Recursos da Igreja

“O bispado e os membros do conselho da ala incentivam os membros a viverem a lei do jejum.
Normalmente isso inclui jejuar todo domingo de jejum por duas refeições consecutivas e fazer
uma oferta de jejum que seja no mínimo equivalente ao valor das refeições que não foram
feitas. Os membros são incentivados a ser generosos e a doar muito mais do que o valor de
duas refeições, se puderem fazê-lo.

Manual 1, 5.2.3 pág 49
Antes de utilizar o fundo de jejum para auxiliar uma família, recomendamos verificar os seguintes
passos e recursos:

O Conselho da Ala
Os membros do Conselho da Ala ajudam o bispo a atender às necessidades
de bem-estar dos membros. O manual 2, ítem 6.2.2 explica como o
Conselho faz essa ajuda. Os quóruns do Sacerdócio e a Sociedade de
Socorro desempenham um papel essencial nesse trabalho. É possível que
alguns membros do conselho conheçam recursos que podem atender os
necessitados.

PARA AJUDA A MEMBROS COM FUNDO DE JEJUM

Especialistas de Bem-Estar
“O bispado pode também chamar outros especialistas de bem-estar para ajudar
os membros com outras coisas necessárias, como por exemplo... armazenamento
doméstico, ... finanças familiares...”. Eles também podem ter o conhecimento
dos recursos da comunidade.

ANR – Análise de Necessidades e Recursos
Preencha a ANR para ajudar o membro a verificar suas verdadeiras
necessidades e os recursos disponíveis. É muito útil também para identificar
os membros da família e amigos que podem auxiliar em um momento de
dificuldade

Utilização das Ofertas de Jejum
Os bispos retiram recursos do fundo sagrado de jejum, conforme o necessário para proporcionar
auxílio, por um curto período de tempo. Alguns princípios importantes a serem observados ao se
prestar uma ajuda:

a) Estimular a Responsabilidade Pessoal
b) Manter a Vida, Não o Estilo de Vida
c) Fornecer Mercadorias em Vez de Dinheiro
d) Oferecer Oportunidades de Trabalho
Para maiores informações ligue para:

0800-891-4253
(11) 3723-3341

