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As diretrizes a seguir têm o objetivo de ajudar os líderes locais do sacerdócio e das auxiliares ao 
seguirem a orientação da Primeira Presidência e das presidentes gerais da Sociedade de Socorro, 
das Moças e da Primária a convidar as irmãs a prestar auxílio aos refugiados em suas proximidades. 
Ensinar essas diretrizes vai ajudar a proteger e a fortalecer nossos membros ao aceitarem esse convite.

1. Princípios Orientadores

• Cuidar dos pobres e necessitados entre nós é uma parte fundamental do evangelho de Jesus 
Cristo. A intenção desse empenho é envolver- se em esforços constantes e individuais. Como a 
Igreja mantém total neutralidade política, tenha muito cuidado para que esse empenho não se 
torne político.

• O foco é que seja um convite pessoal para os membros seguirem o Espírito em sua vida e em 
família, a fim de servir onde vivem, de acordo com suas circunstâncias individuais.

• Os líderes do sacerdócio e das auxiliares devem estar atentos para certificarem- se de que pessoas 
e famílias não “[corram] mais rapidamente do que suas forças [os permitem]” (Mosias 4:27) ao 
responder a esse convite. Esse serviço não deve sobrecarregar indevidamente os membros.

2. Para as Irmãs: Perguntas e Respostas

• Como começo? Inicie com uma oração para saber o que o Senhor gostaria que você fizesse indivi-
dualmente ou como família para ajudar a cuidar dos necessitados. Identifique em sua vizinhança, 
em sua escola, em seu local de trabalho e em outros lugares que você frequenta aqueles que 
podem precisar de seu auxílio e amor. Oportunidades para ajudar refugiados geralmente estão 
disponíveis em organizações civis locais, comunitárias ou religiosas. Mais informações podem 
ser encontradas no site EraEstrangeiro.LDS.org. Nos Estados Unidos, os membros podem ligar 
para 2- 1- 1 para saber mais sobre oportunidades de servir aos refugiados em suas comunidades. 
Fora dos Estados Unidos, os líderes podem entrar em contato com seu gerente de bem- estar para 
ajudar a identificar organizações de confiança em sua área.

• As capelas podem ser usadas para atividades de serviço? Onde for apropriado, as capelas podem 
ser usadas para algumas atividades, seguindo as diretrizes do manual; entretanto, verifique a carta 
da Primeira Presidência de 26 de março de 2016 para entender a abrangência e o foco desse convite.

• As unidades locais podem usar os fundos do orçamento para atividades de serviço? Não.
• Atividades para arrecadar fundos são apropriadas? Não.
• A cidadania é um pré- requisito quando decidimos a quem servir? Esse convite é para prover 

auxílio e apoio aos filhos de Deus, a despeito de raça, religião ou situação de cidadania. Seus 
esforços devem ter como foco o auxílio pessoal, que segue o exemplo que Cristo ensinou em 
Sua parábola do bom samaritano. 

• Quais são as restrições legais para prestar serviço ou qual é a orientação individual de cada 
país? Cada escritório da área conhece as restrições legais, se houver, dos países em sua área. Os 
líderes locais devem consultar os líderes da área para obter orientação.
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