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Treinamentos                                  
Para os Especialistas de Estaca e mem-

bros do Comitê de Autossuficiência 

Para maiores informações, entre 

em contato com o gerente do CA de 

sua região 

www.autossuficiencia.lds.org.br 

26 Março -  às 20 horas 
(horário de Brasília) 

  “Como Ajudar a Igreja a 

Crescer Através dos Grupos de  

Autossuficiência”  

Histórias de              

Sucesso 

Conheça a história de 

sucesso de Eric Corrêa 

Alves que está a 

caminho de alcan-

çar sua autossufi-

ciência...            

Veja mais! 

 

       

 

FPE 

Novo Currículo  

Quer ver sua história ou            

atividade contada aqui? 

Nos envie por e-mail                    
comunicadofpe@ldschurch.org  

Informativos anteriores  

2015 - O Ano do Empreendedorismo SUD! 

Concurso Público 

Vejam os concursos públicos 

abertos para esse ano e se 

prepare! 

Confira aqui! 

Temos o prazer de anunciar 

que agora você pode ter o 

material dos cursos de au-

tossuficiência mais perto de 

você e pode levá-los para 

onde quiser! 

Eles estão disponíveis no 

aplicativo “Biblioteca do 

Evangelho”. 
Clique Aqui e saiba como 

acessá-lo! 

O Empreenda! é uma das iniciativas do Senac São 

Paulo no estímulo à cultura empreendedora no  

Brasil. 

Em sua oitava edição, o Empreenda! é uma       

competição de Empreendedorismo e Inovação que 

tem por objetivo formar uma cultura                   

empreendedora entre os alunos! 

Inscrições de 23 de fevereiro a 8 de maio! 

Saiba Mais! 

5 Dicas para aumentar a produtividade no 

dia-a-dia 

Conheça os 12 princípios da         

autossuficiência  

1. Exercer Fé em Jesus Cristo 

2. Usar o Tempo com Sabedoria 

3. Ser Obediente  

4. Administrar o Dinheiro 

5. Trabalho: Assumir a Responsabilidade 

6. Solucionar Problemas 

7. Tornar-nos Um, Trabalhar Juntos...          

Veja mais! 

Com tanta informação diferente pipocando de todos 

os lados – e disputando nossa atenção -, está cada 

vez mais difícil manter o foco e gerenciar bem o 

tempo... Saiba como organizar seu tempo! 

 

Clique aqui e confira as 

dicas! 

 

A Fundap, desde 1980, tem proporcionado a estudantes a possibilidade 

de atuar no setor público... Leia mais e faça sua inscrição! 

A FUNDAP abre inscrições para estágios no setor público! 

Estaca São Paulo Embu 
Estaca Belém Cidade Nova Brasília 

O novo Currículo de Autossuficiência tem sido um sucesso em todo o Brasil!                    
Mais de 90 estacas já iniciaram a implementação dos Grupos de Autossuficiência! 

Estaca Manaus Guarany Estaca Natal Estaca Salvador Norte 

http://www.bemestarbr.net.br/
http://bemestarbrasil.wordpress.com/experiencias-especialistas/
http://www.bemestarbr.net.br/autossuficiencia1-2/informativos-autossuficiencia.html
http://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/
https://bemestarbrasil.wordpress.com/2015/03/06/fpe-aplicativo-com-o-novo-curriculo-de-autossuficiencia/
https://bemestarbrasil.wordpress.com/2015/03/06/fpe-aplicativo-com-o-novo-curriculo-de-autossuficiencia/
http://empreenda2.idesk.com.br/
http://empreenda2.idesk.com.br/
http://www.bemestarbr.net.br/2-uncategorised/60-12-principios-da-autossuficiencia.html
https://blog.guiabolso.com.br/2015/03/04/5-dicas-para-aumentar-a-produtividade-no-dia-a-dia/
https://blog.guiabolso.com.br/2015/03/04/5-dicas-para-aumentar-a-produtividade-no-dia-a-dia/
http://www.fundap.sp.gov.br/atividades/estagio/

