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Entrevista e Aprovação do Líder do Sacerdócio
Candidato ao FPE:  Leve este livreto com você a todas as entrevistas com seus líderes do sacerdócio.

Caro(a) Bispado/Presidência do Ramo e Presidência da Estaca/Distrito,
Este membro está procurando melhor educação e trabalho. Converse com o membro a respeito das declarações a 
seguir. Coloque sua rubrica em cada quadrado, a fim de indicar sua aprovação.

Bispado/presidência do ramo Presidência da estaca/distrito Declarações
  Esta pessoa é membro da Igreja e sou seu líder  

do sacerdócio.
  Este membro é digno, ativo na Igreja e precisa  

de assistência financeira.
  Este membro está comprometido com o esforço, 

tempo e sacrifício necessários para ser bem-suce-
dido na escola e para obter melhor trabalho.

  Se for aprovado um empréstimo, este membro se 
compromete a reembolsar o Fundo Perpétuo de 
Educação (FPE). O membro entende a importância 
de cumprir esse compromisso.

  Examinei os princípios e propósitos do FPE nas 
páginas 15–16 deste livreto com o membro. Ele 
entende esses princípios e propósitos e sente-se 
comprometido com eles.

  Vou examinar o Relatório do Sacerdócio do FPE 
mensalmente relativo ao seu progresso e ao seu 
esforço para cumprir os compromissos. Entrarei 
em contato com o membro, a fim de oferecer-lhe 
incentivo e conselhos, conforme a necessidade.

Como líderes e candidato, temos discutido essas declarações e certificamos que são verdadeiras.

Nome Assinatura Data
Candidato    

Bispado/presidência do ramo    

Presidência da estaca/distrito    
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Visão Geral

O Presidente Gordon B. Hinckley ensinou: “Você tem a obrigação de fazer o 
máximo de sua vida. Planeje agora toda a educação que puder conseguir e 
então trabalhe para conseguir a realização desse plano” (Conference Report 
[Relatório da Conferência], outubro de 1981, p. 57). O planejamento inicia-se 
com uma visão do que você deseja fazer ou ser. A visão leva à direção e ação.

Este curso ajuda-o a clarear sua visão, criando um Plano Profissional, um Plano 
Educacional e um Plano Financeiro. Esses planos são partes essenciais de seu plano 
geral para o sucesso. Você poderá aplicar seus planos profissionais, educacionais 
e financeiros com sucesso, se despender tempo de qualidade fazendo suas lições 
de casa neste curso. Se você está apenas começando a explorar possíveis empre-
gos, essas designações e planos podem ajudá-lo a aprender onde precisa de mais 
ajuda. Se você já selecionou seu futuro trabalho, essas atividades o ajudarão a 
confirmar e aperfeiçoar sua decisão. Essa experiência também o ajudará a determi-
nar se precisa de um empréstimo do Fundo Perpétuo de Educação (FPE).

Durante as quatro próximas semanas, você criará planos para responder às 
perguntas abaixo. Ao executar esses planos, poderá receber grandes bênçãos.

Qual é a melhor opção profissional  
para mim?

Meu Plano 
Profissional

Que educação me qualificará  
para meu trabalho?

Meu Plano 
Educacional

Como pagarei por minha educação? Meu Plano 
Financeiro

Preciso de um empréstimo do FPE?  
Se precisar, como me inscrevo?

Inscrição do FPE  
(se necessário)

A que resultado pode levar esse processo?

Formatura,  
Trabalho,  
Autossuficiência, 
Alegria

Deus tem um “grande plano”  
para nossa salvação (ver Alma 34:9).

Em sua vida pessoal, você também  
precisa de um grande plano.
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Por Que Sonhar, Aprender e Trabalhar?

Sonhar
Quais são os seus sonhos? O Presidente Hinckley disse: “Trabalho é o milagre 
pelo qual o talento é trazido à tona, e os sonhos tornam-se realidade” (Church 
News, 21 de outubro de 1995, p. 4). Trabalhando muito para obter mais educa-
ção e treinamento, os talentos aumentarão e seus sonhos poderão realizar-se.

Aprender
Questões de aprendizado. É um processo de uma vida inteira. Ao aprender-
mos, obtemos conhecimento e habilidades que nos qualificam para o emprego. 
Estamos em uma época de grande competição e as oportunidades de emprego 
exigirão que você seja capacitado e bem informado. O Presidente Thomas S. 
Monson declarou: “O mundo de hoje é mais competitivo do que jamais foi. Creio 
que homens e mulheres precisam obter um tipo de educação que lhes permita 
satisfazer às exigências [necessidades urgentes] da vida. (…) Homens e mulheres 
precisam estar preparados para uma esfera de ação extremamente mais ampla 
do que jamais tivemos” (entrevista coletiva, 4 de fevereiro de 2008). 

Trabalho
O trabalho lhe permitirá prover melhor por sua família. Acarreta paz e satisfação 
interiores. O Presidente Gordon B. Hinckley declarou: “Não me importa o que você 
deseja ser, desde que seja honrado. Um mecânico de automóveis, pedreiro, bom-
beiro, eletricista, doutor, advogado ou comerciante. (…) Mas, seja o que for, apro-
veite as oportunidades de treinamento e de fazer o máximo dessa oportunidade” 
(Conferência regional de Eugene Oregon, 15 de setembro de 1996). 

Pode Ser Feito
O Presidente David O. McKay declarou, “A educação é um investimento, não 
uma despesa” (Gospel Ideals [1953], p. 434). Ao investir sabiamente seu tempo, 
meios e seus melhores esforços para o aperfeiçoamento pessoal, o Senhor o 
abençoará e fortalecerá. Você pode melhorar sua situação. Pode encontrar 
alegria em suas experiências escolares e profissionais.

“O estudo é a chave da oportunidade” 
(Gordon B. Hinckley, A Liahona,
julho de 2001, p. 67).

“A educação é um investimento,  
não uma despesa” (David O.  McKay).
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Você tem preocupações quanto à obtenção de educação e treinamento? Você não está sozinho. Pense a respeito das 
seguintes respostas a algumas preocupações frequentes.

Preocupações Frequentes: Respostas

Não sei como tomar essas importantes decisões. Este curso vai ajudá-lo. Faça a pesquisa e complete as designações 
do curso.

Não tenho dinheiro para pagar pelos estudos.

Pergunte a amigos, familiares e professores como obter bolsas de estudos 
e subvenções. Entre em contato com as escolas que deseja frequentar e 
pergunte a respeito de ajuda financeira. O Fundo Perpétuo de Educação 
pode emprestar-lhe dinheiro para estudar, se não puder encontrar bolsas 
de estudos ou subvenções.

E se eu estiver trabalhando ou tiver outras 
responsabilidades? Como posso achar tempo 
para ir à escola?

Escolha uma escola que ofereça cursos noturnos, aos sábados ou 
outras ocasiões em que você não trabalhe. 

Não terminei o ensino médio.

Procure oportunidades escolares que se enquadrem às suas necessi-
dades. Alguns cursos não exigem o diploma do ensino médio. Outras 
escolas lhe dão um diploma do ensino médio, quando você aprende 
uma habilitação. 

Não me qualifico para o curso que desejo 
frequentar.

Ou (1) verificar como você pode melhorar de modo a satisfazer os 
requisitos para ingresso, ou (2) encontrar outra escola em que possa 
estudar. Geralmente há várias boas opções.

No passado não obtive boas notas. Para mim, 
é difícil estudar.

Este pode ser um novo passo. Não se preocupe com o passado. Ao 
estudar, peça ajuda. Professores, colegas, amigos, parentes e membros 
da Igreja podem ajudar. Ore pelas atitudes e hábitos de que precisa 
para ser bem-sucedido na escola. Trabalhe muito e não desista.

Estou preocupado com o sacrifício que minha 
família terá de fazer enquanto eu estiver na 
escola. 

Lembre-se de que seus estudos não continuarão para sempre e, com 
conhecimento em aptidões adicionais, você estará mais capacitado 
a prover por sua família. Os sacrifícios são parte deste processo.

Estou com medo. Não sei se poderei ser 
bem-sucedido.

A fé no Senhor pode substituir o medo. O estudo diário das escrituras 
o ajudará a sentir-se esperançoso e otimista quanto a suas habilidades 
e seu futuro (ver D&C 58:27–28; Isaías 41:10).

Para os candidatos ao FPE:

Preocupações Respostas

Poderei receber um empréstimo do FPE,  
se receber apenas uma aula por semestre?

Sim. Não é exigido que você frequente a escola em tempo integral. 
No entanto, os empréstimos do FPE têm o limite de seis anos.

E se acontecimentos imprevistos da vida interrom-
perem minha educação e eu precisar abandonar 
os estudos por um ou dois semestres?

Você pode renovar sua situação e candidatar-se a empréstimos anuais 
adicionais, se estiver em dia com o reembolso de quaisquer empréstimos 
passados e ainda satisfizer às qualificações dos participantes do FPE.

Por Que Sonhar, Aprender e Trabalhar?
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Três Planos-Chave
Este curso clareará sua visão, ao ajudá-lo a criar um Plano Profissional, um Plano 
Educacional e um Plano Financeiro. 

Durante o resto das sessões do curso, você examinará esses planos e lições de 
casa, que consistem nos passos que dará para desenvolver seus planos. Você terá 
tempo para discutir seus planos em outras sessões.

Seu sucesso será, em grande parte, determinado por sua diligência na elaboração 
de planos e subsequente realização deles. Você seguirá quatro passos em cada 
plano:

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

As decisões importantes requerem uma preparação cuidadosa. Comece agora 
e despenda tempo de qualidade preparando cada plano. Geralmente, um bom 
início leva a uma boa conclusão. Prepare-se para apresentar seus planos ao 
representante do instituto e a outros colegas, ao assistir a sessões adicionais. No 
entanto, seu Plano Financeiro só será apresentado ao representante do instituto.

Um formulário de Entrevista e Aprovação do Líder do Sacerdócio pode ser 
encontrado na parte interna da primeira capa deste livro de exercícios. Se você 
se candidatar a um empréstimo do FPE, precisará de uma cópia deste formulário 
assinada antes que a inscrição seja enviada. Marque entrevistas com alguém do 
bispado ou presidência do ramo e com um membro da presidência da estaca, 
assim que possível. Você poderá realizar a entrevista a qualquer tempo durante 
o Curso Planejar para o Sucesso.

Introdução aos Três Planos

Registre seus pensamentos 
e sentimentos.

4
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Identifique Suas Opções de Trabalho
Você tomou uma decisão referente a seu futuro trabalho?  Tenha ou não selecio-
nado seu emprego, as designações seguintes o ajudarão a criar e aperfeiçoar 
seu Plano Profissional.

Os recursos abaixo podem também ajudá-lo a desenvolver seu Plano Profissional:

•	 Família e amigos. Você pode discutir seus interesses, aptidão, talentos 
e habilidades com eles.

•	 Testes de autoavaliação, de atitude e pesquisas de interesses. Esses itens 
podem ajudá-lo a escolher uma direção profissional ou confirmar sua 
escolha.

•	 A Perspectiva de Carreira em sua região. Por meio da Perspectiva de 
Carreira, você pode ficar sabendo a respeito dos empregos em sua área, 
tendências econômicas, requisitos para educação e treinamento e possi-
bilidades de renda. Você deverá receber uma cópia do seu instrutor do 
instituto.  Você pode também obter uma cópia, indo ao centro de recursos 
de emprego (CRE) ou acessando www .LDSjobs .org.

•	 Sua Bênção Patriarcal. Você pode encontrar orientação ao ler sua bênção 
patriarcal e refletir sobre ela.

Para obter mais ajuda para identificar seu futuro trabalho, realize estas seis 
atividades:

1. Que tipo de trabalho você gostaria de fazer e por quê?

2. Seus valores o ajudarão a escolher seu trabalho e o farão feliz. Valores 
são seus princípios, padrões e ideais pessoais. Relacione três de seus 
valores que influenciarão sua escolha de trabalho, como “família” ou 
“honestidade”.

3. Ao pensar nas experiências que teve, sejam profissionais, escolares e com 
chamados na Igreja, que pensamentos lhe vêm naturalmente? Que tarefas 
lhe trazem satisfação?

4. Provavelmente você adquiriu muitos pontos fortes e habilidades na Igreja, 
no trabalho, com sua família ou em uma missão. Que habilidades e 
pontos fortes você usou em seu trabalho ou chamados da Igreja em que os 
resultados foram positivos para você e para os outros? Ponderar a respeito 
desses pontos fortes pode indicar os tipos de trabalho que serão bons 
para você. Estes pontos fortes o ajudarão a ter sucesso.

Meu Plano Profissional

Identifique suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

5
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Circule todas as habilidades ou pontos fortes que tenha na lista abaixo.

Habilidades ou Pontos Fortes (escreva quaisquer outros que não 
estejam relacionados)

talentoso
atencioso
animado
confiante
criativo
decidido
confiável
determinado
perseverante
entusiasta
justo
ágil no trabalho

flexível
amigável
generoso
sensato
agradecido
trabalhador
honesto
inteligente
gentil
líder
motivado
organizado

paciente
persuasivo
positivo
engenhoso
respeitoso
responsável
espiritual
receptivo
econômico
tolerante

5. Se você completou as atividades “Eu Sou, Eu Tenho, Eu Posso” e “Comercial 
de 30 Segundos”, relacione as coisas importantes que aprendeu a respeito 
de si mesmo.

6. Examine a Perspectiva de Carreira que recebeu de seu instrutor do instituto 
ao considerar seus valores, aptidões, habilidades e pontos fortes. Que 
opção profissional se enquadra melhor em seus interesses e aptidões? 
Tenha fé em que o Senhor o abençoará ao escolher seu trabalho. Leia 
2 Néfi 32:9; D&C 6:14–16, 20–23; 8:2–3.

Coletar informações
Depois de enquadrar suas habilidades e interesses com uma opção profissional, 
converse com pessoas que realizam o tipo de trabalho que deseja. Se não conhe-
cer ninguém, encontre uma organização ou negócio e consiga uma entrevista 
com um ou mais empregados. Essa designação lhe permitirá coletar informações 
a respeito do trabalho e determinar como se sente com relação a esse tipo de 
emprego. Use as questões da página 7 durante as entrevistas, mais quaisquer 
outras perguntas que possa ter. Com as respostas que encontrar, terá maior satis-
fação e entendimento ao tomar sua decisão profissional.

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

Registre seus pensamentos 
e sentimentos.

Curso Planejar para o Sucesso
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1. A procura por esse tipo de trabalho tem aumentado, acha-se estável ou 
em declínio? 

2. Quais são as possibilidades salariais logo depois de sair da escola e mais 
tarde, ao obter experiência?

3. De que tipo de educação, treinamento ou experiência vou precisar? 
Quanto tempo levará? Quanto vai custar? Haverá taxas adicionais de 
certificação ou licenciamento?

4. Há escolas locais que ajudarão a qualificar-me para esse trabalho? 
Há estágios disponíveis?

5. Como encontrarei um emprego ao terminar a escola?

6. Que outros empregos posso conseguir ao preparar-me para este?

7. Como esse tipo de trabalho fornece oportunidades de crescimento?

Tomar Decisões e Buscar Confirmação
Você tomou uma decisão referente a seu futuro trabalho? O Santo Espírito ajudou-o 
a ter um sentimento de paz e conforto a respeito de sua escolha? Continue a orar, 
ponderar e reconhecer a orientação do Espírito ao se preparar a fim de qualificar-se 
para esse tipo de trabalho. Você será abençoado ao prosseguir com fé.

Compartilhar Seus Planos Profissionais
Prepare-se para partilhar seu Plano Profissional com o representante do instituto 
e outros, escrevendo respostas curtas a essas perguntas.

1. O que aprendi a respeito de meus interesses?

2. Quais são minhas principais aptidões e pontos fortes?

3. O que aprendi por meio dos testes, pesquisas e outras atividades?

4. A quem entrevistei? O que ele ou ela faz? O que aprendi?

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus  
planos

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

Meu Plano Profissional
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5. Para qual emprego posso qualificar-me, que se enquadre aos meus valores, 
interesses e aptidões e que me ajude a ter sucesso?

Quais são seus sentimentos a respeito de seu Plano Profissional? Você teve algum 
pensamento ou sentimento especial ao orar? Que novas medidas tomará para 
aprender mais?

Você precisará dessas informações a respeito  
de seu trabalho ao se candidatar a um empréstimo do FPE.

Trabalho atual
Horas que trabalha por semana (todos os empregos) 
Título do trabalho principal 
Pagamento mensal 
Tipo de trabalho (como contabilidade ou construção) 

Trabalho futuro
Título do trabalho futuro 
Tipo de trabalho 
A estimativa do total de seu recebimento mensal cerca de um ano  

depois de terminar o curso 

Registre seus pensamentos 
e sentimentos.

Curso Planejar para o Sucesso
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Identificar Suas Opções Escolares
Você provavelmente precisará de treinamento para fazer o trabalho que deseja. 
Pode ser que haja diversas escolas ou programas de treinamento locais que o aju-
dem a obter as aptidões e experiência de que necessita. Pode relacionar três ou 
quatro escolas ou opções de treinamento em sua área que ensinem as aptidões 
exigidas? Você pode identificar essas escolas por meio de pesquisa em um centro 
de recursos de emprego. Leve o seguinte em consideração:

•	 Escolas	ou	universidades	públicas	com	a	graduação	ou	certificação	que	
você deseja.

•	 Escolas	ou	universidades	particulares	com	a	graduação	ou	certificação	
desejadas.

•	 Treinamento	vocacional	ou	técnico	que	combine	com	seus	interesses.
•	 Aprendizagens	e	estágios

O centro de recursos de emprego o ajudará a identificar melhores escolas ou 
opções de treinamento, custos razoáveis de mensalidades e quaisquer descontos 
escolares que possam ser obtidos.

Relacione	abaixo	as	escolas	públicas,	escolas	particulares,	universidades,	apren-
dizagens ou estágios que possam satisfazer às suas necessidades educacionais 
e de treinamento.

Escola Título ou Descrição do Programa
  

  

  

  

  

Coletar informações
Assim como em sua designação do Plano Profissional, você aprenderá mais a 
respeito de opções de escolas se realizar algumas entrevistas. Visite as escolas que 
o prepararão para sua profissão escolhida. As escolas renomadas e caras nem 
sempre são as melhores opções. Certifique-se de examinar as escolas pré-aprova-
das pelo FPE, antes de tomar sua decisão. As perguntas abaixo podem ajudá-lo 
ao falar com os funcionários da escola, com o departamento de matrículas, pro-
fessores	e	possivelmente	os	proprietários.	Pode	também	ser	útil	conversar	com	os	
alunos matriculados. Encontrar respostas para essas perguntas o ajudarão a tomar 
decisões  sábias a respeito de sua educação. 

Meu Plano Educacional

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

9

08667_059_PlnSccssPrtcpntWrkbk.indd   9 2/7/11   9:17 AM



1. No que esta escola ou programa é superior aos outros? Existe um estágio 
ou aprendizagem? (Observação: Estágios ou aprendizagens geralmente 
levam a melhores empregos e mais oportunidades.)

2. Para o meu programa, quanto tempo será necessário para terminar as 
aulas e obter estágios ou certificados?

3. Qual é o horário diário da escola? Posso frequentar a escola atendendo 
às exigências do trabalho e da família? 

4. Qual é o preço das mensalidades por semestre ou por ano? Qual é o 
preço de todo o programa, inclusive as taxas para receber o certificado? 
Os livros e taxas são pagos à parte? Se forem, qual é a média de custo?

5. Existe ajuda financeira? Estou qualificado? Existem bolsas de estudos ou 
subvenções?

6. Qual é a porcentagem de formandos nesta escola?
7. Qual é a porcentagem de colocação entre os formandos? A escola ajuda 

os alunos a encontrar empregos?
8. Eu me qualifico para admissão? Se não, o que posso fazer para satisfazer 

os requisitos da escola?

Tomar Decisões e Buscar Confirmação
Compare suas duas melhores opções de escola. Coloque um “x” na caixa que 
responder melhor a cada pergunta. Você poderá escolher as duas opções, se 
forem	iguais	para	determinada	pergunta.	Você	pode	achar	útil	repetir	essa	ativi-
dade com outras escolas que identificou.

Qual dessas opções de escola o qualificarão para seu emprego?

Qual das escolas o aceitará?

Qual delas tem um horário que lhe permita trabalhar parte do tempo?

Para qual escola há transporte facilmente disponível?

Qual delas é melhor para formar seus alunos?

Qual das escolas é melhor para ajudar os formandos a encontrar 
empregos?

Qual oferece o melhor programa pelo menor preço?

Qual oferece o melhor programa pelo menor tempo?

Qual escola você apreciará mais?

Qual delas oferece melhor apoio para alunos como você?

Pelas respostas dadas, qual escola melhor se enquadra a você?

Escola 1 Escola 2

Procurar educação adicional permite-lhe obter conhecimento e aptidões que 
melhorem sua situação temporal e espiritual. O Senhor o ajudará em sua educação 

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

Curso Planejar para o Sucesso
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e treinamento, quando você se submeter à Sua orientação. O Espírito Santo pode 
orientá-lo quando selecionar uma boa escola para sua educação e treinamento.

Compartilhar Seus Planos Profissionais
Prepare-se para partilhar seu Plano Profissional com o representante do instituto 
e outros. Escreva respostas curtas para estas perguntas.

1. Que escolas visitei ou pesquisei?

2. A quem entrevistei? O que eles fazem?

3. O que eles disseram que vai ajudar-me a aperfeiçoar meu Plano Profissional e 
Plano Educacional?

4. O que aprendi conversando com a família e com amigos a respeito da escola?

5. Qual é minha escolha de escola?

Como se sente a respeito de seu Plano Educacional? Você teve algum pensamento 
ou impressão especial ao orar a respeito de seu Plano Educacional? Que novas 
medidas tomará para aprender mais?

Você precisará dessas informações a respeito de sua escola ao se candidatar a um empréstimo do FPE.
Escola escolhida 
Curso ou especialização  
Com esta solicitação de empréstimo, quando você iniciará o curso? 
Mês/ano da formatura 
Para obter um certificado (além das aulas), são requeridos exames, projetos ou licenças adicionais? Custo? 

Visite seu centro de recursos de emprego ou representante do instituto local para obter uma lista de escolas pré-
aprovadas. Se a escola que escolheu não estiver nessa lista, você precisará fornecer as seguintes informações.

Número	de	identificação	fiscal	da	escola 
Contato financeiro da escola (nome, e-mail, fone) 
Endereço para correspondência da escola (completo) 
Para onde enviar os pagamentos (se não for o endereço acima) 

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar  
seus planos

Meu Plano Educacional
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Meu Plano Financeiro

Identificar Opções Financeiras
Agora que você escolheu uma escola, precisa de um plano para pagá-la. Pode 
haver diversos recursos que ajudem a pagar por sua educação — suas econo-
mias, ajuda da família ou amigos, bolsas de estudos ou subvenções e, talvez, 
um empréstimo.

Essa designação o ajudará a preparar seu plano financeiro e decidir se precisa 
de um empréstimo do FPE. Você examinará sua renda, suas despesas e quanto 
dinheiro tem para sua educação. Para começar, relembre os vários meses passa-
dos e registre suas informações financeiras abaixo. Seja honesto consigo mesmo.

Sua Renda Mensal 
(inclua a renda do 
cônjuge, se for casado) + Suas Despesas Mensais –
Renda do trabalho  Dízimo e ofertas.  

Contribuições da família.  Casa (aluguel)  

Outros  Serviços	públicos	(eletricidade,	
telefone, e assim por diante)  

  Alimentação  

  Transporte  

  Reembolso mensal do 
FPE enquanto na escola  

  Pagamentos de dívidas  

  Outros  

(A) TOTAL DA RENDA MENSAL  (B) TOTAL DE DESPESAS MENSAIS  

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos
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Coletar Informações e Tomar Decisões
Usando as informações da página anterior e tendo uma boa estimativa dos 
custos de sua educação, você pode decidir se precisa, ou não, de um emprés-
timo do FPE. Leve em consideração todas as suas opções financeiras. Discuta 
seus recursos com sua família e com os líderes do sacerdócio. Lembre-se de 
que um empréstimo do FPE é um empréstimo. Você realizará pagamentos men-
sais enquanto estiver na escola. Depois de se formar, será exigido um paga-
mento mensal maior até que seu empréstimo tenha sido completamente pago. 
Você também pagará uma pequena quantia de juros. Ao pagar honrosamente 
seu empréstimo, demonstrará integridade. Além disso, seu reembolso reabas-
tecerá o Fundo Perpétuo de Educação e ajudará outros a obterem as bênçãos 
da educação. Preencha a seção abaixo.

Quanto vai custar minha educação?

(Pelo primeiro ano; verifique em seu Plano Educacional)

Mensalidades Publicadas
Exames e Outras Taxas: Matrícula, Licença, 
Certificado, Exame Final e Outras Taxas.
Livros e Material

= Custos da Educação (montante)

Subtraia o seguinte (se houver)
– Descontos Escolares  
(ver Serviços de Emprego)
– Bolsas de Estudos e Subvenções

= Os Custos de Minha Educação

Quanto posso pagar pela minha educação?
(Da página anterior)

(A) Renda Mensal Total
(B) Total de Despesas Mensais
(C) Fundos Mensais Disponíveis (A – B)=  
(D) Fundos Anuais Disponíveis (C x 12) =
(E) Dinheiro da Família e Amigos
Meu Dinheiro Disponível para Pagar o Custo 
Anual da Educação (D + E) =

Preciso de um empréstimo? Quanto?

Os Custos de Minha Educação
(menos) Meu Dinheiro  
Disponível para Pagar
(igual a) Empréstimo Total  
Necessário Este Ano

(se for zero ou menos, não é  
necessário nenhum empréstimo)

Identificar suas opções

Coletar informações

Tomar decisões

Compartilhar seus planos

Meu Plano Financeiro
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Resuma Seu Plano Financeiro
Você não precisa partilhar suas informações financeiras com a classe, mas, por 
favor, procure bons conselhos de pessoas que respeite e em quem confie. Se tiver 
perguntas, examine seu plano com o representante do instituto.

O que aprendi ao examinar minhas rendas e despesas?

Encontrei o melhor preço da escola, levando em consideração o preço e a 
qualidade?

Como me sinto quanto a receber um empréstimo que precisa ser reembolsado?

Tenho alguma pergunta referente ao meu Plano Financeiro?

Ao se candidatar a um empréstimo do FPE, você precisará de (…)

•	 Todas	as	informações	da	página	13	deste	livro	de	exercícios.
•	 Estimativas	para	os	futuros	anos	de	estudo.
Por favor, converse com alguém em sua escola (um conselheiro, administrador ou consultor) para fazer a esti-
mativa de quanto custará sua educação em cada ano após o primeiro. Depois, calcule quanto precisará pedir 
emprestado a cada ano, se precisar. Escreva aqui suas estimativas:

Os Custos de Minha 
Educação

– Meu Dinheiro para 
Educação

= Previsão de Empréstimo 
Necessário

Ano 2  –  =  

Ano 3  –  =  

Ano 4  –  =  

Para	seu	último	ano,	considere	quaisquer	taxas	adicionais	para	licenciamento	e	certificação.

Registre seus pensamentos   
e sentimentos.

Curso Planejar para o Sucesso
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O Fundo Perpétuo de Educação

Como você aprendeu, o sucesso exige bom planejamento. Se você fez sua parte 
em cada um dos planos, este curso o ajudará a alcançar sucesso.  Ao continuar 
ocupando-se “zelosamente”, você encontrará o “poder” que está em você para 
realizar seu plano educacional e profissional (ver D&C 58:26–28). Você pode 
reivindicar as bênçãos previstas pelo Presidente Gordon B. Hinckley, quando 
iniciou o Fundo Perpétuo de Educação (ver A  Liahona, julho de 2001, pp. 60–67, 
e A  Liahona, janeiro de 2002, pp. 60–67).

Esperança, Oportunidade, Emprego
“O estudo é a chave da oportunidade. Com boa capacitação profissional, esses 
rapazes e moças sairão da pobreza em que eles e as gerações que os precede-
ram viviam. Farão cursos em escolas técnicas (…) e outros tipos de especializa-
ção exigidos no mercado e para os quais podem qualificar-se” (A  Liahona, julho 
de 2001, pp. 62–67; paragrafação alterada).

Famílias e Comunidades Mais Fortes
“Eles se casarão e seguirão seu caminho, detentores de habilidades que lhes 
permitirão ganhar bem e assumir sua posição na sociedade, onde poderão fazer 
uma contribuição significativa” (A  Liahona, julho de 2002, p. 6).

Liderança na Igreja e Crescimento
“Tornar-se-ão líderes desse grande trabalho em sua terra natal. Pagarão seus 
dízimos e ofertas, possibilitando à Igreja que expanda seu trabalho em todo 
o mundo”(A  Liahona, janeiro de 2002, p. 67).

Integridade e Autossuficiência
“[Os que recebem empréstimos] devolverão o dinheiro e, ao fazê-lo, desfrutarão 
de uma sensação de liberdade, porque terão melhorado sua vida, não por meio 
de uma bolsa de estudos ou de um presente, mas devido a um financiamento que 
terão pago. Podem manter a cabeça erguida com espírito de independência” 
(A  Liahona, julho de 2001, p. 62).

“Acredito que o Senhor não queira ver 
Seu povo condenado a viver na pobreza. 
Creio que Ele deseje que o fiel desfrute as 
boas coisas da Terra” (Gordon B. Hinckley, 
A  Liahona, julho de 2001, p. 67).

Ao ser diligente e devoto, você pode receber 
inspiração para ajudá-lo com suas perguntas, 
necessidades específicas e responsabilidades 
como participante do FPE.
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O Fundo Perpétuo de Educação tem ajudado milhares a interromper o ciclo da 
pobreza, fortalecer sua família e crescer em liderança na Igreja.

Quem Pode Participar?
Participantes do FPE: 

•	 São	dignos,	ativos	na	Igreja,	necessitam	de	ajuda	financeira	e	buscam	
alcançar seus objetivos.

•	 Estão	matriculados	e	são	ativos	no	instituto,	se	forem	jovens	adultos	solteiros.
•	 Geralmente	estão	entre	18	e	30	anos	de	idade.
•	 São	ex-missionários,	se	forem	solteiros,	de	idade	entre	19–25.
•	 São	preparados	por	meio	da	realização	de	seus	Planos	Profissionais,	

Educacionais e Financeiros. 
•	 São	aprovados	por	seus	líderes do	sacerdócio e	considerados	dignos,	

necessitados e comprometidos.
•	 Vivem,	trabalham	e	frequentam	escolas	locais	em	áreas	onde	os	empréstimos	

do FPE são aprovados.
•	 Pagam	suas despesas	escolares	com	seus	recursos	pessoais,	tanto	quanto	

possível.
•	 Demonstram	integridade	e	autossuficiência,	reembolsando	plenamente	o	

empréstimo.

Perguntas e Respostas a Respeito dos Empréstimos do FPE
Para o que podem ser usados os empréstimos do FPE?
•	 Educação	e	treinamento	que	levam	a	um	emprego	local viável.
•	 Mensalidades,	livros,	taxas	e	alguns	suprimentos,	inclusive	taxas	de	licencia-

mento e certificação exigidas para a formatura.

Que escolas são aprovadas?
•	 Os	candidatos	devem	visitar	o	centro	de	recursos	de	emprego,	a	fim	de	

saber as condições de determinada escola. Se não estiver na lista de  
“Escolas Ativas”, a aprovação pode ser solicitada. Nem todas as escolas 
são aprovadas.

Quem ajuda os participantes a terem sucesso?
•	 A	família,	os	líderes	do	sacerdócio,	os	líderes	e	voluntários	do	instituto,	outros.
•	 Representantes	do	centro	de	serviços	do	FPE.

Quando e como é feito o reembolso do empréstimo do FPE?
•	 O	primeiro	pagamento	mensal	é	feito	quando	o	empréstimo	é	aprovado.
•	 São	feitos	pequenos	pagamentos	mensais	durante	o	curso.
•	 Pagamentos	maiores	são	feitos	mensalmente	depois	da	formatura.
•	 O	empréstimo	deve	ser	reembolsado	logo	que	possível.

 Registre seus pensamentos 
e sentimentos.

Curso Planejar para o Sucesso
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O Presidente Gordon B. Hinckley descreveu como os participantes do FPE devem 
subir uma escada: “E assim demos início a esse trabalho de possibilitar que 
nossos fiéis e capazes jovens progridam de modo a assegurarem seu sucesso” 
(A Liahona, janeiro de 2002, p. 62). Cada participante do FPE inicia por baixo 
e sobe, ajudando outros em seu caminho.

O caminho do FPE para o sucesso, representado pela seta abaixo, tem cinco 
passos básicos, cada um deles com atividades específicas. Aqui está uma breve 
descrição do caminho, iniciando por baixo.

Passos Atividades
Reembolsar Empréstimo 
Melhorar o Trabalho 
Estudar e Formar-se

Esforço, fé, integridade, autossuficiência

Comprometer-se Entrevista de empréstimo

Inscrever-se Inscrição do FPE 

Planejar e Qualificar-se Curso Planejar para o Sucesso;  
entrevistas do sacerdócio

Sonhar Serão de Educação e Emprego

Passo 1
Sonhar. Serões de Educação e Emprego são realizados em cada estaca, pelo 
menos uma vez por ano. Todos os membros e amigos da Igreja são convidados. 
Os líderes ajudam todos os que comparecem a buscarem uma visão mais ampla 
de seu potencial e demonstram-lhes como podem alcançar esse potencial por 
meio de sonhos dignos, educação e melhor trabalho.

Passo 2 
Planejar e Qualificar-se. Transforme esse sonho em um plano poderoso. Se for 
necessário um empréstimo do FPE, os candidatos qualificam-se com a ajuda de 
seus líderes do sacerdócio. Esse Curso Planejar para o Sucesso é a atividade-chave 
neste passo. Você já está dando esse importante passo e fazendo um verdadeiro 
progresso!

descrição do caminho, iniciando por baixo.

Atividades
Reembolsar Empréstimo 

Esforço, fé, integridade, autossuficiência

Entrevista de empréstimo

5

Entrevista de empréstimoEntrevista de empréstimo4

Inscrição do FPE Inscrição do FPE 3
Curso Planejar para o Sucesso;  
entrevistas do sacerdócio
Curso Planejar para o Sucesso;  
entrevistas do sacerdócio2

Serão de Educação e EmpregoSerão de Educação e Emprego1 Os passos 1–4 podem levar de dois a quatro 
meses e precisam ser completados antes do 
início das aulas. Planejar com antecedência!

FPE, Caminho para o Sucesso

17

08667_059_PlnSccssPrtcpntWrkbk.indd   17 2/7/11   9:17 AM



Passo 3
Inscrever-se. Se você chegou à conclusão de que um empréstimo do FPE é necessá-
rio, seu próximo passo é inscrever-se para um empréstimo usando o formulário de 
inscrição on-line do FPE. Você pode usar os computadores do centro de recursos de 
emprego, do instituto, do centro de história da família ou de qualquer outro lugar 
que tenha acesso à Internet. Você precisará das:

□ Informações de seus planos deste livro de exercícios (especificamente das 
seções marcadas com este ícone:  )

□	 Informações	para	contato	pessoal	e	os	nomes,	endereços,	números	telefônicos	
e endereços de e-mail de seu cônjuge, pais, ou outros que lhe sejam próximos.

Para iniciar, vá para o site do FPE, LDS .org/ pef.  Se ainda não esteve lá, precisará 
de	seu	número	de	registro	de	membro	e	data	de	confirmação.		Você	pode	obter	
essas informações com o secretário de sua ala ou ramo. Se tiver perguntas, pode 
entrar em contato com a central de ajuda no centro de serviços do FPE. Os voluntá-
rios no instituto e em sua estaca também podem ajudá-lo.

Sua inscrição será examinada on-line pelo pessoal dos Serviços de Recursos de 
Emprego para certificar-se de que é um bom plano para sua área. Se houver 
perguntas, eles entrarão em contato com você. Sua inscrição será, então, enviada 
ao comitê de empréstimos do FPE.

Passo 4: 
Comprometer-se. Se o seu empréstimo do FPE for aprovado, você precisará comple-
tar sua matrícula na escola e identificar as necessidades de financiamento da escola 
para o seu programa. Essas quantias e datas de desembolso para o pagamento da 
escola precisarão, então, ser acrescentados à sua solicitação de empréstimo on-line. 
O seu representante do instituto agendará uma entrevista de empréstimo com você, 
na qual você assumirá importantes compromissos. Você precisará levar:

□ A aprovação do seu líder do sacerdócio preenchida (parte de dentro da 
primeira capa)

□ O comprovante de matrícula e frequência ao instituto, se você for um jovem 
adulto solteiro

□ Este livro de exercícios com os Planos Profissionais, Educacionais e Finan-
ceiros completos

□ As informações de desembolso para o pagamento da escola; inclua datas 
dos desembolsos e quantias (devem ser lançadas previamente on-line)

□ A evidência de progresso satisfatório na escola (se for um pedido de 
renovação)

Se a sua área usar ordem de débito ou pagamento automático para os pagamen-
tos do empréstimo, você precisará ter uma conta bancária antes da entrevista de 
empréstimo.	Por	favor,	traga	o	número	de	sua	conta	bancária	e	o	formulário	que	
autoriza o banco a fazer débitos automáticos para os pagamentos do empréstimo. 
(Lembre-se de manter fundos suficientes em sua conta para cobrir seu pagamento 
mensal).	Seu	representante	do	instituto	o	ajudará,	se	tiver	dúvidas.

 Registre seus pensamentos 
e sentimentos.

Curso Planejar para o Sucesso
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A escola que você escolheu será paga quando a entrevista de empréstimo estiver 
completa, quando seu primeiro pagamento for recebido e depois que você tiver 
feito um contato inicial com o centro de serviços do FPE.

Passo 5
Estudar e Formar-se, Melhorar no Trabalho e Reembolsar o Empréstimo.	Este	último	
passo é a melhor parte, e também a mais demorada e difícil. Durante um período de 
anos, você estudará, terminará seu treinamento, encontrará melhor emprego e man-
terá seu compromisso de reembolsar o empréstimo. Você alcançará esses objetivos 
por meio de grande esforço, fé no Senhor, integridade e autossuficiência crescente.

Uma vez que entre na escola, haverá desafios e sacrifícios a enfrentar. Você 
poderá acompanhar seu progresso marcando cada um desses passos específicos 
ao realizá-lo com sucesso:

□ Frequentar a escola, progredir, obter ajuda, quando necessário.
□ Se possível, realizar um estágio ou aprendizagem.
□ Renovar seu empréstimo a cada ano, quando necessário.
□ Formar-se ou certificar-se.
□ Frequentar o Curso de Autossuficiência Profissional ministrado no centro de 

recursos de emprego. Recomenda-se insistentemente que você assista a este 
excelente curso antes da formatura. Ele vai prepará-lo com um currículo, 
habilidades em entrevistas, redes de contatos profissionais e outras coisas.

□ Obter melhor emprego.
□ Manter seus compromissos, inclusive o reembolso do empréstimo em dia.
□ Ajudar outros que estão tentando realizar seus sonhos.
□ Continuar a servir em sua família e na Igreja; alcançar as promessas 

proféticas.

O reembolso do empréstimo demonstra sua integridade e crescente autossuficiên-
cia. Você poderá acompanhar os pagamentos de seu empréstimo com este gráfico. 
Marque os quadrados ao fazer os pagamentos mensais. Lembre-se, ao procurar 
a ajuda Dele, o Senhor pode capacitá-lo a tornar-se melhor do que poderia por 
outros meios. Você está a caminho de um futuro mais brilhante. Você pode fazê-lo!

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8

 Registre seus pensamentos 
e sentimentos.

FPE, Caminho para o Sucesso
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Você Está Pronto a Ter Sucesso?
Além das aptidões e planejamento, o sucesso exige 
caráter forte, coragem e compromisso. Isso inclui o 
que estamos nos tornando e no que acreditamos.
Avalie cada área abaixo de 1 a 5:
1 = requer muito trabalho 3 = ok 5 = indo muito bem

 Automotivação. Posso fazer coisas difíceis e traba-
lhar diariamente, sem que os outros me empurrem.
Maneiras de melhorar:  
  
 

 Decisão Quanto à Carreira. Tenho um objetivo certo 
e estou comprometido a terminar o curso.
Maneiras de melhorar:  
  
 

 Desejo de Aprender. Tenho paixão por aprender e 
não deixarei que desafios me atrapalhem.
Maneiras de melhorar:  
  
 

 Autorregulação. Tenho o controle de minha vida 
e de meu futuro. Planejo meus dias e semanas, 
deixando que o Espírito oriente minha vida.
Maneiras de melhorar:  
  
 

 Apoio. Tenho, à minha volta, pessoas que me 
apoiarão, orientarão e me amarão.
Maneiras de melhorar:  
  
 

 Administração do Dinheiro Posso ganhar e economi-
zar dinheiro. Pago minhas contas no vencimento. 
Vivo de acordo com minhas posses.
Maneiras de melhorar:  
  
 

Você É um Líder Eficiente?
Uma vez que esteja na escola, certas aptidões e atitudes o 
ajudarão a aprender bem. Coloque um “x” junto às áreas 
em que você precise melhorar. Depois, consiga ajuda dos 
que o cercam. Continue aprendendo a aprender!

□ Você conhece seus professores?
Todos os professores têm estilos diferentes. Aprenda 
a adaptar-se a seus diferentes estilos didáticos.

□ Você sabe fazer boas anotações?
Trabalhe muito em classe, a fim de captar as 
ideias de modo que se lembre delas.

□ Você sabe fazer provas com eficiência?
Consulte os professores e alunos sobre técnicas 
que funcionem para realizar provas. 

□ Você estuda consistentemente todos os dias?
Não procrastine! Dedique tempo todos os dias 
para seus estudos escolares.

□ Você tem um lugar certo para estudar?
Se possível, seja consistente quanto a quando 
e onde estudar.

□ Você tem um ritmo para o que faz?
Não tente fazer demais de uma só vez. Faça 
 progresso consistente em seus estudos escolares.

□ Você repete as coisas até decorá-las?
Examine os assuntos até que se lembre deles 
dias depois.

□ Você aprende pela fé?
Viva de modo que o Espírito Santo possa estar 
sempre com você. O Espírito “vos fará lembrar de 
tudo” (João 14:26). Ele aumentará sua habilidade 
de compreender. Vai confortá-lo, quando estiver 
desanimado ou temeroso.

Informações Úteis
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Pensamentos dos Presidentes  
da Igreja a Respeito de Educação 
Thomas S. Monson (1927–presente)

“Vocês (…) entraram agora em outro grande período de preparação, 
a fim de que possam qualificar-se para a corrida da vida. Falo da 
preparação acadêmica. Em sua busca pela excelência, é preciso 
esforçar-se de verdade. Lembrem-se: “O que semeia pouco, pouco 
também ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância 
ceifará” (II Coríntios 9:6). (…) Seus esforços na escola terão um 

efeito notável em suas oportunidades, depois que saírem dela. (…) A perseverança 
pagará ricas recompensas” (“Great Expectations” [Grandes Expectativas] Serão do 
Sistema Educacional da Igreja para jovens adultos, 11 de janeiro de 2009.

Gordon B. Hinckley (1910–2008)
Planeje agora toda a educação que puder conseguir e então 
trabalhe para conseguir a realização desse plano”. (…) Não 
abandone os estudos que ampliarão seu futuro para satisfazer seu 
desejo de prazer imediato e fugaz. Cultive a grande perspectiva de 
sua vida” ( Ensign, novembro de 1981, p. 41).

Ezra Taft Benson (1899–1994)
“Não vamos nunca perder de vista o fato de que a educação é uma 
preparação para a vida — e de que preparar-se para a vida é 
muito mais do que saber como ganhar a vida. (…) Preparar-se para 
a vida significa edificar a integridade pessoal, desenvolver um 
sentido sadio de valores, aumentar a capacidade e desejo de servir. 
A educação deve ter suas raízes em princípios morais” (The Tea-

chings of Ezra Taft Benson [Os Ensinamentos de Ezra Taft Benson], 1988, p. 297).

David O. McKay (1873–1970)
“Não devemos subestimar o valor da obtenção da educação para 
a vida. A educação para o progresso econômico é um bom investi-
mento tanto para a pessoa como para o Estado” (Gospel Ideals: 
Selections from the Discourses of David O. McKay [1953], p. 429).

Joseph Smith (1805–1844)
“Todas as mentes e espíritos que Deus enviou ao mundo são 
capazes de progredir” (History of the Church, volume 6 p. 311 e 
Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith, capítulo 
17, p. 219).

 Registre seus pensamentos 
 e sentimentos.
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