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Artigo - Busca pela Autossuficiência 

A Estaca Alvorada Brasília e o 

SENAC do Distrito Federal inicia-

ram uma parceria onde cursos pro-

fissionalizantes da área de saúde 

são ensinados aos membros e ami-

gos. No final de Outubro iniciaram 

com o curso de recepção em servi-

ços de saúde e 16 membros rece-

beram o certificado de conclusão. 

Em Novembro, iniciaram o curso de Faturamento Hospitalar... Leia mais! 

Notícia— Você pensa em trabalhar temporariamente neste fim de ano? 

Calendário de Treinamentos  

 

Para maiores informações, entre em contato com o gerente 

do CA de sua região (www.autossuficiencia.lds.org.br)  

*Mais informações sobre este novo currículo serão distribuídas no início de 2015. 

“ E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas” (D&C 104:15) 

Notícias - Novo currículo de autossuficiência em 2015 

Continuaremos a oferecer ferramentas de 

treinamentos aos especialistas das estacas 

de todo o Brasil, utilizando os recursos da 

internet, e também convidamos os demais 

membros do Comitê de Autossuficiência 

da Estaca a participarem conosco. :  

Máquina das Profissões – Estaca SP Penha 

Fundo Perpétuo de Educação 

No dia 25 de outubro aconte-

ceu, na estaca São Paulo 

Penha, o evento intitulado 

“Máquina das Profissões” 

patrocinado pela liderança da 

ORM. Foi um momento 

especial onde parcerias   

foram estabelecidas e empresas participaram, expondo 

seus produtos e ampliando o horizonte dos jovens    

visitantes...                          Saiba mais!  H
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Conheça algumas 
histórias de sucesso 

de membros que 

conseguiram alcan-

çar a autossuficiên-

cia...                       

Veja 

mais! 
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49 concursos pú-

blicos pagam salá-

rios de até R$ 26,5 

mil 

Inscrições para 

dezembro/2014 

Veja aqui  

Notícia—Conhece o desafio das 52 semanas? 

Pois é, só se fala disso nas redes sociais.         

2014 começou com a novidade do desafio 

das 52 semanas para poupar dinheiro. A 

ideia é simples e 

ideal pra quem não 

consegue se planejar 

e economizar... 

Saiba mais!  

Empreendedorismo 

O Brasil ainda faz cara feia 

para o empreendedor, mas 

quem quer se mexer de ver-

dade pode usar as particula-

ridades do país como trunfo 

para virar o jogo...  Saiba 

mais! 

A partir de Janeiro de 2015, teremos um novo currículo para ensinar, treinar e motivar os membros da Igreja em sua busca pela autossuficiência. O processo 

de aprendizagem com este novo material acontecerá através de grupos nas estacas, com a participação de um facilitador. Os grupos se reunirão uma vez por 

semana durante o período de 3 meses. Haverá grupos de emprego, de educação e de negócio próprio. Além do treinamento prático, os participantes serão 

instruídos sobre a doutrina e os princípios do evangelho relacionados à autossuficiência, o que irá fortalecê-los temporal e espiritualmente. Estes grupos 

também poderão ser um excelente recurso para o resgate e a retenção dos membros. A organização e administração destes grupos será de responsabilidade 

do Comitê de Autossuficiência da Estaca. Veja abaixo mais informações sobre o novo material: 

 

Empresas começam a contratar temporários para o 

fim do ano. Setenta por cento das vagas disponíveis 

estão no comércio.  Este ano, as contratações co-

meçam um pouco mais tarde. O comércio concen-

tra 70% das vagas temporárias, que são divididas 

pelos seguintes setores...   Saiba mais!  

Meu Caminho para a Autossuficiência: o conte-
údo poderá ser visto em um único encontro, 

como por exemplo, em um serão, em uma conver-

sa pessoal com o bispo, o especialista ou alguém 
do Centro de Autossuficiência. As atividades 

deste material ajudarão os participantes a identi-

ficarem o seu nível de autossuficiência, o salário 
necessário para consegui-la e qual grupo eles 

deverão fazer parte. 

Educação para um Emprego Melhor: 
irá ajudar os participantes a identifica-

rem as suas metas de carreira e os re-

cursos necessários para atingi-las, in-
clusive quais são as melhores carreiras 

e as melhores escolas. 

Minha Busca por Emprego: 

ajudará os participantes a 

desenvolverem técnicas de 

busca de emprego, redes de 

contatos e como se sobressa-

ir como empregado. 

Iniciar e Melhorar o Meu Negócio 
Próprio: introduz os princípios-

chaves de como abrir e gerenciar um 

negócio, inclusive como administrar 

as finanças, marketing e outros.  

29 Janeiro -  às 20 horas (horário de Brasília) 

  “Novo Currículo da Autossuficiência”  

Meu Alicerce: princípios, habili-
dades e hábitos:  ensina a doutri-

na e os princípios espirituais da 

autossuficiência. É parte integral 
das discussões dos grupos relacio-

nados a emprego, educação e 

negócio próprio. São 12 lições. 

Clique aqui para acessar informativos anteriores  
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