
Plano Anual de Bem-Estar 2012 

Estaca: _______________________   Especialista de Bem-Estar: ___________________________ 

 

“E a igreja reunia-se frequentemente para 

jejuar e orar e para falar a respeito do bem-

estar de suas almas.”                                      

(Morôni 6:5) 

“A autossuficiência é a capacidade, 

compromisso e esforço de suprir as 

necessidades vitais de nós mesmos e a de nossa 

família.”    (Folheto Prover à Maneira do 

Senhor, página 1) 

 

Convidamos você, Especialista de Bem-Estar da 

Estaca, sob a liderança do Presidente da Estaca, 

a preencher este Plano Anual de Bem-Estar 

alistando as principais ações para 2012 (inclua 

o evento, a data de realização e os 

responsáveis). Sugerimos, dentre as áreas 

abaixo, escolher aquelas que mais se encaixam 

nas necessidades dos membros de sua estaca. 

Esta pode ser uma boa discussão para o 

Conselho da Estaca, conforme explicado no 

item 6.3.2 do Manual 2, Administração da 

Igreja.

=============================================================================

EDUCAÇÃO (liste ao lado algumas 

ações a serem executadas para 

ajudar os membros a melhorar seu 

nível educacional). Algumas sugestões: feira de 

educação, discursos, oficinas, divulgação de 

recursos da comunidade, serão anual do FPE, 

treinamento anual do FPE aos bispos, apoio aos 

alunos do FPE, etc.  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

SAÚDE (liste ao lado algumas ações a 

serem executadas para ajudar os 

membros a melhorar a saúde física e 

mental). Algumas sugestões: 

treinamentos preventivos, palestras 

com especialistas, divulgação de recursos 

públicos, incentivo à atividades físicas, Serão 

Serviços Familiares SUD, etc.  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 ARMAZENAMENTO DOMÉSTICO 

(liste ao lado algumas ações a 

serem executadas para ensinar e 

incentivar os membros a fazer 

armazenamento doméstico). Algumas 

sugestões: oficinas nas alas sobre o 

assunto, discursos e aulas, oficinas sobre 

cultivo de hortas, etc. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



EMPREGO (liste ao lado algumas 

ações a serem executadas para 

ajudar os membros a melhorar 

sua empregabilidade e aumento 

de renda). Algumas sugestões: 

ensinar o CASP na estaca, incentivar o registro 

do maior número possível de membros no 

LDSJobs, ensinar técnicas de entrevista de 

emprego, oficinas de como fazer um bom 

curriculum, feira de empregos, ensinar o CASP-

NP (negócios próprios) na estaca, divulgar 

vagas de emprego e negócios próprios, etc.    

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

FINANÇAS (liste ao lado 

algumas ações a serem 

executadas para ensinar os 

membros a tornarem-se autossuficientes 

financeiramente). Algumas sugestões: discursos 

sobre dízimo e ofertas de jejum,  oficinas sobre 

orçamento familiar e administração financeira, 

divulgação de informações sobre como eliminar 

as dívidas, como poupar, viver previdente, etc.  

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Projetos: há a possibilidade de se realizar um número limitado de projetos humanitários de 

iniciativa local e doação de cadeiras de rodas. Caso haja interesse, por favor, entre em contato 

com o Departamento de Bem-Estar para maiores informações. 

Fontes de informação: www.providentliving.org, www.LDSJobs.org, www.lds.org/pef, 

www.lds.org.br (sessão Bem-Estar), http://bemestarbrasil.wordpress.com (blog do 

especialista), Manual 2 – Administração da Igreja 2010 (capítulo 6), livreto “Prover à Maneira 

do Senhor”, folhetos Preparar Todas as Coisas – Armazenamento Doméstico e Finanças da 

Família. 

Contatos: 

Departamento de Bem-Estar (Administração): 11-3723-3521 / 3723-3360 

Fundo Perpétuo de Educação: 11-3723-3364 / 3723-3360 

Serviços Familiares SUD: 11-3723-3452 

Serviços de Recursos de Emprego (busque o SRE de sua região no site www.LDSJobs.org)  
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