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 Como Iniciar o Processo de Autossuficiência 
 

Passos Quando Critérios Outras Ideias 
1- Estabeleça uma 

Data para o 
Workshop do 
Programa o 
“Meu Caminho” 

Agora 
Estabeleça uma data no futuro e inicie os passos 
seguintes. Reserve um período de 2 horas para completar 
o livro do programa o “Meu Caminho”. 

Decida uma data e uma hora que melhor se adapte aos membros. Pode ser 
durante as aulas da Escola Dominical e do Sacerdócio/Sociedade de Socorro 
se for aprovado pelo Bispo. 

2- Chame ou 
Designe 
Especialistas e 
Facilitadores 

5 Semanas  
Antes do 

Workshop 

Chame ou Designe um Especialista de Autossuficiência da 
Ala e Facilitadores. Podem ser membros do conselho da 
ala a assumir essas funções. Os Especialistas e os 
Facilitadores devem ajudar durante o Workshop. 

Um facilitador não necessita de ser perito para colaborar nos grupos de 
Autossuficiência. Estes devem ser capazes de seguir as instruções fornecidas 
e demonstrar amor pelos participantes. Não se espera que ensinem, mas sim 
que ajudem os membros a participar. 

3- Outros Materiais 
4 Semanas 

Antes  

Deve providenciar livretos do programa o “Meu Caminho 
para a Autossuficiência” e o “Meu Alicerce” para todas os 
participantes previstos. 

Também deve providenciar cópias dos manuais para todos os grupos 
previstos (“Minha Busca por Emprego”, “Educação para um Emprego 
Melhor” e “Iniciar e Melhorar Meu Negócio”) para que estes iniciem o 
programa logo depois do workshop. 

4- Dar Formação ao 
Conselho da Ala 

4 Semanas 
Antes 

Isto pode ser feito durante as reuniões de conselho da ala. 
Algumas estacas podem escolher fazê-lo com muitas 
unidades em simultâneo.   

Os Conselhos da Ala são a chave do sucesso. O conselho deve compreender a 
doutrina e o processo para que possam alcançar e apoiar os membros das 
suas organizações. 

5- Divulgue o 
Workshop do 
Programa o 
“Meu Caminho” 

3 Semanas 
Antes 

Anuncie as datas aos membros e aos missionários. Faça 
cartazes e convites. 

Podem já existir materiais padrão disponíveis nos Serviços de 
Autossuficiência. 

6- Ensine a 
Doutrina da 
Autossuficiência  

3 Semanas 
Antes 

Use as reuniões Sacramentais e outras aulas.  

À medida que a doutrina for sendo ensinada, o Espírito Santo tocará os 
corações dos membros dando-lhes o desejo de se tornarem autossuficientes 
temporal e espiritualmente, e de participar no Workshop do programa o 
“Meu caminho”. 

7- Identifique e 
Convide 

2 Semanas 
Antes 

Os Conselhos da Ala devem identificar os membros e 
convidá-losespecificamentea participar no Workshop do 
programa o “Meu Caminho”. O que inclui os membros 
ativos. Ver D&C 84:106. 

Inclui, também, os ex-missionários, os novos membros, os membros menos 
ativos, os beneficiários do programa de Bem-Estar e amigos que não 
pertencem à Igreja. Inclui, ainda, as professoras visitantes e os mestres 
familiares. 

8- Dê Formação aos 
Facilitadores 

1 Semana 
Antes 

Dê formação aos facilitadores designados. Os comités de 
autossuficiência da estaca podem ajudar. 

Encontram-se disponíveis materiais online em srs.lds.org, inclusive vídeos 
de formação e o “guia do facilitador”. 

Realize o Workshop 
do Programa o Meu 
Caminho 

Semana do 
Workshop 

Comece com uma mensagem dos Líderes do Sacerdócio 
(5 a 10 minutos) e depois siga as instruções com 
exatidão. Divida os Grupos de Autossuficiência no final. 

Se os facilitadores ainda não foram designados, selecione uma pessoa em 
cada grupo para ser o facilitador. Se os membros que foram convidados não 
comparecerem ao Workshop, ajude-os, individualmente, a completar o 
workshop do programa o “Meu Caminho” e a juntar-se a um grupo. 

Inicie os Grupos de 
Autossuficiência 

1 Semana 
Depois 

Os grupos de Autossuficiência devem estar prontos para 
começar no espaço de uma semana após o workshop. 

No final do Workshop do programa o “Meu Caminho”, os grupos devem 
agendar a data e a hora das reuniões.   

 


