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Princípios Básicos

Estatísticas de 2014

•

Horas de trabalho doadas nos projetos dos
Serviços de Bem-Estar

•

A responsabilidade pelo bem-estar espiritual e material da
pessoa repousa, primeiro, sobre si mesma; depois, sobre sua
família e, por último, sobre a Igreja.

•

Quando os membros e sua família fazem o melhor que podem para sustentar-se e, ainda assim, não conseguem prover
suas necessidades básicas, podem procurar o bispo para
receber ajuda temporária.

•

O bispo, como ministro local, está em melhor posição para
determinar a natureza e quantidade de ajuda requerida para
prover as necessidades específicas da pessoa ou da família.

•

Uma vez por mês, os membros da Igreja ficam sem comer
e sem beber por duas refeições consecutivas e fazem uma
oferta de jejum equivalente ao valor dessas duas refeições ou
maior que esse valor. Os bispos, depois, usam as ofertas de
jejum para cuidar dos necessitados.

•

Para auxiliar os bispos em seu esforço de ajudar os membros
a se tornarem mais autossuficientes, a Igreja estabeleceu
armazéns, projetos de produção, lojas de roupas usadas,
centros de emprego e de serviços familiares em várias localidades. Os membros da Igreja trabalham como voluntários
nessas instalações, oferecendo seu tempo, talentos e habilidades para realizar a maior parte desse serviço.

•

O objetivo do auxílio de bem-estar da Igreja é ajudar as
pessoas a ajudarem a si mesmas. Àqueles que recebem esses
recursos são oferecidas oportunidades de trabalhar, até onde
permita sua capacidade, como retribuição pela assistência
recebida.

•

A Igreja também patrocina projetos de ajuda humanitária e
de desenvolvimento ao redor do mundo, que beneficiam pessoas que professam outras religiões. Esses projetos incluem
auxílio emergencial em situações de desastres naturais e programas que fortalecem a autossuficiência de pessoas, famílias
e comunidades.

•

Centenas de voluntários de tempo integral com habilidade
e experiência na educação, na agricultura, no serviço social,
nos negócios e na medicina servem no mundo inteiro para
implantar esses projetos humanitários.

7.047.701

Colocações no mercado de trabalho e em
locais de treinamento 28.073
Número Total de:
Armazéns do bispo
136
Centros de armazenamento doméstico
101
Projetos de fazenda
51
Unidades de processamento de alimentos e mercadorias
12
Unidades de armazenamento e distribuição
35
Centros de Autossuficiência
115
Lojas Deseret Industries
42
Escritórios dos Serviços Familiares SUD
827.216
A Igreja atendeu a 132 desastres (naturais e provocados
pelo homem) em 60 países em 2014. Exemplos de
situações de emergência
Filipinas
Tufão e Terremoto
África Ocidental
Vírus Ebola
Ucrânia
Agitação Civil
Síria
Auxílio a Refugiados
TongaFuracão

Iniciativas Humanitárias

Durante o ano de 2014, o auxílio humanitário foi estendido
a 131 países com as seguintes iniciativas:
Água Limpa e
Saneamento

26 países

1.000.000 beneficiários

Cadeira de rodas

48 países

57.800 beneficiários

Visão

34 países

81.600 beneficiários

Cuidados com a Mãe e o
Recém-Nascido
42 países

30.200 beneficiários

Benson Food

17 países

24.800 beneficiários

Vacinação

9 países

9 campanhas

Para mais informações, visite o site providentliving.org.
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Como discípulos de Jesus Cristo, os membros de A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias esforçam-se para
seguir a admoestação do Salvador de dar de comer a quem
tem fome, de beber ao que tem sede, de hospedar o estrangeiro, de vestir o nu e de visitar os que estão na prisão
(ver Mateus 25:35–36).

