1. AVALIAR AS MINHAS
NECESSIDADES
○ Estabelecer as minhas metas
de autossuficiência temporal e
espiritual.
○ Usar o livreto o Meu Alicerce com
vista a iniciar a prática de hábitos
essenciais para a autossuficiência
espiritual.

○ Continuar a trabalhar rumo à autossuficiência.

Iniciar o meu caminho rumo à autossuficiência desenvolvendo aptidões
essenciais (90 dias):

3. AGIR COM FÉ

2. ESCOLHER O MEU CAMINHO

○ Iniciar e fazer crescer o meu próprio negócio.
○ Encontrar um emprego melhor.

○ Servir outros como Jesus Cristo faria.
○ Ajudar outros a crescer pela partilha
das aptidões essenciais para alcançar
a autossuficiência.

○ Identificar as aptidões necessárias e
estabelecer um plano de formação.
○ Gerir as finanças pessoais.
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O Senhor declarou: “E é meu propósito
suprir a meus santos” (D&C 104:15). Esta é
a promessa do Senhor de que Ele derramará as bençãos de autossuficiência.
Convidamo-lo a estudar e a aplicar diligentemente estes princípios. Ao fazê-lo será
abençoado com mais esperança, paz e
progresso.
Os grupos de autossuficiência ajudam-no
a aprender e a colocar em prática princípios de fé, formação académica, trabalho
árduo e confiança de que o Senhor o capacitará para receber as bênçãos temporais por Ele prometidas.
—A Primeira Presidência

QUATRO GRUPOS DE AUTOSSUFICIÊNCIA
DIFERENTES DISPONÍVEIS

Ao ser um membro de um grupo de
autossuficiência poderá:
○ Assistir às reuniões semanais de grupo
durante 12 semanas (normalmente 2 horas
por semana).
○ Cumprir com os seus compromissos
pessoais para alcançar as suas metas de
autossuficiência (3-6 horas semanais).
○ Aprender, aconselhar-se e apoiar outros
membros do grupo.
○ Praticar princípios do evangelho e hábitos
que o levarão a desfrutar de autossuficiência espiritual e temporal.

Inicie o seu caminho rumo à autossuficiência no devocional
“Meu Caminho para a Autossuficiência”.

Finanças Pessoais
Data:
Minha Busca por Emprego
Hora:
Educação para um Emprego Melhor
Local:
Iniciar e Melhorar meu Negócio
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