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Considerações Iniciais

• Presidente Uchtdorf  (Sessão do 
Sacerdócio – Conf. Outubro 2014)

“A Restauração ainda não acabou... Não 
podemos dormir durante a 
Restauração...“

• O Senhor está revelando como Ele quer que seus filhos se tornem 
autossuficientes e sua Igreja cresça.



Educação
• Qual é a importância deste assunto para os 
Santos dos Últimos Dias?

• Quando devemos começar?



Presidente Gordon B. Hincley

“É muito importante que vocês, rapazes e moças 
comecem a ter toda a instrução que puderem. O 
Senhor disse muito claramente que Seu povo deve 
obter o conhecimento de países e reinos e das coisas 
do mundo através do processo da educação, até 
mesmo pelo estudo e pela fé. Educação é a chave que 
abrirá as portas das oportunidades para vocês. Vale a 
pena se sacrificar...   ...e pais e mães, incentivem seus 
filhos e filhas para obterem uma educação que vai 
abençoar a sua vida.”

A Educação é um mandamento para os Santos dos Últimos Dias.



“O mundo de hoje é mais competitivo do que jamais 
foi. Creio que os homens e mulheres precisam obter 
um tipo de educação que lhes permita satisfazer às 
exigências da vida. (…) Homens e mulheres 
precisam estar preparados para uma esfera de ação 
extremamente mais ampla do que jamais houve.” 

Presidente Thomas S. Monson



Visão da Presidência da Área Brasil
Acelerar o Trabalho de Salvação

A Área Brasil trabalhará com os objetivos a seguir para acelerar o 
trabalho de salvação e convidar todos a virem a Cristo:

1. Promover a Autossuficiência Individual e da Área;
2. Fortalecer os quóruns do Sacerdócio de Melquisedeque e o Resgate;
3. Fortalecer os quóruns do Sacerdócio Aarônico e as classes das Moças;
4. Aumentar o número de chamados de missionários e melhorar a eficiência da Obra

Missionária;
5. Incrementar a obra do Templo e da História da Família.



Pesquisas e Estatísticas
• Pesquisa da FGV indica que salário aumenta em média 15% a 

cada ano de estudo. 

• O estudo aponta, ainda, que o salário de uma pessoa sem qualquer 
grau de instrução tem um incremento de 6% quando ela passa a 
ter um ano de estudo. Já um brasileiro com 15 anos de estudo, 
que corresponde à conclusão do terceiro grau, passa a ganhar 47% a mais. 

• De acordo com o pesquisador Marcelo Neri, responsável pela pesquisa, esses dados 
mostram que principalmente os jovens devem investir em educação contínua. 

• Pesquisa revela que um em cada cinco jovens de 15 a 29 anos não estuda nem 
trabalha e, desses, 70% são do sexo feminino (IBGE ‐ redação | 29/11/2013



Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter 
um emprego. "Perguntar a importância da Educação é como perguntar qual a importância do ar 
para nós. É pela Educação que aprendemos a nos preparar para vida", disse a socióloga e 
pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Sandra Unbehaum.

Por meio da Educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Sandra 
explica que o direito à Educação de qualidade é básico porque assegura o cumprimento de 
outros direitos.

Os impactos da Educação são extensos e profundos. Veja o que mais uma Educação de 
qualidade faz pelo indivíduo e pelo país:

(1)Combate a pobreza; (2) faz a economia crescer; (3) promove a saúde; (4) diminui a violência; 
(5) garante o acesso a outros direitos; (6) ajuda a proteger o meio ambiente; (7) aumenta a 
felicidade; (8) fortalece a democracia e cidadania; (9) ajuda a compreender o mundo.

Pesquisa sobre Educação



Conhecimento
Formação

Saber Fazer 
(Cursos alinhados numa direção profissional) 

Habilidade
Experiência Prática Profissional

Treinado para Fazer
(Adquirir experiência no se estuda)

Atitude
Postura Profissional

(Comportamento, Motivação para o Trabalho)
Querer Fazer

Resultados
Performance do Profissional

(Resolver Problemas, Agregar Resultados, Relatar Metas  Atingidas)
Entrega

Conceito CHA + R
De forma geral, as Empresas decidem  
contratar, promover ou mesmo 
demitir colaboradores, avaliando 
parâmetros do Conceito CHA+R.

Ao dar visão e ajudar os membros a 
se desenvolverem nestas áreas, 
estaremos ajudando‐os a construir 
uma carreira profissional sólida.

A maneira de fazer isto é por meio de 
uma Educação Sólida e bem 
estruturada nestas áreas citadas.



• Cursos Online
• Cursos Profissionalizantes
• Idiomas
• Informática
• Cursos Técnicos
• Certificações
• Faculdade
• Pós Graduação
• MBA
• Mestrado
• Doutorado
• PHD

Não Perca Tempo, Se Forme Cedo e Continue Estudando 



Recursos da Igreja que podem ajudar na Educação dos Membros

• Especialista de Autossuficiência da Estaca / Ala
• Comitê de Autossuficiência da Estaca
• Grupos de Autossuficiência
• Centros de Autossuficiência da Estaca



Grupos de Autossuficiência



Grupo Educação para 
um Melhor Emprego

Este é provavelmente o melhor recurso para 
ajudar os membros a entenderem como organizar 
e obter o melhor resultado de seus esforços 
educacionais.



O Objetivo é Educação para uma Carreira Profissional bem 
Sucedida

Os participantes 
usam os dois 
livretos.



Educação para um Emprego Melhor: irá ajudar os participantes a 
identificarem as suas metas de carreira e os recursos necessários 
para atingi‐las, inclusive quais são as melhores carreiras e as 
melhores escolas. Pré‐requisito para aplicação ao Fundo Perpétuo 
de Educação.
(6 primeiros encontros)

Minha Busca por Emprego: ajudará os participantes a 
desenvolverem técnicas de busca de emprego, redes de contatos e 
como se sobressair como empregado.
(6 últimos encontros)



O que se aprende no Grupo: Educação para um Emprego 
Melhor?



O que se aprende no Grupo: Educação para um Emprego 
Melhor?

A partir deste Encontro o memro 
poderá solicitar o FPE


