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Grupo de Ajuda da Igreja para Dependências e Maus Hábitos 
 

 

A Igreja no Brasil mantém grupos de ajuda, baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, com reuniões semanais para 

ajudar pessoas com desafios com dependências e hábitos indesejados e seus familiares. Os manuais utilizados são 

“Programa de Recuperação de Dependências” e “Guia de Apoio: Ajuda para Cônjuges e Familiares de Pessoas em 

Recuperação”. 

 

Existem grupos presenciais e grupos online. Caso uma reunião presencial não esteja acontecendo em sua região e você 

tem o interesse de um grupo em sua estaca, entre em contato com os Serviços Familiares.  

 

Para participar das reuniões online visite o site https://autossuficiencia.org.br/prd e para saber onde existem grupos 
presenciais https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por. Geralmente é informado o 
contato do líder de grupo caso queira maiores informações.     
  

É preciso de um computador, tablet ou celular com acesso à internet para participar da reunião online. A pessoa pode 

participar da reunião de onde quiser. Geralmente as reuniões (tanto presencial como online) duram de 60 a 90 minutos. 

São 12 passos, mas ela pode participar várias vezes, até conseguir vencer sua dependência. Metade da reunião é gasta 

estudando o passo da semana e a outra metade é utilizada para os depoimentos dos participantes.  

 

Respeitamos a confidencialidade e o anonimato. O participante desabilita a webcam e precisará utilizar um nome para ser 

identificado na reunião. Se desejar pode utilizar um nome fictício. Não será necessário dizer de onde é, nem qual a ala e 

estaca que participa. A recomendação é que o participante de 16 a 17 anos participe com um adulto ou responsável 

acompanhando. A partir dos 18 anos pode participar sozinho. 

 

Veja também o site do programa. Ele contém informações, depoimentos e vídeos que podem ajudar:  

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/individuals?lang=por 
  
Existem vídeos sobre cada um dos 12 passos já legendados falando sobre a recuperação. São depoimentos de pessoas 

que venceram a dependência utilizando os passos sugeridos no programa. 

Trailer - https://youtu.be/xbanWKkl8Gg 

Link para acesso a todos os vídeos: 

https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por  

 

Os manuais podem ser adquiridos da seguinte forma: 

a) Compra pelo telefone 0800 891 4253 

b) Verifique no aplicativo Biblioteca da Igreja 

c) Site https://store.churchofjesuschrist.org  (utilize sua conta SUD) 

d) Envie um email para distribuicao@churchofjesuschrist.org           

e) Compre diretamente nas lojas de distribuição próximos dos Templos. 

f) Baixe gratuitamente em formato eletrônico através dos links informados. 

Guia de Recuperação: https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf  
Guia para conjuges e familiares: 
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/bc/content/arp/content/spouses_and_families/Support_Guide_Help
_Spouses_Family_Those_In_Recovery_por.pdf?lang=por  

 

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/individuals?lang=por
https://youtu.be/xbanWKkl8Gg
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por
https://store.churchofjesuschrist.org/
mailto:distribuicao@churchofjesuschrist.org
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/bc/content/arp/content/spouses_and_families/Support_Guide_Help_Spouses_Family_Those_In_Recovery_por.pdf?lang=por
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/bc/content/arp/content/spouses_and_families/Support_Guide_Help_Spouses_Family_Those_In_Recovery_por.pdf?lang=por
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Ajuda na luta contra a Pornografia 
 

Existem algumas maneiras pelas quais uma pessoa enfrentando problemas com pornografia pode ser ajudada. O Serviços 

Familiares sugere o seguinte: 

 

1) Site – Recursos para Aconselhamento. Contém perguntas, trechos do manual e discursos relativos ao assunto. 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por  

2) Manuais do grupo de Recuperação e Cura da Dependência 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf. O guia do 

curso mostra quais os passos utilizados para lidar com o dependente e o vício. A dinâmica é a de um grupo (não é 

uma classe) com um líder e os participantes se revezam na condução do estudo do guia.  

3) Manual do grupo para cônjuges e familiares 

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/bc/content/arp/content/spouses_and_families/Support_Guide_H

elp_Spouses_Family_Those_In_Recovery_por.pdf?lang=por. Guia com recursos para ajudar cônjuges e familiares a 

lidar com a situação de dependência e comportamentos relativos à maus hábitos de familiares.  

4) Site do Programa de Recuperação de Dependências   

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/?lang=por. Site oficial da Igreja, com o objetivo de ajudar 

pessoas com dependências e hábitos indesejados a encontrar uma reunião mais próxima, presencial ou online e 

também ouvir depoimentos de pessoas que se livraram de vícios.  

5) Grupo de ajuda da Igreja  –  A Igreja no Brasil mantém grupos de ajuda online e presenciais para auxiliar os 

pessoas com dependências e hábitos indesejados, inclusive usuários de pornografia. Para participar das reuniões 

online visite o site https://autossuficiencia.org.br/prd e para saber onde existem grupos presenciais 

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por  Recomendamos ter o manual do 

“Programa de Recuperação de Dependências”, que pode ser baixado gratuitamente em formato eletrônico 

através do link 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf.  

6) Vídeos sobre os passos adotados no Programa de Recuperação de Dependências: 

Existem vídeos sobre cada um dos 12 passos já legendados falando sobre a recuperação. São depoimentos de 

pessoas que venceram a dependência utilizando os passos sugeridos no programa. 

Trailer - https://youtu.be/xbanWKkl8Gg  

Link para acesso a todos os vídeos: 

https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por  

7) Livreto - Ajudar os Membros Envolvidos com Pornografia para Bispos (código 0200461 059) 

8) Livreto – Que a virtude adorne teus pensamentos  

https://www.churchofjesuschrist.org/manual/let-virtue-garnish-thy-thoughts?lang=por  

9) Livreto – Somente para Rapazes (código 0233382 059) 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-

materials/33382_por.pdf?lang=por  

10) Página da Igreja com assuntos sob o tópico “Pornografia” 

https://www.churchofjesuschrist.org/search?lang=por&start=1&end=10&query=pornografia&highlight=true&p

age=1  

11) Discursos das Autoridades Gerais e de A Liahona sobre o assunto:  

a) “Um mal trágico entre nós” Gordon B. Hinclkey – A Liahona nov 2004, 59-62 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/bc/content/arp/content/spouses_and_families/Support_Guide_Help_Spouses_Family_Those_In_Recovery_por.pdf?lang=por
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/bc/content/arp/content/spouses_and_families/Support_Guide_Help_Spouses_Family_Those_In_Recovery_por.pdf?lang=por
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/?lang=por
https://autossuficiencia.org.br/prd
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf
https://youtu.be/xbanWKkl8Gg
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/let-virtue-garnish-thy-thoughts?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/33382_por.pdf?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/33382_por.pdf?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/search?lang=por&start=1&end=10&query=pornografia&highlight=true&page=1
https://www.churchofjesuschrist.org/search?lang=por&start=1&end=10&query=pornografia&highlight=true&page=1
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2004/10/a-tragic-evil-among-us?lang=por   

b)“Pornografia – inimigo mortal” Thomas S. Monson – A Liahona, março 1980, 96 

c) “Os maçaricos de Satanás” Bispo Richard C. Edgley, Conferência Geral Outubro 2000. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2000/10/satans-bag-of-snipes?lang=por  

d) “Não dar mais lugar ao Inimigo de Minha Alma” Elder Jeffrey R. Holland, Conferência Geral Abril 2010 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2010/04/place-no-more-for-the-enemy-of-my-

soul?lang=por  

e) “Pornografia” Dahlin H. Oaks – A Liahona, maio 2005,87-90  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2005/04/pornography?lang=por  

f) “Pureza Pessoal” Jefrrey R. Holland – A Liahona, jan 1999, 89 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1998/10/personal-purity?lang=por    

g) “Capacidade de Autocontrole” James E. Faust – A Liahona jul 2000,52 

h) “Sede Puros” Gordon B.Hinckley – A Liahona jul 1996, 47 

i) “Tudo o que eu queria era parar” A Liahona Junho 2011. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2011/06/i-desperately-wanted-to-stop?lang=por  

j) “Minha Batalha contra a Pornografia” - https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2007/07/my-battle-with-

pornography?lang=por  

k) Recuperar-se da Armadilha da Pornografia – Agosto Outubro 2015: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/10/youth/recovering-from-the-trap-of-pornography?lang=por  

12)  Lembretes. Papel de parede dos Templos, fotos da família na mesa do computador, post it grudados na lateral da 

tela com escrituras preferidas ou até mesmo pequenas gravuras para incentivar manter a mente em pensamentos 

elevados. 

13)  Posição do computador na casa. A recomendação é de deixar o computador em um local na casa facilmente 

visível a todos, geralmente na sala. O horário de acesso deve ser quando todos na casa estão acordados. Geralmente é 

tarde da noite ou durante a madrugada que os acessos ocorrem. 

14)  Filtro de internet com senha. O dependente não teve ter acesso à senha. 

15)  Smartphone. Alguns percebem que o celular com acesso à internet é a fonte de seus problemas. No período em 

que a tentação é grande, seguem o princípio exemplificado em Mateus 5:29-30 de “arrancar, cortar e atirar para longe”, 

deixando de utilizar esse tipo de aparelho e voltando ao que somente faz ligações e manda SMS. 

16)  Tratamento com um psicólogo. Sendo um comportamento compulsivo, um psicólogo que conhece e respeita 

os princípios vividos pelos membros da Igreja pode ser utilizado para para ajudar na luta contra esse problema.  

 

Os manuais podem ser adquiridos da seguinte forma: 

a) Compra pelo telefone 0800 891 4253 

b) Verifique no aplicativo Biblioteca da Igreja 

c) Site https://store.churchofjesuschrist.org  (utilize sua conta SUD) 

d) Envie um email para distribuicao@churchofjesuschrist.org           

e) Compre diretamente nas lojas de distribuição próximos dos Templos. 

f) Baixe gratuitamente em formato eletrônico através dos links informados. 

 

 

 

 

 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2004/10/a-tragic-evil-among-us?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2000/10/satans-bag-of-snipes?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2010/04/place-no-more-for-the-enemy-of-my-soul?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2010/04/place-no-more-for-the-enemy-of-my-soul?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2005/04/pornography?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1998/10/personal-purity?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2011/06/i-desperately-wanted-to-stop?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2007/07/my-battle-with-pornography?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2007/07/my-battle-with-pornography?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/10/youth/recovering-from-the-trap-of-pornography?lang=por
https://store.churchofjesuschrist.org/
mailto:distribuicao@churchofjesuschrist.org
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Atração pelo Mesmo Sexo 
 

Existem alguns recursos para ajuda em casos de atração por pessoas do mesmo sexo, que servirão como auxílio para o 

líder e para o membro envolvido nessa situação.  

 

 

1) Site – Recursos para Aconselhamento. Contém perguntas, trechos do manual e discursos relativos ao assunto. 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por  

 

2) Comunicado da Igreja para Líderes da Igreja de 25 de outubro de 2016 sobre Ministrar Àqueles que Sentem 

Atração pelo Mesmo Sexo, com o seguinte conteúdo: 

a) Indicação de Recursos 

b) Atração por pessoas do mesmo sexo – extraído do Tópicos do Evangelho 

c) Ensinamentos da Igreja sobre o assunto 

d) Perguntas Frequentes 

 

 https://www.lds.org/bc/content/ldsorg/topics/same-sex-attraction/14413_059.pdf   

 

3) Vídeos de membros da Igreja com atração pelo mesmo sexo lutando para manterem-se firmes no Evangelho e 

aprendendo a lidar com esses sentimentos: 

1. Sean Mackintosh: https://www.youtube.com/watch?v=u7vYZkRZFcw  

2. Craig Florence: https://youtu.be/y9_2V0i9I3g  

3. Ty e Danielle: https://youtu.be/-fvIDxUkZNA  

4. Ty Mansfield:  https://youtu.be/GuxVHHD3Yt0   

5. Laurie Campbell: https://youtu.be/eEfFiKMb1LQ    

6. Lucas e Wrylon: https://youtu.be/yvB3niSwrE8  

7. Josh and Lolly Weed: https://youtu.be/n3pOTtsi47M   

8. Stephen Larsen: https://youtu.be/UOWpH7HFsl8  

9. Spencer and Mary Thompson: https://youtu.be/xmmfNEFEcvQ  

10. Katherine Matis Adams: https://youtu.be/8j_flMdsbcE   

Vídeo sobre duas moças que decidem se divorciar para viver o Evangelho: 

https://mormonsud.net/atracao-por-pessoas-do-mesmo-sexo/historia-de-lesbicas-que-se-divorciaram/ 

 

Voices of Hope: - Site em inglês com diversos vídeos sobre pessoas lutando com o desafio da atração pelo mesmo sexo. 

https://www.northstarlds.org/voices-of-hope 

 

4) LDS BEACON – grupo de membros da Igreja, que se identificam com atração pelo mesmo sexo e que participam 

de um grupo semanal, com encontros virtuais, com o objetivo de compreender sobre a atração, relacionamentos 

e verificar melhores maneiras de não ceder às atrações e viver o Evangelho. A fim de engressar no grupo, é 

importante contatar o irmão Eduardo Basílio, pelo WhatsApp (85) 99206-6142. Existe um grupo no facebook para 

falantes de português, que pode ser acessado após entrar no grupo.  

 

5) Joel 225 - grupo de ajuda da comunidade e online composto por pessoas de várias Igrejas (inclusive membros da 

Igreja de Jesus Cristo) para auxiliar no desafio da atração pelo mesmo sexo, com o objetivo de incentivar os 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://www.lds.org/bc/content/ldsorg/topics/same-sex-attraction/14413_059.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u7vYZkRZFcw
https://youtu.be/y9_2V0i9I3g
https://youtu.be/-fvIDxUkZNA
https://youtu.be/GuxVHHD3Yt0
https://youtu.be/eEfFiKMb1LQ
https://youtu.be/yvB3niSwrE8
https://youtu.be/n3pOTtsi47M
https://youtu.be/UOWpH7HFsl8
https://youtu.be/xmmfNEFEcvQ
https://youtu.be/8j_flMdsbcE
https://mormonsud.net/atracao-por-pessoas-do-mesmo-sexo/historia-de-lesbicas-que-se-divorciaram/
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participantes a seguir os princípios cristãos e não ceder à atração pelo mesmo sexo. Para participar, é necessário 

solicitar permissão para o organizador: Curtis Brown, líder do North Star, organização responsável pela ajuda aos 

membros que tem atração pelo mesmo sexo - brocurmail@gmail.com   

 

6) Manuais e discursos que servem como referência para ajudar: 

a) Manual 1: 5.2.10 – Membros com Problemas Sociais e Emocionais. 

b) Manual 1: 17.3.6 – Comportamento Homossexual e Atração por Pessoas do Mesmo Sexo. 

c) Deus ama seus filhos (código 04824-059) 

d) Livreto “Ajudar membros envolvidos com Pornografia” para Bispos (código 0461 059)  

e) Livreto “Que a virtude adorne teus pensamentos” (código 0460 059)  

f) Discurso - Compaixão pelos que enfrentam dificuldades (A Liahona, Setembro 2004) - 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2004/09/compassion-for-those-who-struggle?lang=por  

g) Discurso – Atração por pessoas do mesmo Sexo (Elder Dahlin H. Oaks, A Liahona março 1996 pág 14) 

h) “Direto ao Ponto” A Liahona Janeiro de 2012: Qual é a posição da Igreja em relação ao homossexualismo? Há 

algum problema em fazer amizade com pessoas que tenham sentimentos homossexuais?- 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2012/01/youth/to-the-point/what-is-the-churchs-

position-on-homosexuality-is-it-ok-to-be-friends-with-people-who-have-homosexual-feelings?lang=por  

i) Discurso: “Ajudar os que Lutam Contra a Atração Pelo Mesmo Sexo” (Elder Jeffrey R. Holland) 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2007/10/helping-those-who-struggle-with-same-

gender-attraction?lang=por  

j) Entrevista Elder Dahlin H. Oaks para Assuntos Públicos sobre homossexualidade. https://noticias-

br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/entrevista-com-elder-oaks-e-wickman-atracao-por-pessoas-do-mesmo-

sexo  

 

 

É importante lembrar que um membro sentir atração pelo mesmo sexo não é considerado um pecado. Se ele se manter 

casto, não acessar materiais pornográficos, não se envolver em relacionamentos amorosos ou íntimos (tanto real como 

virtual) com outras pessoas do mesmo sexo e não quebrar a lei da castidade, ele poderá ter um chamado na Igreja e uma 

recomendação para o Templo. Contudo, se quebrar a lei da castidade, estará sujeito às mesmas ações de um membro que 

quebra a lei da castidade conforme informado nos manuais da Igreja. Somente enfatizamos que essa pessoa necessitará 

de um acompanhamento mais constante e naturalmente ela se sente muito excluída na Igreja, exatamente por ter 

sentimentos que vão contra o que é ensinado. É necessário muita cautela ao lidar com o assunto.  

 

Também existe a possibilidade de ajuda com um psicólogo cadastrado nos Serviços Familiares SUD. Por determinação do 

Conselho Federal de Psicologia, o profissional não pode tratar a homossexualidade como uma doença que necessite de 

cura, daí a ênfase no trabalho em situações envolvendo escolhas, conflitos e preconceito. 

A ação do líder e do psicólogo em conjunto tem mostrado ser muito proveitosa. Para iniciar o processo com o psicólogo 

avise-nos do interesse, que a lista dos profissionais da região poderá ser enviada. 

 

A Igreja tem buscado agir de uma forma diferente com relação às pessoas que tem atração pelo mesmo sexo. Geralmente 

tentamos fazer que as pessoas mudem, mas algumas não tem atração por pessoas do sexo oposto e lutarão a vida toda 

indo ao Templo, orando, jejuando e ainda assim continuarão sentindo atração por pessoas do mesmo sexo. Não é 

prudente prometer que os sentimentos deixarão de existir se cumprirem com os mandamentos. Não ocorrendo isso, as 

pessoas se sentirão muito desanimadas e terão a tendência de desistir de ir na Igreja, etc.  

mailto:brocurmail@gmail.com
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2004/09/compassion-for-those-who-struggle?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2012/01/youth/to-the-point/what-is-the-churchs-position-on-homosexuality-is-it-ok-to-be-friends-with-people-who-have-homosexual-feelings?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2012/01/youth/to-the-point/what-is-the-churchs-position-on-homosexuality-is-it-ok-to-be-friends-with-people-who-have-homosexual-feelings?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2007/10/helping-those-who-struggle-with-same-gender-attraction?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2007/10/helping-those-who-struggle-with-same-gender-attraction?lang=por
https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/entrevista-com-elder-oaks-e-wickman-atracao-por-pessoas-do-mesmo-sexo
https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/entrevista-com-elder-oaks-e-wickman-atracao-por-pessoas-do-mesmo-sexo
https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/entrevista-com-elder-oaks-e-wickman-atracao-por-pessoas-do-mesmo-sexo
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Em algumas situações, a atração pelo mesmo sexo pode trazer alguns comportamentos de dependência, como da 

pornografia por exemplo. Quando isso é verificado, os seguintes recursos são recomendados: 

 

1. Manual "Programa de Recuperação de Dependências" que pode ser baixado gratuitamente pelo link 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf , que ajuda a 

pessoa a se livrar de diversos tipos de dependência. O conteúdo do manual segue uma adaptação dos 12 passos 

do AA, o conteúdo é voltado aos princípios do Evangelho e tem sido usado por líderes e psicólogos em 

dependência nas questões relacionadas com atração por pessoas do mesmo sexo.  

2. Site do Programa de Recuperação de Dependências -  

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/?lang=por  

Site official da Igreja. Tem como objetivo ajudar os usuários de pornografia e com outros vícios a encontrarem 

uma reunião mais próxima, reunião por telefone e também ouvir depoimentos de pessoas que se livraram de 

vícios. 

3. Grupo de ajuda da Igreja  –  A Igreja no Brasil mantém grupos de ajuda online e presenciais para auxiliar os 

usuários de pornografia. Para participar das reuniões online visite o site https://autossuficiencia.org.br/prd   e para 

saber onde existem grupos presenciais https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-

meeting?lang=por. 

 

Além desses recursos, sugerimos as seguintes ações quando a pornografia está no processo. Lembrando que alguém que 

tem atração pelo mesmo sexo deve ter distância da pornografia, amigos e grupos simpatizantes LGBT, páginas e fóruns 

que apoiam a homossexualidade, etc  

 

A) Papel de parede dos Templos, fotos da família na mesa do computador, post it grudados na lateral da tela com 

escrituras preferidas ou até mesmo pequenas gravuras para incentivar manter a mente em pensamentos elevados. 

B) Posição do computador na casa. A recomendação é de deixar o computador em um local na casa facilmente visível a 

todos, geralmente na sala. O horário de acesso deve ser quando todos na casa estão acordados. Geralmente é tarde da 

noite ou durante a madrugada que os acessos ocorrem. 

C) Filtro de internet com senha. O dependente não teve ter acesso à senha. 

Sendo um comportamento compulsivo, um psicólogo do banco de dados dos Serviços Familiares SUD pode ser utilizado 

para para ajudar na luta contra esse problema. 

 

Observação: 

 

Os guias e manuais citados nesse informativo podem ser adquiridos da seguinte forma: 

a) Compra pelo telefone 0800 891 4253 

b) Verifique no aplicativo Biblioteca da Igreja 

c) Site https://store.churchofjesuschrist.org  (utilize sua conta SUD) 

d) Envie um email para distribuicao@churchofjesuschrist.org           

e) Compre diretamente nas lojas de distribuição próximos dos Templos. 

f) Baixe gratuitamente em formato eletrônico através dos links informados. 

 

 

 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/?lang=por
https://autossuficiencia.org.br/prd
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por
https://store.churchofjesuschrist.org/
mailto:distribuicao@churchofjesuschrist.org
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Ajuda para usuários de Álcool e Drogas 
 

Tratando-se de Álcool e Drogas, é importante analisar grau de dependência do membro e seu desejo de receber ajuda / 

tratamento. Também os familiares devem ser envolvidos, com a disposição de participar de grupos de familiares de 

dependentes pois o envolvimento familiar é essencial. É importante ressaltar que mais de um dos recursos indicados 

abaixo podem ser utilizados ao mesmo tempo. Seguem as opções possíveis: 

 

1) Site – Recursos para Aconselhamento. Contém perguntas, trechos do manual e discursos relativos ao 

assunto da dependência. Site aberto para bispados, presidências de estaca e membros do sumo conselho. 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por 

2) Site do Programa de Recuperação de Dependências   

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/?lang=por. Site official da Igreja que tem como objetivo 

ajudar os membros da Igreja envolvidos com vícios a encontrarem uma reunião mais próxima, reunião por 

telefone e também ouvir depoimentos reais de pessoas que se livraram de vícios. 

3) Grupo de ajuda da Igreja  –  A Igreja no Brasil mantém grupos presenciais e online com reuniões semanais 

para ajudar os usuários de álcool e drogas. Para participar das reuniões online visite o site 

https://autossuficiencia.org.br/prd e para saber onde existem grupos presenciais 

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por. Recomendamos ter o manual do 

“Programa de Recuperação de Dependências”. O manual pode ser baixado gratuitamente em formato 

eletrônico através do link 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf   

4) Vídeos sobre os passos adotados no Programa de Recuperação de Dependências: 

Trailer - https://youtu.be/xbanWKkl8Gg  

https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por  

5) Estudo supervisionado do “Guia para a Recuperação e Cura da Dependência”. Esse é um material muito 

importante feito pela igreja para ajudar na dependência (não somente química) e o mesmo pode ser estudado 

pelo membro junto a um familiar ou um líder. Recomendamos o estudo mesmo que o membro se encontre 

internado em uma instituição. Para ter acesso ao manual eletrônico, clique em 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf        

6) CAPS – AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas). Endereços no site: 

http://www.ccs.saude.gov.br/saudemental/capsacre.php   (procure na coluna à direita o endereço mais 

próximo). Instituição do governo que trabalha com equipe multidisciplinar – psiquiatras, psicólogos e 

terapeutas ocupacionais. A pessoa é avaliada pelo psiquiatra e psicólogo e um tratamento é proposto. Ele 

poderá frequentar o CAPS-AD participando de palestras, oficinas e consulta com os profissionais da instituição. 

Geralmente é exigido que aconteça a participação do dependente no CAPS AD antes de pensar na internação 

em uma clínica. Em algumas regiões, eles costumam ter convênios ou comprar vagas em instituições para 

internação, ficando a família responsável para arcar somente com os gastos de objetos pessoais. 

7) Grupos de apoio para dependentes. Na comunidade existem grupos de pessoas que compartilham do 

mesmo problema, que se reúnem com uma certa periodicidade para trocar experiências e buscarem 

fortalecer-se e a outros para vencerem o problema de dependência. O AA (Alcoólicos Anônimos) é para 

dependentes de álcool e o NA (Narcóticos Anônimos) é para dependentes de substâncias psicoativas ou 

drogas. Os endereços dos grupos são encontrados nos seguintes sites: 

AA - https://www.aa.org.br/  

NA - https://www.na.org.br/     

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/?lang=por
https://autossuficiencia.org.br/prd
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf
https://youtu.be/xbanWKkl8Gg
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf
http://www.ccs.saude.gov.br/saudemental/capsacre.php
https://www.aa.org.br/
https://www.na.org.br/
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Programa Pare de Fumar - O tratamento do tabagismo é oferecido gratuitamente pelo SUS. Ligue para o número 136 e se 

informe em quais Unidades Básicas de Saúde e Hospitais de seu município o tratamento está disponível. O fumante 

também pode procurar diretamente a secretaria de saúde de seu município e perguntar pelo tratamento. 

8) Grupos de apoio para familiares de dependentes. É importante que a família acompanhe e participe dos 

grupos para familiares, através dos grupos Al-Anon, NAR-ANON e AMOR EXIGENTE. Nesses grupos, familiares 

de dependentes trocam experiências e aprendem como lidar com dependentes ativos e em recuperação. 

Os endereços estão disponíveis nos sites: 

Al-Anon - http://www.al-anon.org.br/    

NAR-ANON: www.naranon.org.br    

AMOR EXIGENTE: www.amorexigente.org.br    

 

9) Psicólogos e Psiquiatras - Caso o CAPS-AD e outros psicólogos da rede pública não tenham sido eficientes 

para ajudar a dependência do membro, existe também a possiblidade do tratamento particular com 

psicólogos e psiquiatras. Os psiquiatras poderão ajudar com prescrição medicamentosa a fim de diminuir 

ansiedade e depressão, entre outros sentimentos. Os psicólogos (os Serviços Familiares tem uma lista de 

profissionais cadastrados no banco de dados) trabalham aspectos emocionais e ajudam o dependente a lidar 

com situações que podem ser determinantes para a não repetição de um comportamento. Em caso da 

necessidade da ajuda do fundo de jejum, o preenchimento do plano de Autossuficiência faz parte do processo 

de solicitação da ajuda. Em todos os casos, o membro deve ser incentivado a pagar o máximo que puder em 

seu tratamento. 

 

10) Internação – é geralmente o último recurso a ser utilizado, quando todos os outros já foram tentados. Existem 

locais que abrigam os dependentes e fazem um trabalho intensivo de ajuda. Variam muito de preço e tipo de 

tratamento. Seria importante um local recomendado por alguém que já conhece. É importante lembrar que a 

família é a primeira responsável pelos pagamentos e custos da internação. Se não conhecer algum local para 

esse fim, entre em contato com os Serviços Familiares que tem algumas instituições cadastradas. 

 

Observação: 

Os guias e manuais citados nesse informativo podem ser adquiridos da seguinte forma: 

a) Compra pelo telefone 0800 891 4253 

b) Verifique no aplicativo Biblioteca da Igreja 

c) Site https://store.churchofjesuschrist.org  (utilize sua conta SUD) 

d) Envie um email para distribuicao@churchofjesuschrist.org           

e) Compre diretamente nas lojas de distribuição próximos dos Templos. 

f) Baixe gratuitamente em formato eletrônico através dos links informados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-anon.org.br/
http://www.naranon.org.br/
http://www.amorexigente.org.br/
https://store.churchofjesuschrist.org/
mailto:distribuicao@churchofjesuschrist.org
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Orientação Pós-Internação em Clínicas de Dependências 

 

Segue abaixo recomendações úteis ao sair de uma clínica de tratamento para álcool e drogas.  

 

1. Buscar ser um membro fiel da Igreja, não somente indo todos os domingos, mas participando do seminário 

ou instituto, lendo as escrituras diariamente, fazendo suas orações, jejum (até mais de uma vez ao mês) com o 

objetivo de se livrar do vício. Dessa forma ele estará buscando fortalecer sua vida espiritual. 

2. Ler materiais da Igreja que falam sobre a dependência. Existe o site do Recursos para Aconselhamento, 

com boas idéias. Basta digitar https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-

resources?lang=por,   entrar com sua conta e senha. Lá é possível encontrar discursos, citações das 

autoridades gerais e trechos do manual instruindo como agir, além de perguntas específicas para ajudar. O 

manual “Programa de Recuperação de Dependências” é muito eficiente como ajuda e estudo.  

3. Frequentar grupos de ajuda. O AA e NA tem uma filosofia de ajuda na vitória contra o vício, conhecida há 

muitos anos. O lema deles é o “Só por hoje”. Cada dia é uma luta contra o vício. Eles tem reuniões de 

depoimentos de pessoas que estão lutando e alguns que estão limpos há muitos anos. Vale como incentivo e 

motivação. 

AA - https://www.aa.org.br/   

NA - https://www.na.org.br/      

4. Ser um facilitador nos grupos de dependência da Igreja – é muito importante a experiência dos que já 

sobrepujaram o vício para auxiliar os que ainda lutam para vencer suas dependências. Além de ajudar os 

outros, o próprio participante estará se fortalecendo e evitando futuras recaídas. Para ser um facilitador, avise 

o líder de grupo de sua intenção após cadastrar-se em um grupo presencial em sua região ou em um grupo 

online através do link http://autossuficiencia.org.br/prd  

5. Estudo do guia dos 12 passos da Igreja – A igreja tem um manual específico para ajudar pessoas que tem 

ou tiveram vícios. Para acessar, clique em 

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf         

6. Estudo dos vídeos sobre recuperação. Foram compilados vídeos (um para cada passo) a fim de ajudar com 

experiências reais, pessoas que seguiram os 12 passos para vencer o vício. Esses vídeos devem ser vistos e 

estudados pelo adicto em recuperação: 

Trailer - https://youtu.be/xbanWKkl8Gg   

https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por   

7. Prática de exercícios físicos. Isso ajudará a canalizar a força e energia direcionado para o bem estar físico e 

emocional. Sem contar que cientificamente é comprovado que a prática de exercícios físicos é muito benéfico 

diversas situações. Pode parecer algo muito simples, mas os resultados são significativos. 

8. Cuidar com a troca de compulsão. O usuário de substâncias psicoativas geralmente tem problemas de 

compulsão. Param com as drogas, mas substituem o vício. Bebida, cigarro, comida ou outro hábito pode ser a 

nova compulsão.  

9.  Mudança de hábitos. Pessoas, lugares e comportamentos que lembrem a vida passada e os vícios devem ser 

evitados ao extremo. 

10.  Recaídas. Todas essas recomendações servirão como reforço para evitar as recaídas, que podem ser 

desastrosas. Contudo, caso essa recaída aconteça uma ação importante é saber lidar com a situação. Não é 

para ser tratado como algo normal, mas ao mesmo tempo não se pode tratar como se fosse o fim do mundo, 

que não tem mais jeito, que não vai conseguir, etc. Essa reação pode fazer com que a auto estima fique muito 

baixa e o retorno ao uso constante pode acontecer novamente. A volta ao processo de luta deve ser retomada 

o mais rápido possível. É importante lembrar que quanto mais recursos a pessoa utilizar, menores são as 

probabilidades da recaída. 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://www.aa.org.br/
https://www.na.org.br/
http://autossuficiencia.org.br/prd
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/ARP/120435_ARPGuide_Portuguese_36764.pdf
https://youtu.be/xbanWKkl8Gg
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/12-steps-to-change?lang=por
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11.  Grupos de apoio para familiares de dependentes. É importante que a família acompanhe e participe dos 

grupos para familiares, através dos grupos Al-Anon, NAR-ANON e AMOR EXIGENTE. Nesses grupos, familiares 

de dependentes trocam experiências e aprendem como lidar com dependentes ativos e em recuperação. 

Os endereços estão disponíveis nos sites: 

Al-Anon - http://www.al-anon.org.br/    

NAR-ANON: www.naranon.org.br    

AMOR EXIGENTE: www.amorexigente.org.br 

 

Seguindo esses passos, a probabilidade das recaídas é substancialmente reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-anon.org.br/
http://www.naranon.org.br/
http://www.amorexigente.org.br/
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Relacionamento Conjugal 
 

 

Temos visto como é importante investir esforços no relacionamento. Os casais são os responsáveis por isso, mas sabemos 

que quando o líder toma essa iniciativa, casais que estão sem motivação podem encontrar forças e lutar. Esse e-mail tem 

como objetivo fornecer idéias e recursos para o líder trabalhar com os casais. Fique à vontade para sugerir mais, caso 

queira. 

 

 

1. Recursos para Aconselhamento  - https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-
resources?lang=por. Sob o tema “Conflito conjugal”, esse site da Igreja apresenta ferramentas importantes para 

ajudar casais passando por dificuldades no casamento. Exemplos de perguntas, instruções dos manuais geral e 2, 

excrituras e discursos das Autoridades Gerais estão à disposição para utilizar com os casais. Para entrar, basta 

utilizar sua conta da Igreja; 

 

2. Designações para o casal – a Igreja tem muito material apoiando o bom convívio familiar. Com o passar dos 

anos e diversas lições sobre o casamento, o bispo pode utilizar esses recursos como “tarefa de casa” para o casal, 

com designações especiais – trazer como aquela determinada aula pode ser aplicada no casamento, lista de 

qualidades do cônjuge, etc, para a próxima entrevista; 

 

3. Cursos sobre casamento – Os Serviços Familiares tem um curso específico para casais. “Fortalecer o Casamento” 

ajuda na convivência, diálogo, finanças e outros assuntos delicados, que podem ser um desfio para casais. 

Geralmente o bispado verifica a necessidade e desejo de iniciar o curso ba unidade e avisa os missionários de 

serviço dos Serviços Familiares para receber mais instruções sobre o curso. O manual está disponível 

gratuitamente através do site:  

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-
materials/36888_por.pdf?lang=por  
 

4. Atividade para casais – muitas unidades estão relatando sucesso ao realizarem atividades para os casais. Jantar 

dançante, serões para casais, ginacanas e outras atividades tem sido instrumentos proveitosos para unir os casais; 

 

5. Grupo de ajuda da Igreja  –  A Igreja no Brasil mantém grupos online e presenciais com reuniões semanais para 

ajudar pessoas com comportamentos indesejados. Para participar das reuniões online e saber onde existem 

grupos presenciais visite o site http://autossuficiencia.org.br/prd   

 

6. CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania). Os CEJUSC são postos do Poder Judiciário onde 

as partes podem resolver as questões do divórcio (filhos, pensão, bens, etc) em audiências de conciliação. Para os 

casos em que os cônjuges estão irreconciliáveis e optaram pelo divórcio, os CEJUSC oferecem serviços gratuitos e 

com prazos bem mais rápidos que um processo judicial normal. Os endereços podem ser encontrados através do 

link abaixo: 

Brasil: http://mediadoreseconciliadores.comunidades.net/cejusc 

São Paulo: http://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/Enderecos_Cejusc.pdf 

 

7. Terapia de casais. Os cônjuges podem valer-se da ajuda profissional com psicólogos que conhecem e respeitam 

os princípios vividos pelos membros da Igreja.  

  

 

 

 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/36888_por.pdf?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/36888_por.pdf?lang=por
http://autossuficiencia.org.br/prd
http://mediadoreseconciliadores.comunidades.net/cejusc
http://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/Enderecos_Cejusc.pdf
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Curso – Fortalecer o Casamento 

 

Recomendações Básicas: 

 

Aulas:  Determinar local, data e horário para início do curso. As aulas são semanais com duração de até 90 min com no máximo 20 

participantes (10 casais) de 6 a 8 sessões. Esse curso não é para ser ensinado nos horários das reuniões dominicais. 

Escolha do Professor: “adulto que tenha bons conhecimentos sobre as habilidades necessárias nos relacionamentos e as dificuldades 

enfrentadas pelos casais... sensibilidade no trato com as pessoas, um bom conhecimento do Evangelho e a compreensão da santidade 

do casamento e gratidão por ele.” (Guia do Instrutor, vi). É importante que o instrutor conduza as aulas de uma maneira espiritual e ao 

mesmo tempo descontraída, abrindo portas para novas possibilidades e não ditando o curso para os participantes. O uso de experiências 

pessoais e o estímulo à participação serão chaves para o sucesso do curso. O manual do professor tem diversos auxílios onde a 

participação dos alunos é requerida e o professor deve sempre buscar seguir essas instruções. IMPORTANTE: Ao identificar o instrutor 

(preferencialmente um casal), solicite que o mesmo entre em contato com os Especialistas de Bem-Estar da Estaca que fará o 

acompanhamento das classes e reportará informações aos SFSUD. 

Manuais Básicos: (podem ser adquiridos nas Lojas de Distribuição, pelo site ou baixados gratuitamente) 

a) Fortalecer o Casamento – Guia do Instrutor (36889-059) 

b) Fortalecer o Casamento – Guia de Recursos para Casais (36889-059) 

Gratuitamente através dos links: 

Para o Instrutor: https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-

materials/36889_por.pdf?lang=por  

Para casais:  https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-

materials/36888_por.pdf?lang=por  

Público alvo: “Principalmente para casais que estejam passando por problemas e dificuldades em sua relação, mas os princípios 

ensinados podem melhorar qualquer casamento”. Guia do Instrutor, Apêndice. O curso pode ser feito nas alas, com os casais convidados 

pelo bispado. Ao terminar a primeira turma, outra pode imediatamente começar, com a meta de que todos os casais da ala tenham a 

oportunidade de passar pelo curso.   

Divulgação: Cartazes, convites impressos para os casais, anúncios de púlpito, telefonemas de acompanhamento de frequência e 

supervisão pela liderança mostram ser ações que promovem a maior frequência dos participantes. Um dos alunos ou um casal podem 

formar a presidência de classe, com a incumbência de ajudar cada casal a ter as frequências necessárias. Comes e bebes após as aulas 

ajudam a manter um ambiente agradável e estimula o retorno para a próxima aula. 

Valor do manual: O manual do aluno tem um custo aproximado de R$ 8,00, enquanto que o do instrutor R$ 30,00. Baixando da internet, 

não há custo. 

Controle de Frequência: a cada aula deve ser registrada a frequência dos participantes. Um modelo de lista de chamada encontra-se no 

apêndice do guia do instrutor.  

Periodicidade das aulas: Geralmente as aulas são semanais com o professor fixo. Contudo, alguns bispos estão fazendo aulas quinzenais 

ou mensais, convidando casais específicos para ministrar as aulas, como o presidente da missão, da estaca, um setenta, etc. Após essas 

aulas especiais, costumam fazer um lanche para os participantes. 

Formulário de Avaliação do Programa: No final do curso, um formulário de avaliação do programa (apêndice, guia do instrutor) pode 

ser requerido anonimamente de cada participante para avaliar a participação dos alunos e praticidade do curso. 

Conclusão e formatura: Após o recebimento do controle de frequência, o responsável pelo curso na ala poderá solicitar a impressão do 

diploma na secretaria da ala para cada aluno que atingiu 75% de frequência. O modelo de diploma a ser impresso se encontra na última 

página do Guia do Instrutor. Nada impede que um novo modelo seja criado. Recomendamos fazer a entrega desse diploma em uma 

atividade especial, como um jantar dançante ou atividade especial para os casais. Outros casais da ala podem ser convidados para serem 

incentivados a fazer o curso também. 

Depoimentos: Envie a informação sobre o término da classe aos Serviços Familiares SUD.  Envie também depoimentos de alguns alunos, 

do professor ou do bispo sobre os benefícios do curso para os casais. Utilizar uma experiência de sucesso de um casal específico é o mais 

recomendado. Isso servirá para motivar a implantação do curso em outras unidades. O sigilo será mantido.  

https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/36889_por.pdf?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/36889_por.pdf?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/36888_por.pdf?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/bc/content/shared/content/portuguese/pdf/language-materials/36888_por.pdf?lang=por
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Ajuda a Membros com Desafios Emocionais 
 

Recursos podem ser úteis no processo de acompanhamento e melhora de alguém com desafios emocionais.  

1. Recursos para aconselhamento. Site oficial da Igreja contendo recursos para os bispos em diversas áreas como 

abuso, atração pelo mesmo sexo, vícios, etc. Foi lançado recentemente o tópico “Saúde Mental” e “Suicídio” que contém 

instruções sobre como proceder em casos onde pessoas passam por desafios emocionais. 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por . Entre com sua conta da Igreja. 

2.          Avaliação de Funcionalidade. Documento que ajuda o bispo a determinar o momento certo para encaminhar 

para um profissional e quais pessoas podem ajudar nos estágios em que o membro se encontra. 

https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Avaliação-de-Funcionalidade.pdf  

3.          Recomendação ao membro de uma vida equilibrada, com uma rotina envolvendo várias áreas da vida.  

https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/09/enfrentando_desafios_finalizado2_ajustado_02_09_2020.pdf                                                                                                                                         

4.          Participação do grupo de Resiliência Emocional da Autossuficiência. Com o propósito de aprender a melhor lidar 

com situações desafiadoras da vida, a participação do grupo oou estudo do manual ajudará no desenvolvimento dessas 

habilidades. Para aprender mais sobre o grupo ou como ter em sua unidade, visite o site: 

https://autossuficiencia.org.br/resiliencia-emocional/  

5.          Quando considerar a possibilidade de ajuda profissional  

a) Página oficial da Igreja: https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/mental-

health/when-consider-professional-help?lang=por   

b) “Como um vaso quebrado” – Elder Jeffrey R. Holland (A Liahona Outubro 2013): 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2013/10/like-a-broken-vessel?lang=por  

d) “Comigo habita, ó Deus, a noite vem!” – Sister Reyna I. Aburto (Conferência Geral Outubro 2019): 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/31aburto?lang=por  

 

Artigos e Vídeos sobre Depressão e Saúde Emocional: 

 

EM PORTUGUÊS: 

A) Prevenir o Suicídio e Reagir à Perda – https://www.churchofjesuschrist.org/manual/doctrine-and-

principles/preventing-suicide-and-responding-after-a-loss?lang=por  

B) Página oficial da Igreja sobre Suicídio - https://www.churchofjesuschrist.org/get-help/suicide?lang=por  

C) Como lidar com a depressão: https://br.aigrejadejesuscristo.org/como-lidar-com-a-depress%C3%A3o  

D) Decidir Viver: Como Vencer os Pensamentos Suicidas: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/09/choosing-to-live-overcoming-suicidal-

thoughts?lang=por  

E) Como criar um plano de segurança para prevenção do suicídio: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/09/choosing-to-live-overcoming-suicidal-

thoughts/how-to-create-a-suicide-prevention-safety-plan?lang=por  

F) Depoimentos de membros sobre a depressão - https://www.youtube.com/watch?v=Ubl5Vz9oR4M  

G) Como Lidar com a Depressão Pós-Parto: Uma Perspectiva do Evangelho (A Liahona Agosto 2009):  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2009/08/managing-postpartum-depression-a-gospel-

perspective?lang=por  

H) Manter a Vida em Equilíbrio – Elder M. Russell Ballard (A Liahona Setembro 2012): 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2012/09/youth/keeping-your-life-in-balance?lang=por  

I) Uma Vida Equilibrada - Brent L. Top (A Liahona Abril 2005): 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2005/04/a-balanced-life?lang=por  

J) Filme: Prevenção de Suicídio - Escolha Ficar. https://www.youtube.com/watch?v=F6jCnlJkpl0  

https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Avaliação-de-Funcionalidade.pdf
https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/09/enfrentando_desafios_finalizado2_ajustado_02_09_2020.pdf
https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/09/enfrentando_desafios_finalizado2_ajustado_02_09_2020.pdf
https://autossuficiencia.org.br/resiliencia-emocional/
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/mental-health/when-consider-professional-help?lang=por
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/mental-health/when-consider-professional-help?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2013/10/like-a-broken-vessel?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/10/31aburto?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/doctrine-and-principles/preventing-suicide-and-responding-after-a-loss?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/manual/doctrine-and-principles/preventing-suicide-and-responding-after-a-loss?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/get-help/suicide?lang=por
https://br.aigrejadejesuscristo.org/como-lidar-com-a-depress%C3%A3o
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/09/choosing-to-live-overcoming-suicidal-thoughts?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/09/choosing-to-live-overcoming-suicidal-thoughts?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/09/choosing-to-live-overcoming-suicidal-thoughts/how-to-create-a-suicide-prevention-safety-plan?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/09/choosing-to-live-overcoming-suicidal-thoughts/how-to-create-a-suicide-prevention-safety-plan?lang=por
https://www.youtube.com/watch?v=Ubl5Vz9oR4M
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2009/08/managing-postpartum-depression-a-gospel-perspective?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2009/08/managing-postpartum-depression-a-gospel-perspective?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2012/09/youth/keeping-your-life-in-balance?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2005/04/a-balanced-life?lang=por
https://www.youtube.com/watch?v=F6jCnlJkpl0
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Seguindo a recomendação da Presidência da Área na carta de 15 de setembro de 2018, de buscar recursos da 

comunidade antes de um profissional pago com o fundo de jejum, seguem abaixo as seguintes recomendações: 

Recursos da Comunidade. Existem locais na comunidade onde o tratamento é gratuito e de início imediato. Mesmo o 

membro fazendo o acompanhamento com o psicólogo, recomenda-se que um dos recursos abaixo seja utilizado para 

reforçar o tratamento e potencializar os resultados: 

a) Terapia comunitária - A Terapia Comunitária é um espaço para compartilhar experiências de vida e sabedorias 

de forma horizontal e circular. É um trabalho preventivo na área da saúde mental onde cada um torna-se terapeuta de si 

mesmo, a partir da escuta das histórias de vida. Todos se tornam corresponsáveis na busca de soluções e superação dos 

desafios do cotidiano, em um ambiente acolhedor e caloroso. É um alívio para as aflições do dia a dia. Os endereços 

podem ser encontrados em http://www.abratecom.org.br/   

b)             NA – Neuróticos anônimos. A definição dada por eles sobre o grupo é a que são uma Irmandade formada por 

homens e mulheres que compartilham suas experiências, fortaleza e esperança para resolverem seus problemas 

emocionais comuns e dessa forma se reabilitarem da doença mental e emocional. Os endereços podem ser encontrados 

em http://www.neuroticosanonimos.org.br/   

c)             Grupo de ajuda da Igreja  –  A Igreja no Brasil mantém grupos online e presenciais com reuniões semanais 

para ajudar pessoas com comportamentos indesejados. Para participar das reuniões online clique em 

https://autossuficiencia.org.br/prd e para saber onde existem grupos presenciais visite o site 

https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por  

d)  Recursos gratuitos da comunidade. O SUS, os postos de saúde públicos dispõem de psicólogos que fazem 

atendimento gratuito 

e)   CVV – Centro de Valorização da Vida (https://www.cvv.org.br/). Realiza apoio emocional e prevenção do 

suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por 

telefone (188), e-mail e chat 24 horas todos os dias. 

f)   Clínicas de faculdade – em alguns momentos do ano, podem ser cadastrados novos participantes para fazer 

psicoterapia com os estudantes do último ano com supervisão. Verifique as faculdades mais próximas para maiores 

informações. 

g)   Psicólogos voluntários membros da Igreja. Alguns profissionais da Igreja oferecem horas voluntárias 

semanalmente para atendimento aos membros; 

h)  Missionários de Serviço dos Serviços Familiares e Especialistas de Bem-Estar da Ala. Em alguns conselhos de 

coordenação, há irmãos com esses chamados para auxiliar com informações sobre recursos locais. Existe a possibilidade 

de o Especialista de Bem-Estar da ala ser direcionado para atendimento médico, conforme Manual 1, seção 5.2.4, p. 51. 

 

Caso ainda assim o membro não consiga encontrar a solução adequada ou se os recursos acima indicados não estiverem 

à disposição em sua região, é possível buscar profissionais capacitados que ajudarão. Em alguns casos, um valor será 

cobrado por sessão e é importante que a família seja a primeira responsável pelos pagamentos. Ao buscar um 

profissional que cobre pelo tratamento, solicitamos que a instrução abaixo seja seguida: 

MANUAL 1, ÍTEM 5.2.3: 

“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.” 

Isso significa utilizar o fundo de jejum para fornecer mercadoria (alimento) ao membro enquanto ele utiliza seus 

recursos para pagar pela consulta com o psicólogo. 

 

Em casos de tratamento com profissionais não membros, o acompanhamento do líder é essencial para verificar se a 

abordagem utilizada pelo profissional está em concordância com os princípios vividos pelos membros da Igreja. 

 

 

http://www.abratecom.org.br/
http://www.neuroticosanonimos.org.br/
https://bit.ly/salas-prd
https://addictionrecovery.churchofjesuschrist.org/find-a-meeting?lang=por
https://www.cvv.org.br/
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Avaliação de Funcionalidade 

Nome ______________________________________________________   Data __________ Nota ___________ 

Considere sua experiência total com o avaliado. Quão bem ele/ela está em sua funcionalidade no momento? Considere 

a funcionalidade emocional, social e ocupacional, relacionando com sua saúde mental.  

Desconsidere qualquer prejuízo na funcionalidade devido às limitações físicas ou ambientais. 

Escolha um dos seguintes níveis de funcionalidade: 

 

Funcionalidade Excepcional – Os problemas da vida nunca parecem sair de controle. Esse indivíduo: 

É procurado por outros devido às suas muitas qualidades positivas, lida bem com problemas, é bem querido, ajuda 

outros a lidar com seus desafios, é uma influência positiva para outros. 

 

Funcionalidade Excelente – Esse indivíduo tem um boa desenvolvimento nas áreas principais, tem sintomas 

mínimos, é interessado e envolvido em diversas atividades, é efetivo socialmente e geralmente satisfeito com a vida; 

não tem mais que problemas e preocupações rotineiros, embora possa ocasionalmente discutir com membros da 

família, é bem querido, ajuda outros a lidarem com seus desafios, é uma influência positiva para outros. 

 

Boa Funcionalidade  - Sintomas, se existirem, são transitórios e não sérios, com reações normais para funcionalidade 

familiar, social, ocupacional ou escolar. O indivíduo não tem problemas emocionais ou de saúde significativos e é 

razoavelmente efetivo nas habilidades para lidar com as situações normais. 

 

Funcionalidade Moderada – Esse indivíduo apresenta alguns sintomas (ansiedade leve/insônia, humor deprimido) 

OU alguma dificuldade com funcionalidade social, conjugal, ocupacional ou escolar (mata aulas, furtos ocasionais 

dentro de casa); pode ser visto como tendo problemas de “atitude”, mas ainda apresenta relações interpessoais 

significativas; pode ter dificuldades ao resistir às tentações (comida compulsiva por exemplo) 

 

Funcionalidade abaixo da adequada  - Essa pessoa tem sintomas moderados (apatia, conversa sem foco, ataques 

de pânico ocasionais, depressão, ansiedade) mas quer discutir comportamentos pessoais e medos OU dificuldade 

moderada com funcionalidade social, conjugal, ocupacional ou escolar (poucos amigos, conflitos com pares ou colegas 

de trabalho) e deseja falar com alguém sobre isso. 

 

Funcionalidade seriamente Limitada  - Esse indivíduo tem depressão persistente, ataques de pânico ou ansiedade, 

pensamentos de auto flagelação (não intencionais) rituais obsessivos severos, furtos em lojas, mudanças de humor OU 

prejuízos sérios na funcionalidade social, conjugal, ocupacional ou escolar (incapaz de manter um emprego, negligencia 

a família, abusa da esposa ou filhos, não tem amigos ou está perdendo o ano escolar)  
 

Funcionalildade Mínima – Essa pessoa já desistiu de lutar, pode ter se ferido, pode ter tido claros pensamentos 

suicidas, tem uma inabilidade persistente de manter o mínimo da higiene pessoal (mau cheiro frequente) OU prejuízos 

sérios na comunicação (às vezes incoerente ou muito calado, age rude inapropriadamente), perigo constante de 

machucar outros severamente (violência recorrente) 

Interpretação: 

1. Ótima Saúde Mental – Indivíduos que pontuam nessa categoria geralmente são capazes de ajudar outros em seus problemas. 

2-3. Excelente para Bom – Esses indivíduos podem precisar de assistência temporária de familiares e amigos.    

4. Moderado – Esse indivíduo pode ter pobre capacidade de lidar com problemas mas os problemas geralmente se resolvem através 

de um aconselhamento confidencial com um amigo em que confiam, que os escuta e sugere opções. 

5-6. Funcionalidade Inadequada – Esse indivíduo precisa ser encaminhado para um aconselhamento professional (psicólogo, 

assistente social, etc) mas não necessariamente um psiquiatra. 

7. Funcionalidade Séria/Mínima – Esse membro precisa de auxílio psiquiátrico ou institucional para evitar colocar em risco a si 

mesmo ou outros.        
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Projeto de Prevenção ao Suicídio para as Unidades (Alas e Estacas) 
Serviços Familiares – Área Brasil 

 

Propósito: Ações para auxiliar os líderes na detecção e ajuda de pessoas com depressão e outros comportamentos que 

podem levar ao suicídio. 

 

1. Ajuda para o Líder  
Ferramentas que o ajudarão a identificar ajuda profissional: 

A) “Guia de recursos locais”  

http://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-de-Recursos-Locais-SFSUD-%C3%81rea-Brasil-2020-

2.pdf. Contém ideias de ajuda para depressão e intenção suicida, constando ajuda para o bispo ao lidar com membro 

com desafios emocionais. Observar os seguintes recursos: 

• Site do Recursos para aconselhamento: https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-

resources?lang=por  

• Site oficial da Igreja sobre depressão:  

https://br.aigrejadejesuscristo.org/como-lidar-com-a-depress%C3%A3o 

• Site oficial da Igreja sobre suicídio (utilize a função de tradução do navegador): 

https://www.churchofjesuschrist.org/get-help/suicide?lang=por 

• Avaliação de funcionalidade: https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Avaliação-de-

Funcionalidade.pdf  

• Conversa sobre saúde mental e suicídio:  

https://autossuficiencia.org.br/ajuda-saude-emocional-suicidio/  

 

B) Materiais e vídeos – prevenção e ajuda: 

• Vídeo da Igreja: “Prevenção ao suicídio – escolha ficar” https://www.youtube.com/watch?v=F6jCnlJkpl0&t=7s  

• 7 fatos sobre suicídio: https://www.youtube.com/watch?v=4hAJO2t0DBs  

• Mentes em pauta – suicídio: https://www.youtube.com/watch?v=Wo6A8Hbyfls 

• Matéria no Blog Psiquiatria Online: http://wp.me/p2FYzU-iE  

• Manual de Prevenção de Suicídio da OMS: 

https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/suicideprev_phc_port.pdf  

 

2. Identificando a depressão ou tendência suicida:  
Será maior a probabilidade de identificar um possível comportamento de depressão através da utilização das 

ferramentas fornecidas. É IMPORTANTE LEMBRAR QUE A DEPRESSAO NÃO E O ÚNICO MOTIVO DE ALGUEM TENTAR 

SUICÍDIO. AO DETECTAR UM DESVIO DE COMPORTAMENTO, O ACOLHIMENTO É A MAIS IMPORTANTE AÇÃO A SER 

TOMADA. As seguintes recomendações de recursos são dadas em caso de depressão: 

Caso 1 – Depressão leve (Funcionalidade Moderada) 
Mudança no estilo de vida, acompanhamento frequente com um líder ou ministrador, aconselhamento confidencial com 

um amigo em que confiam, terapia comunitária e neuróticos anônimos.  

Caso 2 – Depressão média (Funcionalidade abaixo da adequada e seriamente limitada) 
Além dos recursos citados acima, CVV (Centro de Valorização da Vida - Fone 188), psicólogo e psiquiatra (ajude o 

membro a ser autossuficiente, contudo, dependendo da gavidade do caso e da demora no atendimento dos recursos 

gratuitos, priorize a vida. Se houver necessidade de utilização do fundo de jejum para utilizar os recursos, verifique os 

procedimentos aprovados) 

http://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-de-Recursos-Locais-SFSUD-%C3%81rea-Brasil-2020-2.pdf
http://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-de-Recursos-Locais-SFSUD-%C3%81rea-Brasil-2020-2.pdf
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://br.aigrejadejesuscristo.org/como-lidar-com-a-depress%C3%A3o
https://www.churchofjesuschrist.org/get-help/suicide?lang=por
https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Avaliação-de-Funcionalidade.pdf
https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Avaliação-de-Funcionalidade.pdf
https://autossuficiencia.org.br/ajuda-saude-emocional-suicidio/
https://www.youtube.com/watch?v=F6jCnlJkpl0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4hAJO2t0DBs
https://www.youtube.com/watch?v=Wo6A8Hbyfls
http://wp.me/p2FYzU-iE
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/en/suicideprev_phc_port.pdf
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Caso 3 – Depressão grave (Funcionalidade mínima - ameaças constantes ou existência de um plano para 

suicidar-se) 
Acompanhamento em sistema de vigília familiar com medicação controlada e sob supervisão. Se necessário, internação 

por alguns dias no PS. Também será necessário continuar o acompanhamento com o psicólogo e psiquiatra (medicação). 

Caso 4 – Tentativa de suicídio. Se existiu a tentativa, levar para pronto socorro. Após primeiros socorros, é necessário 

atenção em casa com acompanhante em sistema de vigília, tomando a medicação sob supervisão e seguindo o 

tratamento proposto pelo psiquiatra. Recomenda-se também acompanhamento com psicólogo. 

 

IMPORTANTE: 

Identificação e acompanhamento dos casos 
A continuidade do processo de monitoramento e acompanhamento pelos líderes para avaliação do progresso de cada 

caso é essencial. Esse monitoramento é importante pois as recaídas são comuns e o sofrimento em silêncio é uma das 

características da doença. 

 

 

3. Sugestão de ações: 
 

a) Treinamento para a Liderança  

Incentivamos que um treinamento seja realizado para bispados e liderança das organizações, como Quórum de Élderes, 

Sociedade de Socorro e Organização das Moças. Os assuntos devem das ênfase na divulgação dos recursos para ajuda, 

descrição do comportamento, utilização de serviços profissionais e como realizar o acolhimento apropriado. O 

treinamento pode ser feito pelos missionários de serviço ou psicólogos locais.  

 

b) Devocional para os membros   

Tem como propósito prover informações aos membros sobre sintomas e como ajudar alguém com depressão e outros 

transtornos relacionados. Uma ênfase especial é dada para a busca do bispo como fonte de ajuda. Também são 

abordadas ações preventivas, descrição de comportamento, casos crônicos e possível ajuda profissional. Ênfase na 

importância da observação de comportamento pelos familiares e utilização de vídeos oficiais da Igreja como o 

“Prevenção ao suicídio – escolha ficar” (https://www.youtube.com/watch?v=F6jCnlJkpl0&t=7s) . O devocional pode ser 

feito pelos missionários de serviço ou psicólogos locais. 

 

c) Divulgação entre os membros 
Materiais de divulgação contendo sintomas e onde buscar ajuda foram feitos e podem ser enviados para os membros 

através dos grupos de whatsApp (ferramenta de maior facilidade de acesso). Outros materiais podem ser criados 

localmente e distribuídos para enfatizar o cuidado com o assunto. 

O mês de setembro é conhecido como “Setembro Amarelo” em todo o país, como o mês de combate ao suicídio. 

Recomendamos em específico que nesse mês uma campanha de conscienização seja feita semanalmente com a 

divulgação dos materiais distribuídos. Essa divulgação pode ser feita em outros momentos que a liderança sentir ser 

necessário. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6jCnlJkpl0&t=7s
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UTILIZANDO OS SERVIÇOS DE UM PSICÓLOGO 
 
Esse documento tem o objetivo de esclarecer quanto ao procedimento de ajuda aos membros que enfrentam desafios emocionais. 
Antes de utilizar os serviços de um psicólogo, é sugerido que o líder observe os seguintes passos abaixo. Utilize também o “Guia de 
Recursos Locais dos SFSUD. Atentamos para o fato de que se o membro expressar forte desejo de morrer, já tiver um plano ou tiver 
tentato contra a vida, entre em contato com os Serviços Familiares imediatamente. Todas as ações sugeridas buscam incentivar a 
autossuficência do membro e de sua família. 
PASSO 1: IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DE UM PROFISSIONAL: 

1. Verifique as sugestões para o líder no site oficial da Igreja – https://providentliving.lds.org/leader/ministering-

resources?lang=por  Existe uma sessão específica sobre como lidar com pessoas com desafios emocionais chamada “Saúde 

Mental” e outra específica para “Suicídio” 

2. Página oficial da Igreja: https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/mental-health/when-
consider-professional-help?lang=por   

3. Baixe o “Guia de recursos locais” para o líder: http://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-de-

Recursos-Locais-SFSUD-%C3%81rea-Brasil-2020-2.pdf  

a) Consulte no guia de recursos locais o documento “Ajuda a membros com desafios emocionais”; 

b) Caso tenha dúvidas sobre o comportamento de algum membro e qual ajuda será necessária, utilize no guia de recursos 

locais o documento “Avaliação de Funcionalidade” - https://autossuficiencia.org.br/wp-

content/uploads/2021/04/Avaliação-de-Funcionalidade.pdf  

PASSO 2: UTILIZANDO UM RECURSO DA COMUNIDADE GRATUITO: 
4. Caso o problema esteja relacionado à ajuda à missionários (preparando-se para o campo ou que retornou mais cedo), 

moral e castidade, atração pelo mesmo sexo, pornografia, abuso ou casamento, recomenda-se que um psicólogo 

cadastrado nos Serviços Familiares seja procurado. Busque primeiro os profissionais que oferecem horas voluntárias. 

5. Para outros casos não envolvendo situações citadas acima, a indicação é que seja utilizado um recurso disponível na 

comunidade. Recomendamos o seguinte: 

a) CAPS – Centro de Atenção psicossocial: http://www.ccs.saude.gov.br/saudemental/capsacre.php   
b) Unidades do SUS ou UBS local; 
c) Clínica escola de Psicologia nas faculdades da cidade;  
d) Psicólogos membros da Igreja exclusivamente voluntários (levantamento em curso) 
e) Grupos da comunidade: 

* Terapia Comunitária - https://www.abratecom.org.br/OndeEstamos/   
* Neuróticos Anônimos - https://neuroticosanonimos.org.br/  

PASSO 3: UTILIZANDO UM RECURSO PAGO: 
6. Caso as recomendações gratuitas não sejam aplicáveis, pode ser necessário utilizar um profissional que cobre pelo 

tratamento. Lembre-se que a Igreja deve ser o último recurso a ser procurado. A família é a primeira responsável pelos 

pagamentos e não existe um programa automático de pagamento a psicólogos, independente da condição do membro. O 

fundo de jejum pode ser utilizado, contudo, segue-se o mesmo processo que consta no manual para qualquer ajuda 

utilizando o fundo de jejum, buscando que a família participe o máximo que puder nos pagamentos. Não existe a 

obrigatoriedade de utilizar somente os profissionais cadastrados nos SFSUD (mesmo que nossa primeira recomendação é 

que quando possível isso seja feito). Após verificar a participação financeira da família preenchendo o formulário “Plano de 

Autossuficiência” e mesmo assim o membro precisar de ajuda, indicamos que a ajuda seja feita seguindo as seguntes 

recomendações: 

a) Ajudar com mercadorias; 
MANUAL 1, ÍTEM 5.2.3: “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.” 

Isso significa utilizar o fundo de jejum para fornecer mercadoria (alimento) ao membro enquanto ele utiliza seus recursos 
para pagar pela consulta com o psicólogo. 

b) Caso o membro já esteja sendo ajudado com alimentos, é possível efetuar o pagamento das sessões ao psicólogo utilizando 
o fundo de jejum. O processo aprovado é de R$ 70,00 por sessão e o máximo de 12 sessões. Preencha o formulário de 
autossuficiência e verifique a participação financeira da família.  

c) Exceções devem ser aprovadas pelos Serviços Familiares, através do “Formulário de exceção para pagamento à 
psicólogos”.  

https://providentliving.lds.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://providentliving.lds.org/leader/ministering-resources?lang=por
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/mental-health/when-consider-professional-help?lang=por
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/mental-health/when-consider-professional-help?lang=por
http://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-de-Recursos-Locais-SFSUD-%C3%81rea-Brasil-2020-2.pdf
http://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Guia-de-Recursos-Locais-SFSUD-%C3%81rea-Brasil-2020-2.pdf
https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Avaliação-de-Funcionalidade.pdf
https://autossuficiencia.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Avaliação-de-Funcionalidade.pdf
http://www.ccs.saude.gov.br/saudemental/capsacre.php
https://www.abratecom.org.br/OndeEstamos/
https://neuroticosanonimos.org.br/
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15 de setembro de 2018 

 

 

Para: Presidentes de missão, estaca e distrito; bispos e presidentes de ramo 

 

Ref.: Ministrar como o Salvador – membros com desafios emocionais 

 

Como parte da ênfase da Primeira Presidência em Ministrar como o Salvador, listamos abaixo os 

recursos para auxiliar o bispo na tarefa de ajudar os membros que possuem problemas emocionais. 

Antes de encaminhar um membro para tratamento com um profissional, recomendamos que o líder 

utilize os materiais oficiais que estão à disposição nos sites da Igreja e nas lojas da distribuição. Além 

disso, recursos adicionais podem ser oferecidos de acordo com o item 5.2.6 do Manual 1: “Antes de 

pagar despesas médicas de membros necessitados, inclusive para tratamento de saúde mental, (…) o 

bispo averigua se o membro está usando integralmente os benefícios oferecidos por seu seguro, pelo 

governo e por outras fontes”. 

 

A fim de ajudar na aplicação desse princípio, recomendamos os seguintes recursos:   

 

1. Recursos para aconselhamento – http://ministrar.lds.org. Site oficial da Igreja com informações 

para líderes a fim de que eles possam ajudar os membros que enfrentam dificuldades como abuso, 

dependências, conflito conjugal, saúde mental, missionários que voltam mais cedo, pornografia, 

atração pelo mesmo sexo, suicídio e ajuda a familiares e cônjuges de pessoas que enfrentam esses 

desafios; 

2. Avaliação de funcionalidade. Documento anexo que ajuda a verificar a funcionalidade de uma 

pessoa e qual a ajuda apropriada a ser indicada; 

3. Recursos gratuitos da comunidade. O SUS, os postos de saúde públicos e as faculdades de 

psicologia dispõem de psicólogos que fazem atendimento gratuito; 

4. Recursos além dos Serviços Familiares SUD. Grupos da comunidade, cursos e ações alternativas 

gratuitas podem auxiliar os membros que têm desafios emocionais; 

5. Psicólogos voluntários membros da Igreja. Alguns profissionais da Igreja oferecem horas 

voluntárias semanalmente para atendimento aos membros; 

6. Missionários de Serviço dos SFSUD e Especialistas de Bem-Estar da Ala. Em alguns conselhos 

de coordenação, há irmãos com esses chamados para auxiliar com informações sobre recursos locais. 

Existe a possibilidade de o Especialista de Bem-Estar da ala ser direcionado para atendimento médico, 

conforme Manual 1, seção 5.2.4, p. 51. 

 

 

 

 

 

http://ministrar.lds.org/
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Presidentes de Missão, estaca e distrito; bispos e presidentes de ramo 

Ministrar como o Salvador – membros com desafios emocionais  

15 de setembro de 2018          Pg. 2 

______________________________________________________________________________ 

 

O bispo deve fazer um acompanhamento com o membro para verificar se as práticas 

recomendadas no tratamento estão de acordo com os ensinamentos da Igreja. No caso de problemas 

emocionais relacionados a pornografia, quebra da lei da castidade, casamento, atração pelo mesmo 

sexo e outros assuntos, recomendamos que sejam utilizados os serviços dos profissionais cadastrados 

nos Serviços Familiares SUD. Em situações de tentativa de suicídio, procure assistência 

imediatamente. 
 

Quando for absolutamente necessária a utilização do fundo de jejum para consulta com 

psicólogos, antes de efetuar a ajuda, verifique se a ANR (Análise de Necessidades e Recursos) foi 

devidamente preenchida e se foram seguidos todos os procedimentos da carta da Presidência da Área, 

de 1º de dezembro de 2015 que está anexa. Para casos com mais de 12 sessões de atendimento ou 

acima de R$ 70,00 por sessão, é necessário o preencher e o enviar o formulário anexo para aprovação.   

Se tiver dúvidas, entre em contato com os Serviços Familiares SUD pelos telefones: (11) 3723–3452 

/ (11) 98467–6333 (WhatsApp) ou pelo e-mail ServicosFamiliaresSUD@ldschurch.org e 

tramontinai@ldschurch.org.  

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ServicosFamiliaresSUD@ldschurch.org
mailto:tramontinai@ldschurch.org
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1 de dezembro de 2015 

 

 

Para: Setentas de Área, Presidentes de Estaca e Bispos  

 

 

Assunto: Novo Procedimento para Pagamento a Psicólogos  

 

 

Estimados Irmãos,  

 

Segue anexo o novo procedimento para tratamento de membros que enfrentam problemas 

emocionais e para pagamento de psicólogos. Esperamos com esse processo estabelecer um padrão de ação 

no que diz respeito a assuntos relacionados aos Serviços Familiares SUD.  

 

Confiamos que isso fará com que mais membros sejam abençoados e atinjam a autossuficiência. 

Em caso de dúvidas, entrem em contato com o irmão Ivan Tramontina, pelos telefones (11) 3723.3452 / 

(11) 9 8467.6333, ou pelo e-mail: tramontinai@LDSchurch.org.   

 

Esse novo procedimento deverá entrar em vigor a partir de 01/01/2016.  

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tramontinai@LDSchurch.org
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Novo Procedimento para Pagamento a Psicólogos 

 
 

Segue abaixo o novo procedimento a ser adotado a partir de 01/01/2016, no que diz respeito ao tratamento de membros 

com problemas emocionais e ao pagamento de psicólogos.  

 

1. Armazém do Senhor: Aconselhe-se com o conselho da ala, com os quóruns do sacerdócio, com a Sociedade de 

Socorro e com os especialistas de Bem-estar. Utilize-os como fonte de ajuda. Lembre-se da importância de manter 

o sigilo da identidade da família a ser ajudada. 

2.  Utilização de Recursos da Comunidade: Verifique os recursos gratuitos que estão à disposição na comunidade. 

Busque todas as possibilidades antes de procurar um recurso que seja pago.  

3. Recursos da Igreja: A Igreja dispõe de sites, manuais, cursos e programas aprovados para auxiliar aqueles que 

precisarem. Entre em contato com os Serviços Familiares SUD (SFSUD) e com os especialistas de Bem-estar da 

unidade para saber quais são os recursos gratuitos disponíveis nas unidades e os programas da Igreja aprovados 

para a Área.  

4. Utilização de Recursos Pagos: Se os recursos acima citados foram procurados, mas o problema ainda persiste, e 

há a necessidade de tratamento com um psicólogo, é recomendado que o membro pague o tratamento 

integralmente. Essa é a primeira opção. Não existe um programa gratuito de terapia com psicólogos cadastrados 

nos SFSUD, com exceção dos psicólogos que servem como voluntários.  

5. Análise de Necessidades e Recursos (ANR): Caso o membro não possa pagar o tratamento em sua totalidade, o 

bispo deve preencher uma ANR (Análise de Necessidades e Recursos) a fim de identificar familiares e amigos 

que podem ajudar com os custos.  

6. Auxílio Proveniente do Fundo de Jejum: Se, após o preenchimento da ANR, o auxílio ainda for necessário, o 

fundo de jejum pode ser utilizado de acordo com as seguintes orientações:  

a) “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 desenvolverem a 

independência, e não a dependência.” Manual 1, p. 50.  

b) Pode ser pago o valor máximo de 70 reais ao psicólogo por sessão. Desse valor, sugere-se que o membro 

pague, no mínimo, 10%, e a oferta de jejum da unidade poderá cobrir a diferença. O membro deve ser 

incentivado a pagar todo o tratamento, aumentando gradativamente sua participação nos pagamentos, 

buscando assim sua autossuficiência. 

c) São aprovadas até 12 sessões por tratamento. Isso significa que o profissional ajudará o membro a atingir seu 

equilíbrio emocional para que então consiga dar continuidade à sua vida com o auxílio do bispo e/ou de 

recursos da comunidade.  

d) Se o membro necessitar de mais sessões, será preciso solicitar aprovação aos SFSUD 

(tramontinai@LDSchurch.org), explicando o caso e justificando a necessidade de se continuar o tratamento. 

A aprovação poderá ser concedida para a realização de até mais seis sessões.  

7. Relatório do Psicólogo: O profissional deve obedecer ao código de ética e também estar sob a condição de 

manter sigilo. Sendo assim, ele enviará mensalmente (após quatro sessões) um relato do progresso do membro, 

sugerindo ações nas quais a família e a liderança podem ajudar para contribuir com a recuperação do membro. 

Todo recibo deve ser feito em nome do membro e nele devem constar a quantidade de sessões realizadas e suas 

respectivas datas. Os pagamentos devem ser realizados ao profissional pelo sistema eletrônico, evitando dessa 

forma o sistema de reembolso. 

8. Identificação do Pagamento: O lançamento para a identificação do pagamento deve conter o nome do psicólogo 

que recebeu o pagamento, o nome do membro em tratamento e o número de sessões a que o pagamento se refere. 

É importante que se escreva a observação “pagamento a psicólogo” a fim de facilitar a identificação da despesa.  

 

Esperamos com essas práticas abençoar mais plenamente a vida dos membros e também a dos líderes que os auxiliam em 

problemas emocionais. 

Documento aprovado pela Presidência da Área em 01 de dezembro de 2015. 
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Serviços Familiares SUD /Área Brasil 

Solicitação de exceção para ajuda do fundo de jejum com psicólogos cujo valor 

ultrapasse R$70,00 por sessão ou cujo tratamento exceda 12 sessões. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Instrução: Antes de efetuar o pagamento da despesa de exceção, preencha esse formulário e envie aos 

Serviços Familiares SUD. Lembre-se que o Manual 1, item 5.2.6 ensina que “antes de pagar despesas médicas de 

membros necessitados, inclusive para tratamento de saúde mental, (…) o bispo averigua se o membro está usando 

integralmente os benefícios oferecidos por seu seguro, pelo governo e por outras fontes”. 
Nome do Beneficiário 

 

Estaca ou Distrito Ala ou Ramo 

Caso: 

(      ) Pagamento acima de 70 reais por sessão 

(      ) Tratamento que excede 12 sessões 

__________________________________________________________________________________________________ 

1. Antes de utilizar um psicólogo pago com o fundo de jejum, foi procurado um recurso de acordo com a recomendação 

da carta da Presidência da Área de 15 de setembro de 2018 (anexo)?  

(      ) Sim      (     ) Não 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Caso positivo, descreva o recurso procurado, como foi o atendimento e o resultado da utilização do recurso: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Se um recurso não foi procurado, explique o motivo: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Descreva o diagnóstico dado ou o comportamento do membro que o levou a um tratamento*: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

5. O profissional que fez o atendimento ao membro é cadastrado nos SFSUD? 

(      ) Sim      (     ) Não 

__________________________________________________________________________________________________ 

6. No caso da solicitação ser para pagamento acima de 70 reais por sessão, descreva o motivo da solicitação: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

No caso da solicitação para tratamento que exceda 12 sessões, responda às perguntas 7 e 8: 

7. Descreva o progresso alcançado pelo membro até o final das 12 sessões: 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

8. Em sua opinião, como o membro se beneficiará se tiver mais 6 sessões com o psicólogo? 

 

 
Data 

 

Nome do Bispo Assinatura 

Esse formulário pode ser enviado por correio ou por e-mail (escaneado ou preenchido no Adobe) 

*Por se tratar de informação confidencial, assegure-se que ninguém será copiado ao enviar esse documento. Os Serviços 

Familiares SUD não compartilhará esses dados com pessoas não relacionadas com o tratamento e ajuda ao membro. 

Observação - Necessário anexar a ANR para a avaliação da exceção 
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Abuso e Maus Tratos 
 

 

Abuso é definido como maus tratos ou negligência de outros (filho, cônjuge, idosos ou deficientes) de uma forma que cause 

danos físicos, emocionais ou sexuais. A posição da Igreja é que o abuso não pode ser tolerado de nenhuma forma. Por isso, 

a Igreja criou um novo site para ajudar os membros da Igreja vítimas de abuso, líderes e familiares afetados pelo abuso. 

Este recurso pode ser acessado em https://www.churchofjesuschrist.org/get-help/abuse?lang=eng (recomenda-se abrir 

no Google Chrome e aceitar a tradução da página, uma vez que ainda não está traduzida oficialmente para o português). 

O novo site fornece orientações e recursos para ajudar: 

• Vítimas de abuso para encontrar esperança, ajuda e cura. 

• Membros da família, líderes, amigos ou outros membros a reconhecer o abuso e saber o que fazer para encontrar ajuda 

para as vítimas. 

• Pais a conversarem com os filhos sobre os tipos de abuso. 

 

Aconselhamento e ajuda eclesiástica para líderes e membros do conselho da ala sobre o tema do abuso podem ser 

encontrados em: https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/abuse-victim?lang=por 

Utilize sua conta SUD e senha e verifique as ferramentas disponíveis sobre o assunto. 

 

Os líderes devem considerar maneiras adequadas de garantir que estejam cientes desses recursos. Os membros e líderes 

são encorajados a aprender e usar recursos locais confiáveis para ajuda em situações de crise, bem como para apoio de 

longo prazo. 

 

Veja alguns discursos e links relacionados ao assunto: 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/to-heal-the-shattering-consequences-of-

abuse?lang=por   

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1994/10/save-the-children?lang=por 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/abuse?lang=eng&clang=por  

https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/abuso-infantil  

 

Os folhetos relativos à abuso à disposição são os seguintes: 

 

35665059 Abuso ou maus tratos de crianças 

35869059 Abuso e maus tratos cônjuge 

 

Existindo um comportamento danoso resultado do abuso sofrido, a Igreja disponibiliza um grupo de ajuda online e 

presencial com reuniões semanais. Para participar das reuniões online e saber onde existem grupos presenciais visite o 

site https://autossuficiencia.org.br/prd  

No caso de ser um menor de idade, o Conselho Tutelar pode ser procurado para ações cabíveis e auxílio à vítima. Em 

algumas localidades, é oferecido auxílio emocional à vítima e aos familiares. Procure o Conselho em sua cidade para 

maiores informações. 

Caso esse recurso não esteja disponível, entre em contato com os Serviços Familiares SUD para verificar outras opções de 

ajuda. 

Recomendamos entrar em contato com o departamento legal para saber quais as opções possíveis de ações a serem 

tomadas nesses casos. 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/get-help/abuse?lang=eng
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/abuse-victim?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/to-heal-the-shattering-consequences-of-abuse?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2008/04/to-heal-the-shattering-consequences-of-abuse?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1994/10/save-the-children?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/abuse?lang=eng&clang=por
https://noticias-br.aigrejadejesuscristo.org/artigo/abuso-infantil
https://autossuficiencia.org.br/prd
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Serviços Missionários 

 

Propósito Central: Os Serviços Familiares fornecem aconselhamento baseado em princípios do evangelho, serviços 

educacionais para missionários retornados e suas famílias, e consultoria para líderes eclesiásticos. 

Missionários que Retornaram mais Cedo: 

Verificamos que muitos jovens podem sentir-se desmotivados e desencorajados para continuar indo para a Igreja após uma 

desobrigação antes do tempo, independente do motivo ter sido físico, emocional ou moral. A vergonha está presente em 

quase todos os casos e se culpam muito por terem voltado mais cedo.  

Uma boa idéia é oferecer uma oportunidade de serviço em algum departamento da Igreja, como o centro de 

autossuficiência, SEI, História da Família, etc. Eles podem se sentir animados servindo e ajudando de alguma forma. 

É recomendado um acompanhamento profissional com um psicólogo e alguns podem receber a recomendação de um 

psiquiatra. Em alguns casos é possível utilizar o plano de saúde da missão por até 90 dias (verifique se a extensão do plano 

foi concedida) e também existem profissionais dos SFSUD que podem fazer o atendimento. Alguns tem horas voluntárias 

que diposinibiliam para esse atendimento. Caso sejam necessárias sessões adicionais, ajustes podem ser feitos para 

cobrirem os custos através de seguro, pagamento pessoal ou da ala. 

Reunimos um material que podem ajudar os jovens que voltaram mais cedo da missão, por qualquer que seja o motivo. 

Veja abaixo alguns artigos que podem ser úteis nesse processo de retorno e adaptação: 

 

Em Português: 

a) Recursos para ministrar – Missionários que retornam mais cedo: 

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/early-returned-
missionaries?lang=por  

b) Retornar mais cedo da Missão – A Liahona Dezembro 2015: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/12/young-adults/returning-home-early-from-my-
mission?lang=por  

c) Como lidar com o retorno mais cedo ao lar – A Liahona Julho 2016: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/07/young-adults/dealing-with-coming-home-
early?lang=por  

d) Se sua missão terminou mais cedo, não desista – A Liahona Julho 2019: 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07/young-adults/if-your-mission-ended-early-dont-
give-up?lang=por  

e) Apoiar os missionários que voltam para casa mais cedo -  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07/digital-only-young-adults/supporting-returned-

missionaries-who-come-home-early?lang=por&cid=email-IN_071419_CTA4  

f) Em casa antes do programado - https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/01/young-adults/home-

earlier-than-planned?lang=por  

 

Vídeos: 

1. Comentários do Elder Holland sobre voltar mais cedo para casa – Evento Cara a Cara Facebook (legendas 

em português): https://www.facebook.com/estacalondrina/videos/1650475278356617/ 

2. Não pare, Sargeant! https://www.youtube.com/watch?v=B_ACGIG-EU0  

3. Lidando com desafios emocionais - https://www.youtube.com/watch?v=-nYaE2-ry0Q  

 

Em Inglês: 

a) Returning Early from a Mission – Mormon Channel (somente em inglês): 

https://www.mormonchannel.org/watch/series/his-grace/returning-early-from-a-mission?cid=HP_MO_23-5-

2016_dMC_fBLOG_xLIDyL2-4_ 

b) A parte mais difícil de ser um missionário (em inglês): https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-
era/2016/06/the-hardest-part-of-being-a-missionary?lang=eng  

https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/early-returned-missionaries?lang=por
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/leader/ministering-resources/early-returned-missionaries?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/12/young-adults/returning-home-early-from-my-mission?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2015/12/young-adults/returning-home-early-from-my-mission?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/07/young-adults/dealing-with-coming-home-early?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2016/07/young-adults/dealing-with-coming-home-early?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07/young-adults/if-your-mission-ended-early-dont-give-up?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07/young-adults/if-your-mission-ended-early-dont-give-up?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07/digital-only-young-adults/supporting-returned-missionaries-who-come-home-early?lang=por&cid=email-IN_071419_CTA4
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2019/07/digital-only-young-adults/supporting-returned-missionaries-who-come-home-early?lang=por&cid=email-IN_071419_CTA4
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/01/young-adults/home-earlier-than-planned?lang=por
https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2018/01/young-adults/home-earlier-than-planned?lang=por
https://www.facebook.com/estacalondrina/videos/1650475278356617/
https://www.youtube.com/watch?v=B_ACGIG-EU0
https://www.youtube.com/watch?v=-nYaE2-ry0Q
https://www.mormonchannel.org/watch/series/his-grace/returning-early-from-a-mission?cid=HP_MO_23-5-2016_dMC_fBLOG_xLIDyL2-4_
https://www.mormonchannel.org/watch/series/his-grace/returning-early-from-a-mission?cid=HP_MO_23-5-2016_dMC_fBLOG_xLIDyL2-4_
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2016/06/the-hardest-part-of-being-a-missionary?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2016/06/the-hardest-part-of-being-a-missionary?lang=eng
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SUGESTÕES PRÁTICAS PARA AJUDAR JOVENS QUE VOLTAM MAIS CEDO 

Ajudando Missionários que Retornaram por Motivos de Saúde  

ou que Foram Desobrigados Mais Cedo a se Recuperar 

 

Missionários que retornaram do Centro de Treinamento Missionário ou do campo missionário por motivos de saúde ou 

foram desobrigados mais cedo geralmente passam por algumas fases que são previsíveis enquanto se reajustam. De um 

modo geral, as fases de reajuste podem ser chamadas de recuperação, transição e regeneração. 

 

Assim que os missionários retornam para casa por motivo de saúde ou por terem sido desobrigados mais cedo, eles 

frequentemente encontram-se em um estado de choque ou confusão. Eles podem demonstrar sintomas físicos 

significativos, como dificuldades para dormir, perda de apetite, ou mesmo dor física. Além disso, eles podem experimentar 

sintomas emocionais como pensamento confuso, oscilação de humor, tendência a chorar, tristeza ou medo. É apropriado 

que os missionários passem por um período de recuperação durante o qual relaxam, sentem-se seguros por estar em casa 

com aqueles que o amam, recebem um diagnóstico claro do que eles estão vivenciando, e começam o processo de 

tratamento. O tratamento geralmente consiste de consultas psicológicas com um terapeuta ou assistente social e medicação 

prescrita por um médico. Muitos problemas de saúde mental são causados ou acabam causando alterações químicas no 

cérebro. Por causa deste aspecto médico, missionários nessas condições geralmente levam de seis a oito semanas para se 

estabilizar. Durante este período, membros da família podem sentir-se frustrados porque acreditam que os missionários 

deveriam ser capazes de fazer mais para progredir. No entanto, conselhos e opiniões de membros da família ou outros se 

tornam mais úteis quando a medicação e o tempo já ajudaram o missionário a se estabilizar mental e emocionalmente. Um 

dos elementos chave da recuperação é aprender a ativamente aceitar a ideia de que o que provocou a situação não foi uma 

questão de falta de testemunho, falta de esforço, ou pecado. Missionários deveriam entender que eles retornaram mais 

cedo porque uma disfunção real se desenvolveu, uma disfunção que é a combinação de suas experiências, biologia, 

hereditariedade, aprendizado, estilo de lidar com situações e stress. 

 

Com o tempo os missionários começam a passar por um período de transição durante o qual entendem o que estão 

passando e o que podem fazer para ajudarem a si mesmos. Eles vão trabalhar ativamente para tentar reconhecer a causa 

dos problemas e como podem preveni-los no futuro. Durante a transição, alguns deles começam a entender melhor o 

relacionamento entre a mente e o corpo. Enquanto alguns missionários chegam a este ponto sem o uso de medicação, é 

comum que antes de chegar neste estado outros indivíduos tenham que usar medicação por semanas ou meses, e aceitem 

que a medicação desempenha um papel valioso no processo de cura. A medida que os sintomas diminuírem, os missionários 

começarão a se beneficiar ainda mais das terapias, as quais os ajudam a examinar seu estilo pessoal, incluindo personalidade, 

padrões de pensamento, maneiras de lidar com as situações, tendências, crenças, medos, talentos, habilidades, visões sobre 

religião, e assim por diante, e como essas peculiaridades tem relação com o que o missionário está passando. Não existe 

um período exato estabelecido para que a transição ocorra, mas muitos missionários passam por isso quando já estão em 

casa por vários meses. 

  

A regeneração acontece quando o missionário já se sente bem o suficiente para voltar a se sentir e comportar da sua 

maneira habitual. Este estágio geralmente é descrito como um sentimento positivo, ou de “se estar de volta no controle”. 

Durante a fase de transição, os missionários começam a questionar-se e tomar decisões sobre o futuro, como “Devo voltar 

para o campo missionário ou não? Ou “Se vou voltar ao campo, quando eu deveria ir”? Durante a fase de regeneração estas 

questões são respondidas com mais confiança. Os missionários se sentem mais capazes de separar variáveis, peneirar as 

informações, avaliar conselhos alheios, ouvir os sussurros do Espírito e de se encarregar de suas próprias vidas. Aqueles que 

decidem retornar ao campo missionário reconhecem os desafios que poderão aparecer, mas sentem-se otimistas em relação 

a suas habilidades de lidar com as situações e resolver problemas. Aqueles que decidem retornar ao trabalho ou à escola, 

o fazem com um entendimento claro de que o Senhor aceita os seus esforços e que eles estão honrosamente dispensados 

de uma missão de proselitismo de tempo integral neste momento. Os missionários deveriam tomar essa decisão sem sentir 

nenhuma culpa. Periodicamente os missionários decidem completar suas missões em uma designação alternativa. Estas 

designações incluem ser posicionado em um trabalho como Jovem Missionário de Serviço da Igreja, sob a direção do 

presidente da estaca. Também é recomendado que aqueles que voltam mais cedo sejam rapidamente convidados a fazer a 
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oração na reunião sacramental ou servir o sacramento, no caso dos rapazes. Isso pode eliminar muitos questionamentos 

por parte dos membros. 

 

Princípios e Técnicas para Ajudar um Missionário em Recuperação 
  

Existem práticas que podem ajudar missionários em recuperação e embora não sejam capazes de realizar todas as atividades 

sugeridas assim que chegam em casa, será vantajoso aplicá-las o mais cedo possível. Recuperação, transição e regeneração 

levam tempo e são parte de um processo que proporciona aprendizado e direção, os quais são importantes não apenas 

para o presente, mas para todo o restante da vida do missionário. Estes princípios e técnicas e como implementá-los serão 

explicados aos missionários e seus pais pelo psicólogo. 

 

• Organizar o tempo – Conforme sua saúde permitir, organize seu dia de maneira que você tenha uma expectativa 

razoável para cada dia. Mesmo que você não precise seguir cada aspecto do estilo de vida missionário, é útil 

estabelecer algumas metas diárias que o farão levantar da cama, lhe darão um propósito durante o dia e o farão 

retornar à cama em um horário razoável. 

 

• Dormir – Você não conseguirá se recuperar a não ser que durma tempo suficiente. Se esforce para ter pelo menos 

oito horas de sono – se for mais é melhor. Se possível, estabeleça um horário para acordar e dormir. Condições que 

facilitam o sono incluem dormir em um lugar quieto e tranquilo; evitar exercícios físicos antes de dormir; evitar 

bebidas com cafeína; comer algo leve antes de ir para cama; usar a cama somente para dormir para que você não 

a associe com outras atividades; caso esteja deitado na cama por mais de meia hora sem conseguir dormir, levante-

se e leia até se sentir sonolento e desenvolva uma rotina de preparação para dormir que seja previsível. Evite tomar 

remédios para dormir, a não ser que sejam prescritos pelo médico. 

 

• Exercícios – Exercícios aeróbicos ajudam o corpo a recuperar seus processos de cura naturais. O ideal são um 

mínimo de 30 minutos por dia, 6 dias por semana. Exercícios facilitam o sono e ajudam seus neurotransmissores a 

funcionar mais eficazmente. 

 

• Ter uma dieta saudável – Juntamente com sono e exercício, manter uma dieta saudável é extremamente 

importante. Se você está deprimido, pode ser que tenha pouco apetite, mas seu corpo precisa ser nutrido, mesmo 

que comer não pareça algo muito agradável. Coma alimentos que você gosta, mas tenha certeza que você está 

consumindo uma quantidade suficiente de vitaminas e outros nutrientes, comendo muitas frutas e vegetais. 

 

• Relaxamento – Vivemos em uma sociedade com um ritmo acelerado, e a vida missionária pode ser muito agitada. 

Devido ao fato de falar para alguém “somente relaxe” ser uma frase comum, pode existir a tendência de minimizar 

o valor do relaxamento. Aprender a relaxar pode ajudar você a se acalmar a qualquer momento. Técnicas de 

relaxamento variam das mais simples e breves como fechar os olhos várias vezes, respirar mais lentamente, e fazer 

um exercício de visualização de cenas calmas, até métodos mais sofisticados como yoga, biofeedback, auto hipnose, 

ou imaginação guiada. Alguns recursos que podem ajudar são livros, panfletos e áudio. 

 

• Controle dos pensamentos – Muitos jovens missionários sentem que se suas emoções surgem aleatoriamente e 

que não há nada que eles possam fazer sobre isso. Você pode aprender a controlar seus pensamentos para que 

então você ganhe maior controle sobre os sentimentos que inevitavelmente surgirão. Existem muitos livros 

disponíveis sobre este assunto, incluindo o livro “Feeling Good” (1999) de David D Burns. 

 

• Trabalhar – Uma das questões mais comuns dos missionários que retornam e de seus pais é “Devo trabalhar”? 

Trabalhar no jardim e em casa é sempre desejável e deve ser incluído quando você está organizando seu tempo. 
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Não se recomenda trabalhar fora de casa se você está em casa por apenas algum tempo e se preparando para 

retornar a missão, mas é encorajado se você já foi desobrigado. O benefício do trabalho é que dá estrutura e 

propósito ao seu dia. Pergunte a si mesmo: “Como eu me sinto? Por quanto tempo eu espero ficar em casa? Eu 

tenho uma oportunidade de trabalhar em um local em que eu me sinta melhor”?  

 

• Estudar o evangelho – Não importa se você retornou apenas por um período por problemas de saúde ou se já foi 

desobrigado, continue a estudar o evangelho ativamente. Se houver a possibilidade de você retornar ao campo 

missionário, continue estudando e se preparando para ensinar os princípios do evangelho, conforme sua 

capacidade. Tenha um estudo das escrituras diário se você conseguir pensar claramente. O propósito do estudo é 

aprendizado e inspiração; se você acha que seus estudos aumentam sentimentos negativos como culpa, ansiedade, 

ou depressão, fale com seu bispo e psicólogo sobre isso. 

 

• Serviço – Servir aos outros é um princípio do Evangelho. Devido ao fato de sua condição ser uma preocupação 

para você e para sua família, talvez você gaste tempo indevido pensando sobre sua situação e sobre quando 

melhorará. Isso é compreensível, mas você descobrirá que realizar alguns atos inesperados de serviço para sua 

família ou vizinhança os ajudarão sentir-se valorizado. 

 

• Espiritualidade – O Pai Celestial é capaz de curar todas as coisas, tanto mentais quanto físicas. Experiências com 

missionários tem mostrado que a cura mais eficaz acontece quando todos os princípios e práticas do evangelho 

são aplicados (estudo do evangelho, oração, bênçãos, jejum, seguir o conselho dos líderes da igreja, etc.) em 

conjunto com ajuda profissional qualificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


