Recursos da Comunidade

Ao bispo foi confiada a responsabilidade de usar os recursos do armazém do Senhor para
cuidar dos membros pobres e necessitados da ala. Ele usa o dom do discernimento, o bom
senso e acompaixão para determinar qual a melhor maneira de ajudar os necessitados. Cada
situação é diferente das outras e todas exigem inspiração.
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O Armazém do Senhor
...o armazém do Senhor não se restringe a um prédio usado para distribuir alimento aos pobres.
Ele também inclui o tempo, os talentos, a compaixão, os materiais e os recursos financeiros
doados pelos membros da Igreja... Portanto, toda ala tem um armazém do Senhor e o bispo é o
agente desse armazém.

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.

Especialistas de Bem-Estar

PARA AJUDA A MEMBROS COM RECURSOS 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...”

Recursos para Ministrar
Site da Igreja com para ajudar a liderança com assuntos envolvendo os membros,
como Emprego e Finanças da Família. Veja mais em https://ministrar.lds.org

Centros de Autossuficiência (CA)
Os C.A.s tem como objetivo ajudar os membros a atingir a autossuficiência profissional
e educacional, através de cursos, auxílio com currículo, como se portar em uma
entrevista, informações sobre FPE e negócios próprios. Maiores informações em
http://www.autossuficiencia.lds.org.br

Recursos da Comunidade
Localmente existem instituições, órgãos e entidades que oferecem assistência, cursos e outras
ajudas para famílias carentes. Ressaltamos o CRAS – Centro de referência de Assistência Social. Para
encontrar o mais próximo, visite o site:
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras

Ofertas de Jejum
Toda semana a Igreja reúne as contribuições de oferta de jejum em um fundo geral mundial de ofertas de jejum. Os bispos
então retiram recursos desse fundo, conforme o necessário para proporcionar 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

