
Treinamento para Presidentes de Quórum de Élderes e Sociedade de Socorro
Prover à Maneira do Senhor



“Bem-estar é central para o trabalho do 
quórum de élderes e da Sociedade de 

Socorro.” Enquanto o bispo supervisiona a 
assistência financeira e o uso de ofertas e 

jejum da ala, as presidências do quórum de 
élderes e da Sociedade de Socorro podem

trabalhar com famílias para ensinar
princípios de autossuficiência e abordar

preocupações de bem-estar de curto e longo
prazo

Manual  22.2.4



Responsabilidades para cuidar dos necessitados
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Credit: Church News graphic



Cuidar dos Pobres e 
Necessitados inclui:

Servir e ministrar aos
indivíduos, famílias e 
comunidade.

Compartilhar recursos, 
incluindo assistência da 
Igreja, com os necessitados.

Ajudar outros a tornarem-se 
autossuficientes

Cápitulo 1.2.2 do Manual Geral d´ A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias



O bem-estar e o serviço compassivo são o trabalho central da 
Sociedade de Socorro e do Quórum de Élderes.

Sob a direção do bispo, a presidência do quórum de élderes e da 
Sociedade de Socorro compartilham as seguintes responsabilidades
no bem-estar:

Eles ensinam os princípios de autossuficiência temporal e 
espiritual

Cuidam dos pobres e necessitados e encorajam os membros a 
prestarem serviço.

Ajudam indivíduos e familias a tornarem-se autossuficientes e a 
encontrarem soluções para curto e longo prazo à fim de 
solucionarem suas preocupações de bem-estar.

Cápitulo 8.5 – 9.6  do Manual Geral d´A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias



“A principal característica da Igreja 
verdadeira e viva do Senhor sempre
será o esforço organizado e orientado
de ministrar individualmente aos
filhos de Deus e à família deles.

Como esta é a Igreja Dele, nós, como
Seus servos, ministraremos
individualmente tal como Ele fez.

Ministraremos em Seu nome, com 
Seu poder e Sua autoridade e com 
Sua terna bondade.”

Presidente Russel M. Nelson



Prover à Maneira do Senhor



A autossuficiência é 
definida como "a 

capacidade, o 
compromisso e o esforço 

de satisfazer as 
necessidades espirituais 
e materiais da vida para 
si próprio e a família. À 
medida que se tornam 

autossuficientes, os 
membros também estão 
mais capacitados a servir 

e a cuidar dos outros“



Os membros da Igreja são 
responsáveis por seu bem-
estar espiritual e temporal. 

Abençoados com o dom 
do livre-arbítrio, eles têm 
o privilégio de estabelecer 
o próprio rumo, resolver 

os problemas e esforçar-se 
para se tornar 

autossuficientes. Os 
membros fazem isso sob a 

inspiração do Senhor e 
com o próprio trabalho.

Manual Geral 22.2.1



“A Igreja não se satisfaz
com qualquer sistema que 

deixe pessoas capazes
permanentemente

dependentes, insistindo, 
pelo contrário, que a 
verdadeira função e 

finalidade da assistência é 
ajudar as pessoas a ajudar
a si próprias e, assim, a ser 

livres”

Marion G. Romney



Ideias para o Presidente do Quórum de 
Élderes e Presidente da Sociedade de Socorro

• Trabalhe junto ao especialista de Bem-Estar & Autossuficiência da Ala 
e Comitê de Autossuficiência da Estaca.

• No conselho da ala, debata maneiras de ajudar os membros que estão 
desempregados ou subempregados.

• Incentive a habilidade da gestão financeira e vida previdente
• Fomente o desenvolvimento educacional e a qualificação contínua
• Utilize o “Armazém do Senhor”, para ajudar membros necessitados e 

prover oportunidades de serviço ao próximo 
• Compartilhe recursos da comunidade e serviços familiares
• Tenha um plano de autossuficiência e bem-estar



Presidente da Sociedade de Socorro Presidente do Quórum de Élderes

Especialista de Bem-Estar e 
Autossuficiência da AlaEspecialista de Bem-Estar e 

Autossuficiência da Estaca
Comitê de Bem-Estar e 

Autossuficiência da Estaca

APOIO



VOCÊ ESTÁ CONVIDADO A TORNAR-SE AUTOSSUFICIENTE

Informe-se com 
o(a) Especialista 
de Bem-Estar e 

Autossuficiência 
da sua 

Ala/Ramo ou 
Estaca/Distrito



Grupos de Autossuficiência

Os membros do grupo 
identificam um emprego 
ou as habilidades que vão 

ajudá-los a tornar-se 
autossuficientes.

Esse grupo de 
autossuficiência irá 
ajudá-lo aprender a 

tomar decisões 
comerciais sábias ao criar 

e desenvolver um 
negócio próprio.

Esse grupo de 
autossuficiência ajuda os 

membros aprender a 
melhor maneira de 

encontrar um emprego e 
ser bem-sucedido nele.

Esse grupo de 
autossuficiência irá 

ajudá-lo a compreender 
como organizar e cumprir 
um orçamento, controlar 
gastos pessoais, evitar dí-

vidas e investir para o 
futuro.



Serviços Familiares
Tópicos para ajuda

• Dependência, vícios e comportamentos indesejados
• Relacionamento Conjugal e Familiar
• Vencer a Pornografia
• Atração pelo mesmo sexo
• Abuso
• Missionários (que voltam mais cedo)
• Auxílio Profissional (Psicólogos e Psiquiatras)

http://autossuficiencia.org.br/saude-emocional/

http://autossuficiencia.org.br/saude-emocional/


Bem-Estar e Fundo de Jejum



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?

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.



O bispo utiliza os 
recursos do fundo 
de jejum, para 
proporcionar abrigo, 
assistência médica e 
outros auxílios 
essenciais à 
sobrevivência por 
um curto período 
de tempo.   (5.2.4)



O bispo 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: (5.2.3)

• Estimular a responsabilidade pessoal

• Manter a vida, não o estilo de vida

• Fornecer mercadorias em vez de dinheiro

• Oferecer oportunidades de trabalho



Plano de 
Autossuficiência 
do Membro



Objetivos do Plano de Autossuficiência

• Identificar quais são as necessidades da família
• Analisar como estão usando os recursos financeiros? Há oportunidades de 

reduzir gastos?
• Considerar a existência de recursos familiares ou do governo para suprir as 

necessidades
• Qual o plano para mudar a situação em curto e longo prazo, a fim de 

tornarem-se autossuficientes?
• Os membros da família estão todos envolvidos em solucionar a situação?
• Ajudar o Bispo a entender o cenário para aprovação ou não do auxílio



O membro ou a família
necessitada deve

preencher e o bispo, o 
presidente de ramo, a 

presidente da Sociedade 
de Socorro, o presidente 
do quórum de élderes ou 

outros líderes podem 
ajudá-lo



Pessoas bem intencionadas criaram 
muitos programas destinados a auxiliar 

os necessitados. Entretanto, muitos 
deles têm meramente o objetivo de 

“ajudar as pessoas”, em lugar de 
“ajudar as pessoas a ajudar-se a si 

próprias”. Nosso empenho precisa ter 
sempre a finalidade de tornar 

autossuficientes e independentes as 
pessoas fisicamente capazes. 

Marion G. Romney 



“Simão, filho de 
Jonas, amas-me? 
Disse-lhe: Sim, 
Senhor; tu sabes que 
te amo. Disse-lhe
[Jesus]: Apascenta as 
minhas ovelhas.”. João 
21:16
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