
PROVER À MANEIRA DO SENHOR

Departamento de Bem-Estar & Autossuficiência

Cuidar dos Pobres e Necessitados



(...) nos esforçamos para viver os ensinamentos do 

Senhor Jesus Cristo conforme registrado 

em Mateus 25:

“Porque tive fome, e destes-me de comer; tive 

sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e 

hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; 

adoeci, e visitastes-me. (…)

Quando o fizestes a um destes meus pequeninos 

irmãos, a mim o fizestes”.

O segundo grande mandamento

Conferência Geral de Outubro de 2019



“A Essência de Nossa Religião”

Às vezes, consideramos o bem-estar  
simplesmente outro tópico do  
evangelho — um dos muitos ramos 
da  árvore do evangelho. Mas...este  
trabalho... não é apenas mais um 
item  da lista de programas da 
Igreja... É um  ponto central de nossa 
doutrina, é a  essência de nossa
religião.
Presidente Dieter F. Uchtdorf

Conferência Geral de Outubro de 2011
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Lei do Jejum – Isaías 58
6 Porventura não é este o jejum que 
escolhi: que soltes as ligaduras da 
impiedade, que desfaças as cordas 
do jugo, e que deixes livres os 
quebrantados, e despedaces todo o 
jugo?

7 Porventura não é 
também que repartas o teu pão com 
o faminto, e recolhas em casa 
os pobres desterrados, e vendo o nu, 
o cubras, e não te escondas da tua 
carne?

8 Então romperá a tua luz como a alva, e a 
tua cura apressadamente brotará, e a tua 
justiça irá adiante da tua face, e a glória 
do Senhor será a tua retaguarda.
9 Então clamarás, e o Senhor te responderá; 
gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui; se tirares do 
meio de ti o jugo, o estenderdo dedo, e o 
falar vaidade,
10 E se abrires a tua alma ao faminto, e 
fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá 
nas trevas, e a tua escuridão será como o 
meio-dia.
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Presentation Notes
Reforçar as promessas associadas à Lei do Jejum. Sugestão de pergunta: Que bênçãos os membros de sua Ala ou Ramo podem perder por não viver mensalmente esta lei?



DEVERES 

REFERENTES AO PROGRAMA 

DE BEM-ESTAR



• Assegura-se de que os bispos administrem adequadamente o 
programa de bem-estar da Igreja(...).

• Em suas entrevistas regulares com os bispos, ele pergunta a respeito 
do bem-estar de membros individuais da ala e discute o uso da 
ajuda de bem-estar, inclusive das ofertas de jejum, para auxiliar os 
necessitados.

• Nas reuniões do Conselho de Coordenação (...) identificam maneiras 
de aumentar a autossuficiência, cuidar dos necessitados e incentivar 
as doações de ofertas de jejum;

Presidente da Estaca

Manual 1 – 5.1.1



• Asseguram que as doutrinas, princípios e bênçãos de bem-estar 
sejam ensinados aos membros. 

• Incentivam os membros a viverem a lei do jejum.

• Ensinam aos líderes do sacerdócio e auxiliares:

1. Incentivar a autossuficiência;
2. Cuidar dos pobres e necessitados;
3. Ajudar os membros a resolverem seus 

problemas de bem-estar.

Bispo e Conselheiros

Manual 1 – 5.2.1



Prover à maneira do Senhor



Toda semana a Igreja reúne as contribuições de oferta de jejum 

em um fundo geral mundial de ofertas de jejum. Os bispos então 

retiram recursos desse fundo, conforme o necessário, para 

proporcionar abrigo, assistência médica e outros auxílios 

essenciais a sobrevivência por um curto período de tempo.

Ofertas de Jejum

Manual 1 – 5.2.4



Cuidar dos necessitados

O bispo não delega a 

responsabilidade de 

decidir sobre o uso 

das ofertas de jejum.

Presenter
Presentation Notes
O bispo pode delegar parte do trabalho de cuidar dos necessitados, mas algumas responsabilidades são exclusivamente dele. Somente o bispo pode decidir como o fundo de jejum será usado. Outros líderes podem sugerir ou dar recomendações, mas a decisão relacionada ao uso ou não do fundo de jejum cabe ao bispo. �O bispo também precisa revisar o plano de autossuficiência porque de modo geral, isso irá ajudar ele a tomar a decisão sobre como a ajuda deve ser concedida.



Recursos Existentes Fora da Igreja para Ajudar os Pobres

Os membros podem usar serviços da comunidade, inclusive serviços 
do governo, para atender as suas necessidades básicas. O bispo e os 
membros do conselho da ala devem familiarizar-se com esses 
recursos de fora da Igreja, que podem incluir:

1. Hospitais, médicos ou outros provedores de atendimento 
médico.

2. Serviços de formação e colocação profissional.
3. Auxílios para pessoas incapacitadas.
4. Serviços de consultoria profissional ou assistência social.
5. Serviços de tratamento de alcoolismo e dependência de 

drogas. Manual 1 – 5.2.5



Recursos Existentes Fora da Igreja para Ajudar os Pobres

Mesmo quando os membros da Igreja recebem ajuda de fontes que 

não são da Igreja, o bispo deve ajudá-los a evitar a dependência 

dessas fontes. 

Ele também os aconselha a cumprir todas as leis que regem o 

recebimento de assistência de fora da Igreja, em especial quando 

estiverem recebendo assistência de bem-estar da Igreja. O bispo deve 

tomar cuidado para não fornecer as mesmas coisas já cobertas pelos 

serviços de fora da Igreja. Manual 1 – 5.2.5



Recursos da Igreja – Website: Autossuficiência.org.br



Ao bispo foi confiada a responsabilidade de usar os recursos do 

armazém do Senhor para cuidar dos membros pobres e necessitados 

da ala. Ele usa o dom do discernimento, o bom senso e a compaixão

para determinar qual a melhor maneira de ajudar os necessitados. 

Cada situação é diferente das outras e todas exigem inspiração.

Princípios e Diretrizes

Tipos de auxílio e duração
 Abrigo
 Assistência médica
 Outros itens essenciais à sobrevivência 
 Por um curto período de tempo

Manual 1 – 5.2.3



ARMAZÉM DO BISPO

• Edifício autorizado a funcionar 

como armazém onde os membros 

necessitados podem retirar 

alimentos.

ARMAZÉM DO SENHOR

• Membros da ala
• Tempo
• Talento
• Recursos
• Compaixão
• Doações das ofertas de 

jejum Esta operação não está 
disponível no BrasilToda ala possui 

Armazém do Senhor Manual 1 – 5.2.3

Princípios e Diretrizes



Busca orientação do Espírito e aplica princípios de bem-estar 

para determinar quem deve receber auxílio, que tipo, a 

quantidade de auxílio e por quanto tempo o auxílio será 

oferecido.

Bispo

Manual 1 – 5.2.3



• Buscar os Pobres

O bispo tem o encargo divino de procurar e cuidar dos pobres 

(ver D&C 84:112). Não é suficiente ajudar apenas quando 

solicitado. Ele deve conhecer a situação material dos membros 

necessitados da ala e cuidar para que a devida ajuda seja 

prestada a quem precisar. Ele incentiva os líderes do sacerdócio e 

da Sociedade de Socorro (...) a ajudarem-no a identificar os 

membros que necessitam de ajuda.

Princípios

Manual 1 – 5.2.3



• Estimular a Responsabilidade Pessoal

A assistência oferecida pela Igreja geralmente é dada para 

atender a necessidades temporárias enquanto os membros se 

esforçam para tornarem-se autossuficientes. O objetivo é ajudar 

os membros a desenvolver a independência, e não a 

dependência. O bispo deve incentivar até aqueles que talvez 

necessitem de ajuda de longo prazo, como os deficientes ou 

idosos, a fazer tudo o que puderem para ser independentes.

Princípios

Manual 1 – 5.2.3



Antes de conceder ajuda o Bispo analisa com os membros:

1. Quais os recursos de que eles mesmos e sua família dispõem e;
2. O que eles e sua família podem fazer para atender às próprias 

necessidades; 
3. Ensinar princípios do viver previdente e ao fazer com que os 

membros se comprometam a viver estes princípios, o bispo os 
estará ajudando a fazer mais para atender suas necessidades por si 
mesmos.

Princípios

Manual 1 – 5.2.3



Estimular a Responsabilidade Pessoal

EXEMPLO PRÁTICO
Clique no ícone abaixo para reproduzir o vídeo

https://youtu.be/9k1yfK8Klk0


• Fornecer Mercadorias em Vez de Dinheiro.

Sempre que possível, o bispo fornece mercadorias aos 

membros em vez de dar-lhes dinheiro ou pagar suas contas. 

Os membros podem então usar seu próprio dinheiro para 

pagar outras dívidas.

Princípios

Manual 1 – 5.2.3



• Manter a vida, não o estilo de vida
• Providencia artigos de primeira necessidade.
• Os membros que estiverem temporariamente incapacitados 

de prover seu próprio sustento talvez tenham de mudar seu 
padrão de vida até tornarem-se autossuficientes.

• Oferecer Oportunidades de Trabalho
• O bispo pede aos que são ajudados que trabalhem, de 

acordo com sua capacidade, em troca da assistência que 
recebem.  (...)  O conselho da ala prepara e mantém uma 
lista de oportunidades de trabalho significativo.

Princípios

Manual 1 – 5.2.3



Geralmente, o bispo ajuda apenas os membros que moram 

dentro dos limites de sua ala. Pessoas que não são 

membros da Igreja geralmente são encaminhadas aos 

recursos comunitários locais, caso precisem de assistência 

de bem-estar. (...)

Diretrizes

Manual 1 – 5.2.3



A assistência de bem-estar não deve ser prestada com base no grau 

de atividade ou de dignidade das pessoas que necessitam dela. 

Utilizando os princípios de bem-estar explicados (...), o bispo presta 

ajuda a todos os membros necessitados. Ele incentiva os membros 

menos ativos que recebem ajuda a melhorar seu bem-estar 

espiritual, frequentando a Igreja, orando, lendo as escrituras e 

aumentando sua atividade na Igreja.

Diretrizes

Manual 1 – 5.2.3



Em algumas situações a ajuda de bem-estar pode ficar condicionada 

ao cumprimento de algumas designações simples determinadas pelo 

bispo, como realizar determinado trabalho, procurar um emprego e 

eliminar despesas desnecessárias. No entanto, alguns membros que 

são viúvos, órfãos, idosos ou incapacitados talvez não sejam capazes 

de realizar designações. O bispo presta auxílio compassivo a esses 

membros de acordo com a situação e a capacidade deles.

Diretrizes

Manual 1 – 5.2.3



PLANO DE AUTOSSUFICIÊNCIA 

E 

GUIA DO BISPO PARA O PLANO DE 

AUTOSSUFICIÊNCIA



1

4

3

5
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Guia do Bispo para o 
Plano de Autossuficiência
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GUIA DO BISPO PARA O 

PLANO DE AUTOSSUFICIÊNCIA



Guia do Bispo para o Plano de Autossuficiência

O Bispo
preenche e 
mantém 
atualizado 
um  guia para 
cada família 
que ele 
decide ajudar.

https://www.churchofjesuschrist.org/topics/welfare/leader-resources

Presenter
Presentation Notes
Este guia é um controle para o próprio bispo para ele saber as ajudas que já concedeu e acompanhar o progresso de cada família.��O próprio bispo é quem preenche e consulta para se lembrar das anotações que fez na última conversa que teve coma a família.
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Presenter
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O bispo deve registrar regularmente nesta parte o progresso que o membro está alcançando em relação aos compromissos assumidos nos passos 4 e 5 do Plano de Autossuficiência.



“(…)A maneira do Senhor de cuidar dos 

necessitados difere da maneira do mundo. 

O Senhor disse: “É necessário que seja feito 

a meu modo”. Ele não está interessado 

apenas em nossas necessidades imediatas. 

Ele também Se preocupa com nosso 

progresso eterno. Por esse motivo, a 

maneira do Senhor sempre incluiu a 

autossuficiência e o serviço ao próximo, 

além da atenção dada aos pobres.” Conferência Geral – Out. 2011 – Dieter Urchtdorf – Prover à Maneira do Senhor
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