 059, fora dos Estados Unidos e Canadá) ou a Requisição do Bispo para 

o Centro de Distribuição de Roupas Usadas (31422 059) 
 

4. Leia o parágrafo a seguir e marque a melhor opção: 

 
Para avaliar as necessidades de bem-estar, o bispo pode designar a 
presidente da Sociedade de Socorro para visitar famílias ou indivíduos 
necessitados em seus lares. Ao fazer essas visitas, chamadas de “visitas de 
necessidades familiares”, a presidente deve seguir as diretrizes do Manual de 
Instruções da Igreja, Volume 2, páginas 208—209, que incluem o seguinte: 

 

a) “A fim de preparar-se para a visita de necessidades familiares, a presidente da 
Sociedade de Socorro deve buscar a orientação do Senhor.  A orientação mais 

segura sobre a concessão da ajuda é do bispo.” 
b) “À medida que a presidente faz perguntas durante a visita, ela escuta com o 

coração, permitindo que a irmã expresse seus sentimentos tanto quanto as 

suas necessidades. Ela ajuda cada irmã a manter seu sentimento de auto-
estima ajudando os membros da família a ajudarem-se a si mesmos.” 

c) Nenhuma das opções anteriores. 
 

5. Que recursos ou habilidades possui a Sociedade de Socorro da sua ala que podem ser 
usados para ajudar os membros a encontrar soluções duradouras para os seus 

problemas? 

 



a) a presidente da Sociedade de Socorro poderia visitar as irmãs deixando que 

elas expressem seus sentimentose necessidades; a presidente da Sociedade de 

Socorro pode solicitar ajuda de bem-estar ao bispo, se for apropriado;  
b) as irmãs poderiam receber ajuda para matricular-se em uma escola e obter 

novas habilidades de trabalho; as irmãs da Sociedade de Socorro poderiam 
ensinar-lhe novas habilidades profissionais, informá-la sobre vagas de emprego, 

ajudá-la a cuidar dos filhos, ou simplesmente escutá-las como amigas que se 

importam. 
c) As duas opções anteriores são verdadeiras. 

 
 

 


