
SOCIEDADE DE SOCORRO
Meu Chamado Como Presidente da Sociedade  
de Socorro da Ala

Visite o site www .ReliefSociety .LDS .org para obter ajuda adicional com seu chamado na Sociedade de Socorro.

QUAIS SÃO MINHAS RESPONSABILIDADES?
■ Servir ao Senhor em Sua obra (ver Moisés 1:39).
■ Auxiliar o bispo ao ajudar as irmãs e suas respectivas 

famílias a se prepararem para a vida eterna fazendo e 
guardando os convênios do templo.

■ Ajudar as irmãs da minha ala a aumentarem a fé e a 
retidão pessoal, a fortalecer famílias e lares, e a buscar 
e ajudar os necessitados.

COMO CUMPRO MINHAS RESPONSABILIDADES?
Preparação Espiritual

■ Preparar-me para receber revelação.
■ Orar, estudar as escrituras, jejuar, frequentar o 

templo, viver dignamente e me preparar de outras 
maneiras.

■ Aprender sobre o propósito, a história e o trabalho  
da Sociedade de Socorro.

Participação em Conselhos
■ Reunir-me com o bispo

□ Conhecer sua visão e suas prioridades e seguir sua 
orientação.

□ Recomendar conselheiras, uma secretária, profes-
soras e outras irmãs para auxiliar-me, conforme 
necessário.

□ Coordenar o tipo e a frequência das reuniões 
que ajudarão as irmãs a se prepararem para a 
vida eterna, aumentando a fé e a retidão pessoal, 
fortalecendo as famílias e os lares, e buscando e 
ajudando os necessitados.

□ Realizar as designações conforme instruída por ele.
■ Participar das reuniões de conselho a fim de avaliar 

os desafios e as oportunidades, determinar as prio-
ridades, estudar as soluções e identificar os recursos 
para auxiliar os indivíduos e as famílias da ala. Isso 
inclui:
□ Reuniões de presidência e comitê.
□ Reuniões do conselho da ala.
□ Reuniões do comitê executivo do sacerdócio e de 

outros conselhos, conforme convidada pelo bispo.
□ Reuniões de liderança da estaca.

Ministração a Cada Irmã
■ Conhecer, amar, fortalecer e cuidar de todas as irmãs.
■ Buscar e ajudar os necessitados (ver Lucas 10:30–37).
■ Ajudar a preparar todas as irmãs para receber as 

ordenanças e os convênios do templo.

Ensino do Evangelho de Jesus Cristo
■ Assegurar que a doutrina seja ensinada às irmãs.
■ Ensinar pelo Espírito (ver D&C 50:13–22).
■ Inspirar as irmãs a aplicarem os princípios do evan-

gelho na própria vida.

Administração da Sociedade de Socorro
Sob a direção do bispo, supervisionar o trabalho da 
Sociedade de Socorro para assegurar que as irmãs desen-
volvam fé, fortaleçam as famílias e forneçam auxílio para 
as pessoas e famílias.

■ Organizar e delegar o trabalho da Sociedade de 
Socorro para as conselheiras, a secretária e outras 
líderes e professoras, dando a todas as irmãs opor-
tunidades de ministrarem umas às outras.

■ Supervisionar e certificar-me da eficácia:
□ Das reuniões dominicais da Sociedade de Socorro.
□ Do trabalho de professoras visitantes.
□ Do serviço de solidariedade.
□ Do programa de Bem-Estar.
□ De outras reuniões da Sociedade de Socorro.
□ Da participação das jovens adultas solteiras.

■ Estudar e usar os recursos aprovados pela Igreja para 
aprender e desempenhar minhas responsabilidades:
□ Escrituras
□ Manual 2: Administração da Igreja, 2010
□ Filhas em Meu Reino
□ Reliefsociety .LDS .org
□ Treinamento mundial de liderança e  

conferência geral
□ Reuniões da Sociedade de Socorro
□ Ensino, Não Há Maior Chamado
□ Prover à Maneira do Senhor
□ LDS .org e providentliving .org
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VIDA ETERNA
Fé, Família, Auxílio

TRABALHO 
MISSIONÁRIO 

DOS MEMBROS
Manual 2, 5.1

RETENÇÃO DE 
CONVERSOS 

Manual 2, 5.2

ATIVAÇÃO
Manual 2, 5.3

TRABALHO 
REALIZADO NOS 

TEMPLOS E TRABALHO 
DE HISTÓRIA 
DA FAMÍLIA

Manual 2, 5.4

ENSINAR O 
EVANGELHO

Manual 2, 5.5

BEM-ESTAR E 
AUTOSSUFICIÊNCIA

Manual 2, 6

O Trabalho de Salvação




