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Para maiores informações,     

entre em contato com o     

gerente de autossuficiência de 

sua região 

www.autossuficiencia.lds.org.br 

25 de Junho às 20 horas  
(horário de Brasília) 

 

  “A Educação é a 

Chave da 

Oportunidade”  

QUAIS LEIS DEVO OBEDECER PARA ME TORNAR MAIS  
AUTOSSUFICIENTE? 

“Há uma lei, irrevogavelmente decretada no céu antes (…) na qual 
todas as bênçãos se baseiam — E quando recebemos uma bênção de 

Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia.”  

DOUTRINA E CONVÊNIOS 130:20–21  

A obediência às leis e aos princípios de Deus conduz a bênçãos 
espirituais e materiais.  

SERVIÇOS DE AUTOSSUFICIÊNCIA 

CALENDÁRIO DE  
TREINAMENTOS 

Para os Especialistas de 
Estaca e membros do 

Comitê de Autossuficiência 

VISÃO 
EMPREENDEDORA 

Porque optar por esta 
carreira? 

GRUPOS DE AUTOSSUFICIÊNCIA  

“Quero expressar o meu mais profundo 

agradecimento por terem colocado este projeto a 

nossa disposição. Nestas 3 semanas que estamos 

trabalhando com os princípios da autossuficiência 

minha vida ganhou 

outro rumo...” Continue lendo, clique aqui! 

Nem sempre é fácil encontrar um emprego, mas 

o grupo de autossuficiência “Minha Busca por 

Emprego”, irá ensiná-lo 

a melhor maneira de 

encontrar um. E também 

irá ajudá-lo a agir com 

mais obediência e fé no 

Senhor para receber as 

bençãos de 

autossuficiência material 

e espiritual que Ele 

prometeu. 

Informativos anteriores  

Quer ver sua história ou            

atividade contada aqui? 

Nos envie por e-mail                    

comunicadofpe@ldschurch.org  

Minha Busca por Emprego 

O Ministério do Trabalho e emprego (MTE) lançou 
recentemente o Portal Mais Emprego. A página 
disponibilizará as vagas existentes em todo o país no 
Sistema Nacional de Empregos (Sine) e com isso 
pretende facilitar o acesso às vagas 
sem que seja necessário se deslocar 
até uma agência. 

Portal do governo ajuda desempregados a 

buscarem vagas 

Leia Mais! 

De acordo com um levantamento feito pela consultoria de recrutamento 
especializado Page Personnel, as empresas precisara o cada vez mais 
preencher posiço es estrate gicas em seus quadros de funciona rios. 

Quer saber quais as profisso es mais procuradas para preencher essas 
posiço es estrate gicas? Clique aqui e confira 

As 9 profissões mais procuradas pelo mercado em 2015! 

Ciência sem Fronteiras  
 
É um programa que busca promover a consolidação, 

expansão e internacionalização da ciência e 

tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade 

internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto 

dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e do Ministério 

da Educação (MEC), por 

meio de suas respectivas 

instituições de fomento. 

O Portal Empreendedor dá 

dicas extraordinárias para quem 

deseja abrir ou formalizar o seu 

negócio próprio! 

Confira oito pontos que 

merecem a atenção antes de 

abrir um 

negócio! 

Clique aqui 

Conheça o Portal Mais Emprego 

“Concurso Público” 

Se ainda está na dúvida, clique 

aqui e veja os principais 

motivos para 

fazer concurso 

público. 

Atualmente 196 estacas do Brasil já iniciaram o 

processo de implantação do novo currículo de 

autossuficiência. Deste total 117 estacas já 

iniciaram os grupos de autossuficiência, que têm 

abençoado a vida de centenas de Santos dos 

Últimos Dias. Veja abaixo o testemunho da irmã 

Lúcia Pires da estaca Campinas: 

Maiores informações com o especialista de sua estaca 

Leia mais 

http://www.bemestarbr.net.br/
http://www.bemestarbr.net.br/grupos-autossuficiencia/historias-de-sucesso-autossuficiencia.html
http://www.bemestarbr.net.br/autossuficiencia1-2/informativos-autossuficiencia.html
http://www.bemestarbr.net.br/2-uncategorised/60-12-principios-da-autossuficiencia.html
http://www.exame.com.br/topicos/recrutamento
http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/as-9-profissoes-mais-procuradas-pelo-mercado-em-2015
http://empreendedor.com.br/como-abrir-um-negocio/
http://portal.mte.gov.br/spetr/portal-mais-emprego/
https://eloconcursos.com.br/artigos/guia-do-concurseiro/concurso-publico-os-principais-motivos-para-optar-por-essa-carreira-42.html
https://eloconcursos.com.br/artigos/guia-do-concurseiro/concurso-publico-os-principais-motivos-para-optar-por-essa-carreira-42.html
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa;jsessionid=2718636B92C7D3C98AB0DDD097EBD40D

