
Prover à Maneira do Senhor

“O que pensei foi: ‘Que tipo de organização será preciso 

termos para fazer isso?’ (…) Foi como se o Senhor (…) me 

dissesse: ‘Veja, meu filho, você não precisa de nenhuma 

outra organização. Eu lhe dei a maior organização que existe 

sobre a face da Terra. Nada é maior do que a organização 

do sacerdócio. Tudo de que você precisa é fazer o sacerdócio 

funcionar. Só isso’.”

—Harold B. Lee

 Objetivos
•	 A	responsabilidade	pela	autossuficiência	recai	primeiramente	

sobre	a	pessoa,	com	a	ajuda	da	família,	do	bispo,	do	quórum,	
da	Sociedade	de	Socorro	e	do	conselho	da	ala.

•	 Centralizar	o	ensino,	o	treinamento	e	a	execução	do	trabalho	
de	bem-estar	na	linha	do	sacerdócio.

•	 Deslocar	a	ênfase	dos	edifícios	e	das	instalações	físicas	para	as	
virtuais	(modelo	tradicional	de	Salt	Lake).

•	 Levar	à	Igreja	como	um	todo	a	uniformidade	em	termos	de	
ferramentas	disponíveis	para	prover	à	maneira	do	Senhor.

•	 Permitir	flexibilidade	na	produção	e	distribuição	de	
mercadorias.

•	 Acomodar	o	crescimento	da	Igreja.

PLAno	DA	IgrejA	PArA	CuIDAr	DoS	PobreS	e	neCeSSItADoS
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Pessoas

•	oração	e	revelação
•	talentos	e	capacidades	pessoais
•	bens	e	armazenamento	doméstico

•	Família e outros familiares
•	recursos	na	comunidade
•	Líderes	do	Quórum	do	Sacerdócio	 

e	da	Sociedade	de	Socorro

as pessoas são responsáveis pela própria autossuficiência:

• Bispo

Recursos da ala e da estaca (armazém do senhor)
•	Membros	da	ala	e	membros	da	família
•	Manuais	da	Igreja
•	Quóruns	do	Sacerdócio	e	Sociedade	de	Socorro
•	Conselho	da	ala
•	ofertas	de	jejum	e	mercadorias
•	recursos	na	comunidade

Recursos da igreja (Armazém do senhor)
•	Variedade	de	ferramentas	eletrônicas	para	os	
bispos	e	os	membros	(na	busca	de	emprego,	
na superação	de	dependências,	etc.)

•	Linha	direta	24	horas	para	os	bispos	e	
presidentes	de	estaca

•	recursos	especializados	e	projetos	de	curto	
prazo	(horta	caseira,	negócio	próprio,	etc.)

•	Ajuda	humanitária,	onde	for	adequado

os bispos podem usar os seguintes recursos para auxiliar as pessoas:

Plano	da	Igreja

➪
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