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UMA MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA

QUERIDOS AMIGOS,

Cuidar dos necessitados é um dever e um alegre privilégio para os seguidores 
de Jesus Cristo. Como membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, comprometemo-nos a viver os dois grandes mandamentos: 
amar a Deus e amar ao próximo (ver Mateus 22:37–39). Como Igreja, somos 
abençoados por ter a capacidade, as conexões globais e os recursos para seguir 
Sua admoestação.

Temos o prazer de fornecer este relatório anual sobre as várias áreas de nosso 
trabalho de cuidar dos filhos de Deus. Somos gratos pelas ofertas abnegadas e 
fiéis de membros e amigos da Igreja que tornam isso possível. Convidamos to-
dos a estarem “[ocupados] zelosamente numa boa causa” à medida que contin-
uamos a fortalecer uns aos outros por meio do serviço (Doutrina e Convênios 
58:27).

Que o Senhor continue abençoando este trabalho de amor ao próximo.

Primeira Presidência

Acima: O presidente Russell M. Nelson participou de um evento de distribuição de cadeiras de rodas na Argentina durante sua ministração pela América Latina 
em 2019.
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NOSSO COMPROMISSO POR CONVÊNIO

COMO SEGUIDORES DE JESUS CRISTO, os membros de A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm o compromisso por 
convênio de viver os dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar 
ao próximo. Seguimos o chamado de Jesus Cristo de alimentar os fa-
mintos, dar de beber a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir os 
nus e visitar os enfermos e aflitos.

Os esforços individuais e da Igreja em cuidar dos necessitados têm sido 
essenciais para nossa missão desde o princípio. Em 1842, a Sociedade 
de Socorro foi organizada com a responsabilidade de cuidar dos 
pobres e ministrar suas necessidades. Em 1936, a Igreja criou o pro-
grama de bem-estar para ajudar a cuidar dos membros necessitados e 
fortalecer a capacidade de se tornarem autossuficientes. E em 1985, o 
programa humanitário da Igreja em todo o mundo foi formalmente 
iniciado.

Os membros da Igreja procuram os necessitados e prestam auxílio a 
todos os filhos de Deus, sem levar em consideração a filiação religiosa, 
raça ou nacionalidade. A Igreja, seus membros e amigos combinaram 
suas doações com esforços voluntários para aliviar o sofrimento e edifi-
car a autossuficiência em todo o mundo.

“Aqueles que desejam ser 
chamados de povo do Senhor 
estão ‘dispostos a carregar os 
fardos uns dos outros (…); 
chorar com os que choram; 
(…) e consolar os que necessi-
tam de consolo’.”
— RUS SELL M. NEL SON , presidente 
de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias1
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A LEI DO JEJUM E O ARMAZÉM DO SENHOR

OS DOIS GRANDES MANDAMENTOS também nos 
mostram que somos amados por Deus e pelo próx-
imo. Tanto os que doam quanto os que recebem 
são abençoados ao fortalecerem uns aos outros. 
Em certos momentos de nossa vida, podemos ser 
doadores e, em outras ocasiões, recebedores.

Como parte da maneira do Senhor de prover para 
Seus filhos, os membros da Igreja têm a opor-
tunidade de jejuar por um período de 24 horas por 
mês e doar generosamente o valor das refeições que 
fariam em benefício dos necessitados. Os líderes 
locais usam esses fundos para ajudar a atender 
às necessidades de alimentos, vestuário, moradia 
ou outras necessidades nas congregações e comu-
nidades.

Além disso, todos os recursos disponíveis para 
que a Igreja ajude os necessitados são chamados 
de o armazém do Senhor. O armazém inclui as 
ofertas que os membros fazem de tempo, talen-
tos, compaixão, materiais e recursos financeiros. 
Em comunidades locais, os líderes podem ajudar 
com frequência as pessoas e famílias a encontrar 
soluções para suas necessidades recorrendo ao 
conhecimento, às habilidades e ao serviço oferecido 
pelos membros, e este processo é belo.

“O Senhor deu (…) um mandamento 
com uma promessa maravilhosa 
para os necessitados e para 
nós. É a lei do jejum.”
— PR ESIDENTE HENRY B . E Y R ING  
Segundo conselheiro na Primeira Presidência2

SERVIR A UM AMIGO NECESSITADO

A qualquer momento de nossa vida, pode-
mos nos encontrar  contribuindo e sendo 
beneficiados com o armazém do Senhor. 
Um bispo local nos Estados Unidos contou 
como os meios consagrados e os esforços 
dos membros beneficiaram Miriam*, uma 
mulher de sua congregação, e como o 
desejo de Miriam de pedir ajuda abençoou 
aqueles que puderam servi-la. Miriam é 
muito reservada e hesitante em envolver 
as pessoas nos momentos de dificuldades 
de sua vida, por isso estava relutante em 
pedir ajuda. Mas o casal ministrador desig-
nado para ela, regularmente a procurava.
Um dia, ao visitarem Miriam, descobriram 
que fazia dois dias que ela não conseguia 
se levantar da cadeira de rodas. O casal 
tomou providências e ajudou Miriam de 
uma forma que fosse confortável para ela.

Por meio da orientação do bispo e da 
coordenação com o casal ministrador 
de Miriam, ela permitiu que um pequeno 
grupo de membros a ajudasse. Esses 
membros e amigos se tornaram parte de 
sua equipe de cuidados. São pessoas com 
quem ela se sente à vontade para se abrir 
e falar francamente. Por meio do armazém 
do Senhor e do auxílio de ofertas de jejum, 
Miriam recebeu alimentos, suprimentos 
médicos e transporte de ida e volta para 
consultas médicas. Mas, além da ajuda 
material, Miriam agora faz parte de uma 
rede de amigos compassivos que cuidam 
uns dos outros em seus desafios con-
stantes.

*Nome alterado
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RESUMO DE ESFORÇOS

“Acredito que, para qualquer discípulo de Jesus Cristo, isso faz parte de nosso DNA. 

Nós buscamos e tentamos ajudá-los, seja em nossa própria comunidade ou longe, 

em outros países. Isso realmente está no centro de nossa religião.”

— BISPO GÉRALD CAUSSÉ, BISPO PRESIDENTE3

PROJETOS HUMANITÁRIOS 
EM 2021

906 milhões 
de dólares

HORAS VOLUNTÁRIAS PAÍSES E TERRITÓRIOS 
SERVIDOS

3.909
EM DESPESAS

6.800.000 188
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FINANÇAS DOS AUXÍLIOS DA IGREJA

Voluntários contribuíram com mais de  

6,8 milhões de horas  
de serviço por meio de:

 ■ SERVIÇO NAS INSTALAÇÕES DA IGREJA, como fazendas, pomares, 
fábricas de conservas, lojas das Indústrias Deseret e muito mais.

 ■ MISSÕES PARA CUIDAR DOS NECESSITADOS, incluindo serviço 
voluntário em 85 países de todo o mundo.

 ■ PROJETOS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS ORGANIZADOS PELA 
IGREJA, incluindo limpeza após desastres naturais.

Além disso, o ServirAgora colaborou em mais de 41 mil projetos voluntários  
(incluindo 21.500 projetos novos).

906 milhões de 
dólares  
foram gastos para ajudar os necessitados por meio de:

 ■ AUXÍLIO DE OFERTAS DE JEJUM, que fornece ajuda financeira 
temporária aos necessitados.

 ■ PEDIDOS DO BISPO PARA MERCADORIAS, incluindo doação de 
alimentos e mercadorias dos armazéns do bispo e das lojas das Indústrias 
Deseret para os necessitados.

 ■ PROJETOS HUMANITÁRIOS, incluindo auxílio humanitário em comu-
nidades de todo o mundo.

 ■ DOAÇÕES DE MERCADORIAS, incluindo artigos produzidos pela Igreja 
fornecidos às comunidades por meio de bancos de alimentos e outras 
agências.

 ■ DOAÇÕES DE ROUPAS, incluindo roupas com desconto ou gratuitas 
doadas às Indústrias Deseret.

 ■ OPERAÇÕES DA IGREJA, incluindo o aconselhamento dos Serviços 
Familiares, centros de emprego, fazendas e instalações de processamento de 
alimentos e as Indústrias Deseret.
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CONSULTA RÁPIDA

CHAMADOS A SERVIR
Missionários e membros voluntários

137.458
Participantes em grupos de autossuficiência

11.329
Missionários de bem-estar e autossuficiência  
e voluntários de longo prazo

9.054
Funcionários das Indústrias Deseret serviram

 2.800
Reuniões do Programa de Recuperação de De-
pendências por semana em 30 países e em 17 
idiomas

AJUDA MUNDIAL
Iniciativas humanitárias mundiais

104
Projetos de segurança alimentar em todo o 
mundo

1,74 milhão
Pessoas ajudadas pelos projetos de água potável  
e saneamento

Mais de 600 mil
alunos serviram

 135
Projetos de mobilidade em 57 países e territórios

RESPOSTA A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Ajuda em desastres naturais

199
Projetos de resposta a emergências em  
61 países e territórios

 Mais de 105 mil
Doadores de sangue em unidades de doação  
organizadas pela Igreja

585
Projetos contra a COVID-19 em 76 países  
e territórios

OCUPADOS ZELOSAMENTE
ServirAgora

62 mil
Novos voluntários da comunidade local  
cadastrados no ServirAgora

21.500
Novos projetos voluntários criados
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Ministrar aos necessitados

“Às vezes pensamos que temos de fazer algo grandioso e heroico que ‘conte’ como serviço 
prestado ao próximo. Contudo, simples atos de serviço podem ter um impacto profundo 
nos outros, assim como em nós mesmos.”
PRESIDENTE JEAN B. BINGHAM, PRESIDENTE GERAL DA SOCIEDADE DE SOCORRO4
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Ministrar
DURANTE O MINISTÉRIO DE CRISTO NA TERRA, Ele mostrou como 
amar e servir ao próximo. Como membros de A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias, esforçamo-nos para seguir Seu exemplo 
ministrando às pessoas ao nosso redor.

EM 2021, aproximadamente 200 membros da Igreja atenderam a 
um chamado de ajuda, para viajar aos centros da Alemanha, dos 
Estados Unidos e de mais locais para auxiliar cerca de 55 mil pessoas 
que haviam fugido do Afeganistão. Muitos voluntários permaneceram 
nesses centros por mais de 10 dias, outros ficaram até 30 dias e alguns 
permaneceram por mais tempo ainda. Os membros da Igreja aten-
deram às necessidades imediatas das pessoas que buscavam refúgio 
fornecendo alimentos, roupas e outros suprimentos. Na Alemanha, 
algumas irmãs da Sociedade de Socorro perceberam que as mulheres 
afegãs estavam usando as camisas de seus maridos para cobrir a 
cabeça em vez dos véus tradicionais, que tinham sido perdidos ou ras-
gados no alvoroço do aeroporto. Essas irmãs da Sociedade de Socorro 
se reuniram para costurar roupas tradicionais muçulmanas para essas 
mulheres necessitadas.

ANNE, um membro da Igreja nas Filipinas, deu à luz o seu bebê por 
meio de uma cesárea de emergência em uma cidade onde ela não 
conhecia ninguém. Sem que ela soubesse na época, o presidente do 
ramo local chamou as irmãs da Sociedade de Socorro da região para 
ajudar. Anne e sua família foram recebidos por estranhos, que lavaram 
as roupas do bebê, trouxeram roupas extras e prepararam refeições 
para eles. Como os membros agiram para ministrar a sua família, as 
necessidades de Anne foram atendidas e ela pôde sentir melhor o amor 
de Deus durante um período difícil.

ALÉM DE desempenhar designações de ministração e atender às ne-
cessidades imediatas de outras pessoas em sua própria comunidade, os 
membros da Igreja se esforçam para ser mais semelhantes a Cristo por 
meio de atos de bondade. Poucos meses depois que Carol perdeu sua 
irmã aos 39 anos de idade, sua colega de trabalho, Dee, providenciou 
uma refeição grande o suficiente para Carol e sua família. Dee perce-
beu que Carol precisava de mais tempo com a família e proporcionou 
uma refeição para que eles desfrutassem juntos.

Os membros da Igreja recebem 
designações  para ministrar às pessoas 
ou famílias de sua congregação. 
Ministrar permite que os membros da 
Igreja realizem atos simples de serviço 
e amor pelo próximo, assim como o 
Salvador fez durante Seu ministério 
mortal.

A ministração é diferente de pessoa 
para pessoa e é muito individual. Os 
membros são incentivados a  buscar, 
em espírito de oração, a orientação 
do Espírito para saber como atender 
às necessidades daqueles a quem 
ministram.

Esperamos que, ao servirmos ao 
próximo, possamos dar “ao Deus e Pai 
de todos nós um auxílio em Sua exaus-
tiva tarefa de responder a orações, 
prover consolo, secar lágrimas e 
fortalecer os joelhos enfraquecidos” 
(élder Jeffrey R. Holland, Quórum dos 
Doze Apóstolos).5
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“Quando estamos 
empenhados em servir 
ao próximo, pensamos 
menos em nós mesmos.”
— PR ESIDENTE HENRY B . E Y R ING , 
segundo conselheiro na Primeira 
Presidência6

Canto inferior esquerdo: Na base aérea de Ramstein, Alemanha, voluntários separam doações para os refugiados do conflito do Afeganistão.
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O serviço é um pilar essencial de 
nossas crenças, tanto como organi-
zação quanto como indivíduos. Assim 
como Jesus Cristo, esforçamo-nos para 
abençoar a vida de outras pessoas por 
meio de serviços altruístas. Os mem-
bros da Igreja servem em sua comu-
nidade cumprindo funções em suas 
congregações locais, participando de 
projetos de serviço e buscando, em 
espírito de oração, oportunidades de 
servir ao próximo.

Assim como o bom samaritano, 
acreditamos que a definição de 
“próximo” vai além das pessoas ao 
nosso redor. Nosso objetivo é ajudar 
todos os necessitados, independente-
mente da localização, raça, naciona-
lidade, gênero ou crenças religiosas 
e políticas.

Cuidar do nosso próximo
“O SALVADOR ‘ANDOU FAZENDO O BEM’ (Atos 10:38)”, diz a irmã 
Curriden, voluntária no centro de acolhimento de A Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias no leste de Las Vegas. “Ele 
abençoou a vida [das pessoas] tanto material quanto espiritualmente. 
Isso realmente parece nossa missão: fazer Seu trabalho, seguir o 
Espírito e amar as pessoas em Seu nome.”7

A IRMÃ CURRIDEN E SEU MARIDO servem à comunidade ajudando 
as pessoas que imigraram recentemente a ter acesso a serviços legais, 
a melhorar o inglês e a tirar a cidadania, para que possam conseguir 
melhores empregos e melhorar sua vida. Eles são apenas dois dos 
milhares de membros da Igreja em todo o mundo que ofereceram seu 
tempo, talentos, energia e recursos para servir em sua comunidade 
em 2021.

Os MEMBROS DA IGREJA DA AUSTRÁLIA ATÉ A ÁFRICA OCIDENTAL 
participaram de projetos comunitários de limpeza e embelezamento, 
plantando árvores, limpando parques locais e muito mais. Como parte 
de um desses projetos, os membros da Igreja na África Ocidental par-
ticiparam da campanha do Dia de Serviço para toda a África em 2021, 
plantando 15 mil mudas de árvores em Gana.

NA BOLÍVIA, as irmãs da Sociedade de Socorro da Estaca Los Andes 
coletaram 34 mil tampas de plástico para apoiar a campanha Niño 
Feliz, que ajuda crianças de baixa renda com câncer a receber trata-
mento de quimioterapia. E os membros do Ramo Khovd, na Mongólia, 
visitaram o abrigo local de vítimas de violência para doar cobertores, 
suprimentos para recém-nascidos e kits de higiene.

Acima: Membros da Igreja em Gana se organizam para o Dia de Serviço a fim de plantar 15 mil mudas em 
toda a África em 2021.
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“Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo.”
— M ATEUS 2 2 :39

Os MEMBROS DA ALA ERIMA, NA POLINÉSIA FRANCESA 
colaboraram com a cidade de Arue para criar um curso de treinamento 
para ensinar os membros da comunidade a costurar. Com isso, os 
participantes puderam produzir roupas para si mesmos e cobertores 
para mães que tiveram filhos recentemente.

NA COLÔMBIA, os membros da Estaca Villa Colômbia, em Cali, 
uniram-se para ajudar uma comunidade local afetada pelas chuvas de 
inverno. Além de fazer e doar cobertores, eles coordenaram uma ativi-
dade de serviço para entregá-los aos moradores da vizinhança afetada.

NA COREIA DO SUL E NO CANADÁ, os membros trabalharam para 
fornecer ventiladores, ares-condicionados e outras necessidades aos 
idosos. Esses suprimentos fizeram uma diferença significativa no con-
forto e na segurança de idosos vulneráveis, muitos dos quais estavam 
isolados devido às restrições da COVID-19.

ADRIANA, diretora de comunicação da Estaca Montreal Quebec, re-
sumiu a disposição dos membros de servir, ao dizer: “Podemos fazer a 
diferença na vida de uma pessoa seguindo o exemplo de nosso Senhor 
Jesus Cristo e estendendo a mão, com segurança, aos necessitados, 
pois sabemos bem que é ‘por meio de coisas pequenas e simples que as 
grandes são realizadas’ (ver Alma 37:6)”.8

Acima: Membros da Igreja em Auckland, Nova Zelândia, colaboram com outras organizações comunitárias para capinar os jardins e embelezar a comunidade.
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Em 2020, um novo programa de 
desenvolvimento pessoal para jovens 
ajudou-os a desenvolver seu potencial 
pessoal sagrado. No programa Cri-
anças e Jovens, os jovens são incenti-
vados a se empenharem no serviço e a 
serem ativos em sua comunidade.

As crianças e os jovens têm opor-
tunidades de planejar atividades de 
serviço e escolher as metas e os proje-
tos nos quais desejam trabalhar com 
a ajuda dos líderes adultos e membros 
da família. Essas atividades têm como 
objetivo ajudar as crianças e os jovens 
da Igreja a se tornar mais semelhantes 
ao Salvador e a se desenvolverem 
de forma social, espiritual, física e 
intelectual.

“[Nossos jovens e crianças] 
têm a capacidade de ser 
mais inteligentes e sábios 
e exercer uma influência 
maior no mundo do 
que qualquer geração 
anterior!”
— RUS SELL M. NEL SON , presidente 
de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias9

Crianças e jovens
NO ANO PASSADO, as crianças e os jovens da Igreja serviram ativa-
mente em suas comunidades em todo o mundo. Os jovens partici-
param de serviços por meio de atividades organizadas pelos grupos de 
jovens locais, bem como seguindo a própria inspiração.

EM 11 DE SETEMBRO DE 2021, jovens de 40 estacas do Reino Unido 
e da Irlanda participaram de um dia de serviço. As atividades variaram 
desde coletar e entregar suprimentos para bancos de alimentos, até fazer 
cartões de memorização para ajudar os refugiados a aprender inglês.

EM 2021, muitos jovens em todo o mundo participaram da campanha 
da Igreja Seja a Luz do Mundo Demonstrando Amor. Como parte da 
iniciativa, as líderes adultas do Equador ensinaram as jovens a tricotar, 
e elas conseguiram fazer 43 cachecóis em três meses para a casa de 
repouso local.

ALÉM DAS atividades organizadas pela Igreja, as famílias são incentiva-
das a planejar oportunidades de serviço no lar. A família Andrews em 
Alberta, Canadá, convocou membros de sua comunidade para limpar 
um campo cheio de lixo perto de sua casa. Preston, de cinco anos de 
idade, teve a ideia, e seus quatro irmãos ajudaram a realizar o projeto.

CHELSEA, uma jovem da Igreja, decidiu realizar um projeto pessoal 
no ápice da pandemia da COVID-19. Ela reuniu histórias sobre como 
a COVID mudou as pessoas de sua comunidade, publicou-as em um 
livro e depois doou o dinheiro para o banco de alimentos local. Foi o 
suficiente para o banco de alimentos comprar um caminhão de en-
trega, permitindo que eles (e Chelsea) influenciassem positivamente 
muitas vidas em sua comunidade.
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Ocupados zelosamente

“Seria impossível calcular quantas horas de serviço os santos dos últimos dias prestam 
ao redor do mundo diariamente, ano após ano.”
PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON, PRESIDENTE DE A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS10
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ServirAgora
 ▪ 62 mil novos voluntários da comunidade local 

cadastrados

 ▪ 21.500 novos projetos criados

 ▪ 2.500 novas organizações cadastradas

A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 
ÚLTIMOS DIAS acredita que todos devem estar ati-
vamente envolvidos em sua comunidade. Ao servir 
ao próximo, tornamo-nos mais unidos e promove-
mos a paz entre as pessoas, culturas e religiões.

Desde o início da pandemia, o ServirAgora, uma 
plataforma de serviço comunitário operada pela 
Igreja, forneceu às organizações a capacidade de 
acrescentar atividades de serviço remoto que podem 
ser realizadas de qualquer lugar. Ao longo de seus 
dez anos de existência, o ServirAgora já teve mais 
de 660 mil voluntários cadastrados em mais de 
130 mil projetos. Esses projetos foram publicados 
por 13.500 organizações sem fins lucrativos, 
governamentais, religiosas e comunitárias.

Os projetos do ServirAgora fornecem suporte à 
comunidade e possuem uma colaboração inter-reli-
giosa. Esses esforços não demonstram apenas amor 
e cuidado, mas também influenciam tanto quem 
serve quanto quem é servido. Embora o serviço 
comunitário geralmente seja realizado de modo 
natural à medida que surgem oportunidades, o 
ServirAgora também fornece projetos organizados 
que permitem que os membros da comunidade se 
voluntariem e ajudem os necessitados.

Em 2021, milhares de projetos foram acrescenta-
dos à plataforma, com uma média de quase sete 

organizações se filiando à plataforma por dia. Entre 
os mais notáveis estava um projeto de Beaverton, 
em Oregon, no qual os membros de A Igreja de 
Jesus Cristo trabalharam com os membros da 
Mesquita Bilal Masjid para coletar mais de 225 
quilos de lixo. O projeto permitiu que as pessoas 
embelezassem a cidade e fizessem amizades com 
pessoas de outras religiões.

Uma líder local da Sociedade de Socorro em 
Layton, Utah, coordenou com a Igreja St. Mary 
Ethiopian Orthodox Tewahedo, em Utah, para ser-
virem juntas no dia de serviço de 11 de setembro. 
Os membros de ambas as congregações reuniram 
mais de 10 mil pacotes de alimentos para as cri-
anças da escola local e fizeram amizades entre os 
dois grupos.

E os voluntários de Schaumburg, Illinois, trans-
formaram um edifício da Igreja em um edifício 
aprovado para processamento de alimentos para 
que pudessem embalar e distribuir alimentos aos 
necessitados. Depois de anunciar a oportunidade 
no ServirAgora, o projeto recebeu 356 voluntários 
de várias religiões, que embalaram 85.538 refeições. 
Essa atitude alimentará 234 crianças no Haiti e nas 
Filipinas por um ano inteiro.

“Quando servimos juntos, percebemos 
que nossas semelhanças são mais 
poderosas que nossas diferenças.”
— PR ESIDENTE M. RUS SELL B A LL A R D  
Presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos11

Acima: Voluntários de uma congregação da Igreja em Kaysville, Utah, juntam lenha de áreas afetadas pela tempestade. A lenha foi entregue aos moradores da Nação Navajo.
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Canto inferior esquerdo: A campanha “Alimente Utah” arrecadou milhares de doações de alimentos de todo o estado em menos de um dia.
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UMA COMUNIDADE UNIDA PELO SERVIÇO

Depois que milhares fugiram do Afeganistão 
no final de 2021, a comunidade de Tri-Valley, 
perto de Pleasanton, na Califórnia, atendeu a 
um pedido do Comitê de Resgate Internacional 
(IRC) para fazer 50 kits de cozinha. Voluntários 
locais, incluindo várias organizações religiosas 
e comunitárias, trabalharam juntos para criar 
um folheto e uma “lista de desejo” da Amazon, 
com itens como panelas, frigideiras e utensílios. 
A oportunidade de serviço foi postada no site 
ServirAgora para ganhar visibilidade.

No primeiro dia, 115 itens foram comprados e 
todos os 500 itens solicitados foram adquiridos 
dentro de cinco dias. Por causa disso, a comu-
nidade decidiu aumentar sua contribuição para 
70 kits. Em apenas uma semana, mais de 700 
itens foram comprados, um valor de mais de 11 

mil dólares. Assim que os itens chegaram, um 
grupo de voluntários montou os kits e os colo-
cou nos transportes. Tudo foi entregue ao IRC 
dentro de três semanas após a solicitação.

Durante o projeto, a voluntária Dena percebeu 
que um dos entregadores ficou impressionado 
com a quantidade de pacotes que estavam 
sendo entregues na casa dela. Dena explicou 
que estava ajudando em uma campanha de 
doação para o IRC. O homem contou a Dena 
que ele e sua família vieram do Afeganistão 
para os Estados Unidos em 2003 e se benefi-
ciaram do mesmo programa de kit de cozinha. 
Ele expressou sua humilde gratidão e pediu 
que ela transmitisse a gratidão dele a todos os 
envolvidos.

Canto superior esquerdo: Voluntários trabalham com outras pessoas para remover os detritos resultantes do furacão Ida na Primeira Igreja Metodista Unida em 
Hammond, Louisiana.
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Chamados a servir

“Nossos esforços individuais não exigem necessariamente dinheiro ou locais distantes;  
mas exigem na verdade a orientação do Espírito Santo e um coração disposto a dizer  
ao Senhor: ‘Eis-me aqui, envia-me a mim’ [Isaías 6:8]”.
IRMÃ SHARON EUBANK, PRIMEIRA CONSELHEIRA NA PRESIDÊNCIA GERAL DA SOCIEDADE DE SOCORRO12
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Missionários de bem-estar e 
autossuficiência
Os MISSIONÁRIOS DE BEM-ESTAR E AUTOSSUFICIÊNCIA de A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são fundamentais nos 
esforços da Igreja para ajudar aqueles que buscam uma vida melhor. 
Esses membros fiéis geralmente ajudam a coordenar, implementar e 
monitorar iniciativas humanitárias em todo o mundo.

O ÉLDER E A SÍSTER NISH, por exemplo, desempenharam um papel 
importante na entrega de 980 cadeiras de rodas e 1.166 andadores para 
os necessitados no Cabo Leste da África do Sul. Além de monitorar 
clínicas de extensão rural, o casal ajudou o Departamento de Saúde 
do Cabo Oriental a identificar e eliminar ineficiências no processo de 
entrega. Com isso, a espera por cadeiras de rodas foi significativamente 
reduzida, e as crianças e os adultos com deficiências puderam desfrutar 
de mais independência.

Os MISSIONÁRIOS DE BEM-ESTAR E AUTOSSUFICIÊNCIA também 
ajudam nas metas da Igreja de ajudar os necessitados a alcançar a au-
tossuficiência. No sudeste de Londres, o élder e a síster Miller serviram 
no Centro de Amizades da Igreja, que tem como objetivo ajudar as 
pessoas que estão fugindo da guerra, da perseguição e dos desastres 
naturais. A família Miller coordena voluntários, agências governamen-
tais locais e outros grupos sem fins lucrativos para ajudar essas pessoas 
vulneráveis a fazer amigos, aprender habilidades, conectar-se com 
aconselhamento e assistência jurídica, e trabalhar para a integração em 
sua nova comunidade.

Embora muitos membros da Igreja 
sirvam em sua própria família, 
congregações e comunidades, alguns 
decidem dedicar ainda mais tempo ao 
trabalho humanitário, servindo uma 
missão de bem-estar e autossuficiên-
cia de tempo integral.

Esses dedicados voluntários possuem 
uma variedade de funções nas inicia-
tivas de autossuficiência e de auxílio 
humanitário da Igreja. Dependendo de 
sua designação, eles podem fornecer 
treinamento de emprego, ajudar os 
necessitados a fazer a transição para 
ambientes de vida mais estáveis, 
supervisionar projetos humanitários e 
até administrar fazendas de pro-
priedade da Igreja e outras insta-
lações.
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“Toda pessoa que fez 
convênios com Deus 
prometeu se importar 
com seu próximo e servir 
àqueles que sofrem.”
— RUS SELL M. NEL SON , presidente 
de A Igreja de Jesus Cristo  
dos Santos dos Últimos Dias13

COMO PARTE DE OUTRO ESFORÇO PARA PROMOVER A AUTOSSU-
FICIÊNCIA, o élder e a síster Ellingson administram uma fazenda 
em Laie, Havaí, de propriedade da Igreja, onde mais de 310 famílias 
cultivam para o próprio sustento. A família Ellingson ajudou a limpar 
as terras, preparou o solo para o plantio e ensinou habilidades agríco-
las básicas. O trabalho deles ajudou muitas pessoas desfavorecidas no 
Havaí a se sustentarem durante um período em que os empregos eram 
escassos devido à pandemia da COVID-19.

DA MESMA FORMA, O ÉLDER E A SÍSTER BROCK colaboraram com 
a Missão Técnica de Taiwan e o Ministério do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da terra em Kiribati para ajudar os moradores locais 
a aprender como cultivar hortas nutritivas e sustentáveis. Um dos 
objetivos desse esforço é promover práticas alimentares que ajudarão a 
diminuir a incidência de diabetes.

O ÉLDER E A SÍSTER HUSKINSON também colaboraram no programa 
de bem-estar dos membros da Igreja na área de Cebu, nas Filipinas. 
Graças a seus esforços, quatro famílias receberam dois porquinhos 
cada, juntamente com alimentos, suporte técnico e auxílio para plantar 
as próprias hortas. O projeto ajudou essas famílias a se tornarem au-
tossuficientes, a aprender novas habilidades e a melhorar a qualidade 
de vida.

As famílias Nish, Miller, Ellingson, Brock e Huskinson são apenas al-
guns dos mais de 7.300 missionários de bem-estar e autossuficiência de 
tempo integral e parcial que servem em 68 países em todo o mundo.
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Facilitadores do curso de autossuficiência
 ▪ 14.984 grupos de autossuficiência

 ▪ 137.458 participantes

 ▪ 2.658 vagas registradas nos  
EUA e no Canadá

 ▪ Mais de 400 missionários de emprego

A IGREJA FORNECE recursos e programas de 
autossuficiência para ajudar as pessoas a encontrar 
emprego, ter estabilidade financeira, obter opor-
tunidades educacionais e fortalecer a força emocio-
nal.

Esses esforços são auxiliados por missionários e 
outros voluntários que contribuem com grupos 
de autossuficiência e treinamento de empregos em 
144 países em todo o mundo. Os participantes do 
grupo aumentaram 16% em 2021, com um cresci-
mento de 31% no número de pessoas que buscam 
ajuda relacionada a emprego, educação, finanças 
pessoais ou abrir um negócio.

Uma nova oferta em 2021 foi um curso sobre re-
siliência emocional. O novo manual e os vídeos de 
Encontrar Forças no Senhor: Resiliência Emocional 
estão disponíveis para ajudar tanto os membros 
quanto os amigos de mesma fé. O curso é centrado 
no desenvolvimento de padrões de pensamento 
saudáveis, no controle do estresse e da ansiedade, 
na superação da raiva e no entendimento da 
tristeza e da depressão. O objetivo é desenvolver a 
resiliência emocional dos participantes, para que 
estejam mais bem preparados para enfrentar os 
desafios da vida.

Além desses cursos, as pessoas que estiverem 
procurando emprego podem obter ajuda para 
melhorar as habilidades de busca de emprego 
e entrevista. Elas também podem desfrutar de 
treinamento profissional e cursos on-line. Graças 
a esses serviços, milhares de pessoas conseguiram 
empregos novos ou melhores em 2021.

Uma dessas pessoas foi Joseph, engenheiro 
com mestrado em engenharia aeroespacial pela 
Universidade Estadual do Arizona. Depois de se 
formar, Joseph teve dificuldades para conseguir 
um emprego. Depois de várias entrevistas mal-
sucedidas, Joseph concordou em ir ao centro local 
de serviços de recursos de emprego e começou 
a se reunir regularmente com os missionários de 
serviço de emprego para treinamento individual. 
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Ele passou pelo programa de busca ativa de 
emprego e recebeu uma oferta de emprego como 
cientista de foguetes em dois meses.

Para aqueles com dificuldades para conseguir 
emprego, as Indústrias Deseret oferecem aconselha-
mento de desenvolvimento. Esse programa ajuda 
as pessoas a estabelecer metas e montar um plano 
para obter a educação e a experiência necessá-
rias para atingi-las. Como parte do programa, os 
participantes recebem treinamento e experiência de 
trabalho real em bazares da Igreja.

A META DE SERVIR

Depois que Michael vendeu seu negócio, ele 
continuou trabalhando para o novo propri-
etário até ser demitido. Ele conseguiu outro 
emprego, mas não se deu muito bem e pediu 
as contas.

Michael entrou em uma depressão profunda 
e foi internado na unidade de saúde mental 
do hospital local. Seu médico o aconselhou a 
entrar no programa de estágio das Indústrias 
Deseret. Michael começou a trabalhar com uma 
conselheira de desenvolvimento e treinadora 
para empregos. Ela ofereceu aconselhamento e 
ajuda para que ele estabelecesse uma meta de 
servir missão com sua esposa.

Com o tempo, Michael conseguiu atingir sua 
meta. Ele e a esposa estão servindo atualmente 
como missionários no Templo de Palmyra em 
Nova York.

FORTALECER OS RELACIONAMENTOS  
FAMILIARES

Como parte do programa de resiliência emocio-
nal em 2021, a Área África Oeste realizou uma 
conferência on-line para todos os membros, 
intitulada “Promover a resiliência emocional 
na juventude”. Uma jovem e sua mãe estavam 
presentes.

Antes da conferência, a jovem e sua mãe 
tinham um relacionamento conturbado. A 
mãe criticava sua filha com palavras pesadas e 
degradantes.

Depois da conferência, a jovem relatou que, 
devido às habilidades ensinadas na conferên-
cia, o comportamento de sua mãe com ela 
havia melhorado muito. Essa mudança propor-
cionou uma melhora significativa na autoestima 
e na confiança da jovem.

“É possível inspirar os cidadãos a 
resolver seus próprios problemas 
com um pouco de ajuda externa. A 
solução não será a mesma em todos os 
lugares, mas sabemos que os princípios 
básicos podem ser aplicados.”
— IR M Ã R E Y N A I .  A BUR TO  
Segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de 
Socorro14
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Facilitadores e conselheiros dos Serviços 
Familiares

 ▪ 2.800 reuniões do Programa de Recuperação de 
Dependências por semana em 30 países e em 
17 idiomas

 ▪ 304.405 pessoas serviram

 ▪ 189.994 sessões de aconselhamento familiar, 
individual, conjugal e em grupo

A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FAMILIARES DA 
IGREJA ajuda os líderes a cuidar das pessoas com 
problemas sociais e emocionais, fornecendo recur-
sos e consultas.

Um enfoque importante dos Serviços Familiares 
é o Programa de Recuperação de Dependências 
(PRD) da Igreja, que oferece apoio e um lugar 
seguro para qualquer pessoa que esteja tentando 

superar um comportamento compulsivo. O pro-
grama gratuito consiste em grupos de apoio que 
seguem uma abordagem de 12 passos. O programa 
foi criado com base no evangelho e se relaciona 
com o Salvador Jesus Cristo e O reconhece como 
a fonte de cura. O Programa de Recuperação de 
Dependências é organizado por voluntários do 
PRD em todo o mundo, e todos são bem-vindos a 
participar, independentemente da crença religiosa.

Além dos serviços de PRD, os Serviços Familiares 
oferecem aconselhamento às pessoas em diversas 
circunstâncias. Isso inclui membros, missionários 
e futuros pais. Os terapeutas podem consultar os 
líderes da Igreja sobre a melhor maneira de ajudar 
os membros da área. Eles também fazem sessões de 
aconselhamento familiar, em grupo e para casais.

UMA VIDA MUDADA PARA O BEM

Depois de lutar contra seu vício em pornografia 
por 50 anos sem sucesso, João* participou de 
uma reunião do PRD para tentar lidar com seu 
comportamento compulsivo. Ele disse que a 
reunião do PRD mudou a vida dele. João deu 
sua vida ao Senhor, participou das reuniões do 
PRD e se esforçou para concluir o programa de 
12 passos.

Enquanto ainda frequentava as reuniões 
do PRD, João sentiu vontade de servir como 

voluntário no PRD para retribuir o que havia 
recebido. Apesar da insegurança, João contou 
ao bispo sobre seu objetivo. Logo depois, ele 
recebeu uma designação como voluntário. Ele 
serve no PRD há quatro anos, o que lhe permi-
tiu continuar em seu caminho de sobriedade 
enquanto ajudava outras pessoas a mudar de 
vida.

*Nome alterado
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Indústrias Deseret
 ▪ 9.054 funcionários serviram

 ▪ 26.753.747 quilos de produtos reciclados

 ▪ 39.835 móveis fabricados

 ▪ 137 missionários de serviço

EM 1938, a Igreja criou as Indústrias Deseret (ID) 
como um meio de desenvolver a capacidade das 
pessoas que buscam maior autossuficiência.

Para alcançar essa meta, as Indústrias Deseret 
possuem 45 bazares em oito estados. As doações 
e os móveis novos (produzidos pela Deseret 
Manufacturing [fábrica das Indústrias Deseret]) 
permitem que as pessoas comprem o que precisam 
de maneira acessível. Os necessitados encaminha-
dos pelos bispos também podem receber gratuita-
mente roupas e utensílios domésticos essenciais.

A ID também auxilia na autossuficiência por meio 
de seu programa de empregos. Esse programa 

ajuda as pessoas com dificuldades para conseguir 
emprego a desenvolver habilidades, receber 
treinamento de preparação para o trabalho e se 
beneficiar com o treinamento profissional, para 
que possam seguir carreiras bem-sucedidas de 
longo prazo.

A ID também administra subsídios comunitários 
para permitir que organizações sem fins lucrativos 
aprovadas adquiram mercadorias sem custo 
para uso em comunidades locais. Em 2021, a ID 
administrou 270 desses subsídios comunitários.

Por fim, a ID apoia os esforços humanitários mun-
diais da Igreja por meio do Centro Humanitário, 
que separa as doações que não foram vendidas e as 
distribui onde mais necessitam delas.

Os membros da Igreja e os missionários 
desempenham um papel importante na missão da 
ID. Além de doar itens para as lojas locais das ID, 
os membros da Igreja e os missionários de serviço 
fizeram 122.841 horas de serviço voluntário.

TORNAR-SE COMPLETO NOVAMENTE

Neal trabalhava com vendas corporativas 
quando perdeu o emprego repentinamente 
em março de 2020. Ele foi para as Indústrias 
Deseret em busca de emprego, mas considerou 
uma solução provisória. Porém, com o tempo, 
Neal começou a notar como seu novo emprego 
estava mudando sua vida.

“Trabalhar nas Indústrias Deseret me mostrou 
como incorporar o amor de Cristo em minha 
vida diária no trabalho”, disse Neal. “Aprendi a 
ter paciência, diligência, humildade, respeito, 
compaixão, perseverança e dignidade. Eles 
recompõem um homem quebrado e não há 
palavras para a gratidão que uma pessoa possa 
ter por isso.”
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Missionários de serviço e de 
proselitismo
“COMO MISSIONÁRIOS, sempre amamos ter oportunidades de serviço 
porque isso nos permite ajudar outras pessoas como Cristo fez”, diz 
a irmã McQueen, missionária de tempo integral que serve na Nova 
Zelândia.15

Em 2021, a síster McQueen pôde participar de vários projetos de 
serviço como parte do serviço missionário, até mesmo uma opor-
tunidade de ajudar a encher um contêiner com livros didáticos e 
móveis. Esses itens foram enviados para alunos em Fiji, onde várias 
escolas haviam sido danificadas por ciclones.

OS MISSIONÁRIOS SÃO FREQUENTEMENTE CHAMADOS para servir 
em projetos humanitários em suas áreas designadas. Em Melbourne, 
na Austrália, por exemplo, os missionários trabalharam juntos para 
descarregar e organizar presentes de Natal que haviam sido doados às 
famílias necessitadas. Da mesma forma, os missionários em Cabo Verde 
ajudaram a entregar cestas de alimentos a 70 famílias que passavam 
fome.

PROJETOS COMUNITÁRIOS LOCAIS também podem se beneficiar do 
envolvimento missionário. Na Cidade da Guatemala, os missionários 
participaram do evento “Pintemos la 8ª calle”, no qual pintaram 
fachadas de edifícios como parte de uma iniciativa de reforma do espaço 
público. Enquanto isso, em Guam, os missionários se empenharam em 
limpezas semanais para ajudar a embelezar o ambiente.

O programa missionário da Igreja 
dá aos membros a oportunidade de 
prestar serviço significativo, tanto 
local quanto em todo o mundo.

Os missionários de serviço servem por 
meio período de 6 a 24 meses. Eles 
organizam e participam de projetos de 
serviço em suas comunidades locais. 
Os missionários de serviço também 
podem ser chamados para ajudar nos 
projetos humanitários locais.

Os missionários de proselitismo 
servem por tempo integral de 18 a 24 
meses e podem ser designados para 
ministrar em quase qualquer lugar do 
mundo. Embora esses missionários 
se concentrem em ensinar sobre o 
Salvador, eles também participam de 
projetos de serviço como parte de seu 
ministério. Eles também podem ser 
chamados para auxiliar nas iniciativas 
de resposta a emergências nas áreas 
designadas.
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“Podemos aprender 
muito com os resultados 
milagrosos da mera 
aplicação dos princípios 
simples do evangelho.”
— ÉLDER G A RY E .  S TE V ENSON , 
Quórum dos Doze Apóstolos16

EM CASO DE desastres naturais e outras emergências, o serviço local e 
missionários de proselitismo oferecem seu tempo e energia para ajudar 
os necessitados. Por exemplo, em 2021, houve grandes enchentes em 
partes da Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça. Em pou-
cos dias, mais de 60 missionários tinham sido enviados para as áreas 
afetadas, onde separaram doações de itens e limparam a lama e os de-
tritos nas casas e escolas. Nos meses seguintes, os missionários doaram 
mais de 12 mil horas de serviço, levando muitos locais a chamá-los de 
“Engel unterwegs” — anjos a caminho.

OS MISSIONÁRIOS TAMBÉM OFERECEM seu tempo ajudando em 
iniciativas humanitárias em suas áreas. Em outubro, 182 missionários 
participaram de um dia de vacinação em Puebla, México. Eles dis-
tribuíram álcool em gel, orientaram a multidão e responderam a per-
guntas. Graças a seus esforços, mais de 110 mil adultos conseguiram 
tomar a vacina contra a COVID-19.

O ÉLDER MORÁN, um missionário que serve na Missão Puebla Norte, 
disse: “Cremos que, quando servimos ao próximo, estamos servindo a 
Deus. Cremos que somos irmãos de fé, da família de Deus, por isso o 
serviço é fundamental para nossa crença”.17
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Serviços de transição
 ▪ Cinco mil pessoas e famílias auxiliadas por 

meio dos fundos das ofertas de jejum ou dos 
pedidos dos bispos

 ▪ Mais de 29 mil horas de serviço missionário

OS FUNCIONÁRIOS DE TEMPO INTEGRAL E OS 
MISSIONÁRIOS DE SERVIÇO dos escritórios de 
Serviço de transição da Igreja se concentram em 
prover auxílio material, mental e espiritual a uma 
ampla gama de pessoas, incluindo as que estão 
saindo de penitenciárias, as mulheres resgatadas 
de tráfico, os veteranos e as pessoas que imigraram 
recentemente, que fugiram de seu país de origem 
ou que não possuem moradia.

Os Serviços de transição operam em sete locais nos 
Estados Unidos com a ajuda de 131 missionários 
de serviço. Os membros da Igreja também ajudam 
nesses esforços por meio de cargos de liderança 
do sacerdócio e da Sociedade de Socorro, desig-
nações missionárias e chamados de ala e ramo. 

Esses voluntários colaboram com organizações 
comunitárias e outras entidades da Igreja (como as 
Indústrias Deseret e os Serviços Familiares) para 
ajudar os necessitados com recursos para melhor 
ajudá-los.

Quase metade dos que ajudaram em 2021 não eram 
membros da Igreja. Esses esforços são motivados 
pelos ensinamentos de Jesus Cristo para ajudar os 
necessitados, cuidar do indivíduo e amar o próximo 
como a nós mesmos.

Aqueles que recebem ajuda mostram que são 
amados como filhos de Deus, recebem recursos 
para ajudá-los a superar as barreiras que podem 
impedir seu progresso e são instruídos sobre a 
importância de servir ao próximo. Embora um dos 
principais objetivos dos Serviços de transição seja 
ajudar as pessoas a se tornarem autossuficientes, 
é igualmente importante permitir que as pessoas 
vençam a pobreza espiritual. Na verdade, os dois 
andam lado a lado.

COLHER AS BÊNÇÃOS DA AUTOSSUFICIÊNCIA

Ao ser libertado da prisão depois de 25 anos, 
Carl foi encaminhado ao escritório dos Serviços 
de transição pelo presidente de ramo. Os 
Serviços de transição garantiram que Carl 
tivesse o necessário como alimentos, roupas e 
acesso ao transporte público, o que o ajudou 
a se reerguer. Mas, com poucos entes queri-
dos em sua vida, Carl também precisava de 
apoio para encontrar felicidade, esperança e 
propósito.

Os voluntários dos Serviços de transição 
ensinaram Carl sobre o poder do Salvador, 
ajudando -o a reconhecer seu valor e potencial. 
Eles também o ajudaram a conseguir um 
emprego. Desde aquela época, ele buscou 
oportunidades de ajudar pessoas em 
circunstâncias semelhantes, ajudando outros 
três ex-prisioneiros a conseguir um emprego e 
encontrar esperança.

Acima: os Serviços de transição da Igreja trabalham com aqueles que necessitam de ajuda com várias necessidades, a ajuda para a busca de emprego e o acesso aos 
recursos locais.
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Ajuda mundial

“A maior parte do trabalho humanitário e de caridade precisa ser realizada à medida 
que recursos individuais são reunidos e administrados em grande escala. A Igreja 
restaurada realiza esse trabalho com seus grandiosos esforços humanitários no mundo 
todo.”
PRESIDENTE DALLIN H. OAKS, PRIMEIRO CONSELHEIRO NA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA18
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Segurança alimentar e nutrição
 ▪ 104 projetos de segurança alimentar em todo o 

mundo

 ▪ 18 países alcançados

A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 
ÚLTIMOS DIAS acredita que todos devem ter acesso 
a alimentos nutritivos. Com a ajuda de doações 
de membros, a Igreja se esforça para estabelecer 
a segurança alimentar e a nutrição adequada para 
comunidades de todo o mundo a fim de melhorar a 
saúde e qualidade de vida em geral.

Se não for possível ter acesso a alimentos ricos em 
nutrientes, as pessoas são incentivadas a tomar 
medidas para cultivar frutas, legumes e grãos. 
Aprender a suprir alimentos para si e para a família 
proporciona um senso de realização e pode trazer 
grandes benefícios à saúde para as próximas 
gerações.

Com a colaboração de outros grupos como 
Concern Worldwide, Catholic Relief Services e 
UNICEF EUA, a Igreja ajudou a realizar 104 pro-
jetos de segurança alimentar em todo o mundo em 
2021. As pessoas e as famílias aprenderam métodos 
agrícolas aprimorados que resultarão no aumento 
da produção de alimentos em suas comunidades 
mesmo depois do término dos projetos.

Abraham, por exemplo, tem se beneficiado imen-
samente com os treinamentos fornecidos por um 
projeto da Concern Worldwide. Um dedicado hor-
ticultor na Libéria, Abraham aprendeu habilidades 
técnicas que o ajudaram a aumentar o rendimento 
das colheitas. Além de conseguir alimentar sua 
família, ele agora pode vender os excedentes para 

outras pessoas de sua comunidade. A de Abraham 
é uma das 31.262 fazendas familiares em pequena 
escala apoiadas por projetos da Igreja este ano.

A Igreja também contribui para projetos que 
ajudam os participantes a aprender princípios e 
práticas para uma boa nutrição. Por exemplo, 
a Igreja trabalhou com outras organizações 
de caridade para distribuir um pequeno, mas 
poderoso “peixe de ferro da sorte” para combater 
a deficiência de ferro materna no Benim e no 
Senegal. Esse pedaço de ferro de cinco centímetros 
em forma de peixe libera de seis a oito miligramas 
de ferro em qualquer líquido quando fervido, 
e é reutilizável por vários anos. Por meio desse 
projeto, a Igreja forneceu o suficiente de “peixe de 
ferro da sorte” para enriquecer mais de 5 milhões 
de refeições.

“Essa é mais do que uma parceria 
entre dois serviços humanitários, 
é uma junção de comunidades 
religiosas dedicadas a ajudar nossas 
irmãs e irmãos em todo o mundo.”
— SE A N C A LL A H A N  
Presidente e CEO de Catholic Relief Services19
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O PROJETO POMAR DA ESCOLA

No Quirguistão, a Igreja e o Mercy Corps 
colaboraram para ajudar dezenas de escolas 
a fazer e manter pomares, com o principal 
propósito de fornecer frutos frescos para 
as necessidades alimentares das crianças. 
Em 2021, a Igreja custeou o plantio de 2.102 
mudas em outras 20 escolas. Isso aumentou 
o número total de escolas participantes para 
155, beneficiando mais de 3 mil alunos.

Qualquer produção que não seja consumida 
pelos alunos e funcionários é vendida para 
conseguir fundos para complementar as 
refeições escolares. Em novembro de 2021, 
uma pesquisa do Mercy Corps descobriu que 
a taxa geral de sobrevivência de mudas era 
de 95%, graças aos esforços extraordinários 
das escolas para manter os pomares.

AJUDAR CRIANÇAS DESNUTRIDAS

Quando Gbassay, de Serra Leoa, tinha 18 
meses de idade, sofria de grave desnutrição 
aguda e outras complicações de saúde e 
ficou internado no hospital por dois meses. 
Graças ao apoio fornecido pela Igreja e pela 
UNICEF EUA, Gbassay conseguiu ganhar o 
peso necessário para sobreviver.

No entanto, esse foi apenas o primeiro 
passo, porque o futuro desenvolvimento 
físico e mental de Gbassay dependeria 
de sua nutrição contínua. Por meio da 
participação em um grupo de apoio sobre 
como usar alimentos cultivados localmente 
para alimentar os filhos, a mãe de Gbassay 
aprendeu a nutrir adequadamente seu 
próprio filho e também se tornou uma 
“embaixadora de nutrição” para ensinar 
essas mesmas habilidades a outras mães 
de sua comunidade.

Graças aos esforços combinados da Igreja e 
da UNICEF EUA em 2021, aproximadamente 
1.500 crianças em todo o Distrito Moyamba 
de Serra Leoa se recuperaram bem depois 
de receberem tratamento para a desnu-
trição.
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Água potável e saneamento
 ▪ 1,74 milhões de pessoas ajudadas

 ▪ Projetos iniciados em 47 países

 ▪ 114 projetos de água potável e saneamento

A ÁGUA POTÁVEL tem sido uma das prioridades 
de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias há muitos anos. O acesso a serviços de água 
potável e saneamento administrados com segurança 
é fundamental para a qualidade de vida e fornece 
uma base para as famílias e as comunidades.

A água potável promove ainda mais o desenvolvi-
mento pessoal, aumentando a saúde, mantendo as 
crianças e os jovens na escola e permitindo que as 
pessoas se tornem autossuficientes.

Embora os missionários de bem-estar possam 
ajudar nos esforços para fornecer água potável em 
todo o mundo, a maioria dos projetos não exige ou 
inclui envolvimento direto dos membros da Igreja. 
Em vez disso, a Igreja usa doações de membros 
para trabalhar com organizações que têm uma 
abordagem holística de melhorar os sistemas de 
abastecimento de água potável e de saneamento. 
Muitas dessas organizações fazem parte da Agenda 
for Change, uma coalizão dos principais grupos 
que estão comprometidos em melhorar os sistemas 
de abastecimento de água.

A meta da Igreja de proporcionar às comunidades 
o acesso à água potável é focada na dignidade, no 
propósito e na importância da vida. Além disso, 
a Igreja trabalha para garantir a manutenção, 
treinando as comunidades locais sobre as melhores 
práticas de higiene e saneamento, bem como sobre a 
manutenção dos sistemas de abastecimento de água.

Para isso, a Igreja concluiu vários projetos notáveis 
relacionados à água em 2021, incluindo uma 
colaboração com a Water for People para construir 
ou consertar cinco sistemas de abastecimento 
de água de escolas e comunitários nas aldeias 
de Chinda, San Antonio de Cortés e El Negrito 
em Honduras. Esse projeto melhorou o serviço 
de abastecimento de água para 231 alunos e 
funcionários, bem como para 936 moradores da 
comunidade.

A Igreja também apoiou um projeto relacionado a 
água em Mali em conjunto com a WaterAid. O pro-
jeto forneceu 11 novos blocos de latrina em escolas 
e instalações de saúde. Além disso, um sistema 
de abastecimento de água foi instalado em uma 
clínica local, juntamente com um incinerador para 
os resíduos biomédicos. Uma lavanderia foi acres-
centada a uma ala de gestantes, e dois comitês de 
administração de escolas e uma associação de saúde 
da comunidade receberam treinamento sobre como 
manter as instalações de saneamento. No total, o 
projeto ajudou mais de 5.300 pessoas.

“Ao seguirmos o exemplo de Jesus 
Cristo ao ministrar, é importante 
lembrar que Seu empenho de amar, 
de elevar, de servir e de abençoar 
tinha um objetivo mais elevado do 
que suprir as necessidades imediatas. 
(…) Ele queria fazer mais do que 
apenas cuidar por um dia.”
— BISPO W. CHR IS TOPHER WA DDELL  
Primeiro conselheiro no Bispado Presidente2 0
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ÁGUA POTÁVEL NA NAÇÃO NAVAJO

Trinta por cento das famílias Navajo vivem sem 
um acesso fácil à água corrente. Ao lidar com 
essa questão, A Igreja de Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias trabalhou com a Tribo Na-
vajo em 2021 para levar água potável e corrente 
para a Nação Navajo. Isso foi feito por meio de 
uma parceria com a DigDeep, uma organização 
sem fins lucrativos.

DigDeep, a Igreja e a Tribo Navajo trabalharam 
juntos durante a pandemia da COVID-19 para 
fornecer água por meio de centenas de tan-
ques de armazenamento de 1.250 litros, rea-
bastecidos regularmente  
por caminhões-tanque. Até o momento, o pro-
jeto beneficiou mais de 700 pessoas no Novo 
México, em Utah e no Arizona.

Além disso, o projeto de água para Navajo 
priorizou maneiras de levar água corrente e 
encanamento aos mais vulneráveis, incluindo 
os idosos de Navajo. Até o momento, esses 
sistemas de abastecimento de água residencial 
foram instalados nas casas de 20 famílias.

RESTAURAR SISTEMAS DE ÁGUA EM  
HONDURAS

Quando duas tempestades tropicais atingiram 
Honduras em 2020, o sistema de abastecimento 
de água na cidade de Cordoncillos foi destruído. 
Com isso, Bessy e centenas de outras pessoas 
tiveram que buscar água para suas casas em 
um riacho. Isso foi particularmente desafiador 
porque aconteceu durante a pandemia da 
COVID-19.

Para ajudar, os membros da comunidade 
trabalharam com técnicos da Water for People 
para reconstruir o sistema de abastecimento 
de água. A Igreja ajudou nesses esforços e o 
sistema de água voltou a funcionar em Cordon-
cillos.

Bessy é agora uma das mais de 3 mil pessoas 
com água limpa para proteger a saúde e lavar 
os alimentos. Como passou por um período 
sem acesso à água potável, Bessy se sente es-
pecialmente grata por aqueles que restauraram 
o sistema de abastecimento de água em sua ci-
dade e que lideram iniciativas de fornecimento 
de água potável em todo o mundo.
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Educação
 ▪ Mais de 600 mil alunos serviram

 ▪ Livros didáticos e materiais educacionais forne-
cidos para 7.740 alunos

 ▪ Mobília da sala de aula fornecida para 6.998 
alunos

 ▪ Aprendizado remoto para 2.400 alunos

PROPORCIONAR ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUAL-
IDADE para todos promove a dignidade entre toda 
a humanidade e aproxima as pessoas de Deus. As 
escrituras nos ensinam a aprender continuamente, 
a “procurar conhecimento, sim, pelo estudo e 
também pela fé” (Doutrina e Convênios 88:118). 
Além disso, acreditamos que “a glória de Deus é 
inteligência ou, em outras palavras, luz e verdade” 
(Doutrina e Convênios 93:36).

O programa de empréstimos do Fundo Perpétuo 
de Educação (FPE) ajuda os membros a pagar por 
programas de treinamento que lhes permitirão 
conseguir um emprego melhor ou abrir o próprio 
negócio. Em 2021, 2.282 novos participantes 
do FPE receberam empréstimos educacionais, 
permitindo que frequentassem programas de 
treinamento vocacional por até dois anos. 170 
desses participantes  se formaram em 2021 e 
177 conseguiram um emprego melhor, vários 
deles, antes mesmo de se  formarem. Em 2021, o 
programa de empréstimos do FPE também foi 
disponibilizado aos participantes em quatro novos 
países: Burundi, Camarões, República do Congo e 
Ruanda.

O programa Bolsas de Estudo Benson fornece bol-
sas de estudo para ajudar os beneficiários a obter 
educação superior em áreas relacionadas à agricul-
tura. Em 2021, 237 beneficiários ganharam bolsas 
de estudo.

A Igreja também opera a BYU–Pathway 
Worldwide, que trabalha em conjunto com a 
Universidade Brigham Young –Idaho e a Ensign 
College para fornecer uma educação on-line mais 
acessível. Em 2021, a BYU–Pathway Worldwide 
serviu a quase 60 mil alunos de mais de 180 países. 
Mais de 50% dos alunos da BYU–Pathway são 
de outros países que não os Estados Unidos ou 
Canadá.

Por meio do programa EnglishConnect da Igreja, 
pessoas de todo o mundo são capazes de aumen-
tar a autossuficiência e ter mais oportunidades ao 
aprender inglês. Os cursos são oferecidos em vários 
países e regiões, incluindo Brasil, Coreia, México, 
Japão, Caribe e América Central.

Além disso, a Igreja custeia programas educacionais 
para ajudar refugiados ou pessoas que foram 

“O aprendizado por toda a vida 
aumenta nossa capacidade de 
valorizar e apreciar o funcionamento 
e a beleza do mundo a nosso redor.”
— PR ESIDENTE DA LLIN H. OA K S  
Primeiro conselheiro na Primeira Presidência21
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ALUNOS SÍRIOS DETERMINADOS A APRENDER

Em 2021, a Igreja fez parceria com Jusoor, um 
programa educacional para crianças e jovens 
sírios. O projeto criou um programa de edu-
cação on-line chamado “Azima”, uma palavra 
árabe que significa determinação.

No mundo todo, o acesso à tecnologia é um 
fator crescente na educação das crianças. Isso 
acontece também nas comunidades de refu-
giados, onde apenas dois terços das famílias 
têm pelo menos um smartphone. O programa 
Jusoor descobriu que muitos alunos em cam-

pos de refugiados tinham que se apressar para 
terminar a lição de casa para que seus irmãos 
pudessem usar o telefone.

Esse programa criou programas de subsídio e 
aluguel para ajudar essas crianças a acessar 
a tecnologia de que precisavam. Enfrentando 
os desafios de aprendizado em casa durante a 
pandemia da COVID-19, os alunos do programa 
Azima progrediram muito em matemática, 
árabe e inglês.

desalojadas em todo o mundo. A educação e os 
meios de subsistência são duas das formas de 
assistência mais solicitadas por essas populações. 
Os projetos incluem reformar e mobiliar as salas 
de aulas, fornecer material escolar e tecnologia de 
apoio para facilitar o aprendizado remoto (como 
durante a pandemia da COVID-19).

Ao ajudar em projetos educacionais para pessoas 
que são refugiadas, a Igreja trabalha com organi-
zações globais, regionais e nacionais estabelecidas. 
Essas organizações de base fazem o trabalho de 
frente nos campos, com o monitoramento do tra-
balho realizado com frequência pelos missionários 
e outros voluntários.

A educação também tem um papel essencial em 
muitas outras iniciativas humanitárias da Igreja. A 
fim de promover a sustentabilidade a longo prazo, 
a Igreja escolhe projetos que ofereçam treinamento 
e educação para a área afetada. Isso garante que 
os médicos estejam preparados para usar novos 
equipamentos, que as comunidades sejam treinadas 
para manter novas instalações de água, que as 
pessoas conheçam melhor os recursos e as melhores 
práticas para sua área e muito mais.

Os membros de todo o mundo apoiam iniciativas 
educacionais por meio do trabalho voluntário e do 
serviço missionário. Esses voluntários contribuíram 
com quase 10 mil horas de serviço em 2021.
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Cuidados de saúde e de pessoas com deficiência
 ▪ 135 projetos de mobilidade em 57 países e 

territórios

 ▪ 25 projetos de cuidados para mães e recém-na-
scidos em 18 países

 ▪ 28 projetos de visão em 24 países e territórios

 ▪ 7 campanhas para combater doenças como 
diabetes, poliomielite e sarampo

DURANTE O MINISTÉRIO MORTAL DE CRISTO, 
Ele tomou um cuidado especial para ministrar 
às pessoas com deficiências físicas, enfermidades 
e doenças. Nos dias de hoje, continuamos essa 
grande missão por meio de nosso trabalho de 
cuidados de saúde e de pessoas com deficiência em 
todo o mundo.

Nossas iniciativas se concentram em quatro catego-
rias: cuidados com a visão, auxílio para mobilidade 
e cadeiras de rodas, cuidados para mães e recém-na-
scidos, e vacinas. A Igreja trabalha com os min-
istérios locais de saúde e outras organizações para 
entender melhor as necessidades e buscar soluções. 
Também colaboramos com organizações confiáveis, 
como CharityVision, Lions Club International 
Foundation, UNICEF EUA e outras.

Ao escolher projetos, a Igreja prioriza iniciativas 
que levam a melhorias de longo prazo. Avaliamos o 
plano de cada projeto para melhorar a qualidade e 
sustentabilidade do sistema de saúde local, in-
cluindo planos de treinamento contínuo e man-
utenção de equipamentos. Os projetos também 
devem estar alinhados com os planos nacionais de 
saúde, fortalecer os sistemas existentes e melhorar 

a preparação para atender a surtos e outras ne-
cessidades urgentes.

Iniciativas bem-sucedidas também devem incluir 
esforços de conscientização e educação que visam 
alcançar populações carentes e desamparadas. Em 
cada projeto, implementamos um plano de moni-
toramento e avaliação para identificar as mudanças 
necessárias.

Os membros locais da Igreja, bem como os mis-
sionários de serviço e humanitários de tempo inte-
gral, fornecem apoio fundamental nesses esforços. 
Esses voluntários realizam entrevistas com os bene-
ficiários do auxílio como parte do processo de mon-
itoramento e avaliação. Os membros da Igreja com 
habilidades ou conhecimentos específicos também 

podem ser voluntários locais como treinadores.

Com a ajuda de voluntários, dos ministérios locais 
de saúde e das organizações de implementação, a 
Igreja participou de quase 200 iniciativas de cuida-
dos de saúde e de pessoas com deficiência em todo 
o mundo em 2021.

“Jesus Cristo é o perfeito exemplo 
desse amor e serviço. Durante Seu 
ministério, Ele cuidou dos pobres, 
curou os doentes e os cegos.”
— ÉLDER RON A LD A . R A SB A ND  
Quórum dos Doze Apóstolos2 2
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No Paraguai, a Igreja colaborou com a Fundación 
Solidaridad para fornecer cadeiras de rodas para 
aproximadamente 900 pessoas com deficiência 
grave (como paralisia cerebral). O projeto também 
incluiu o treinamento de uma equipe de médicos, 
fisioterapeutas, assistentes sociais e técnicos sobre 
como usar as cadeiras de rodas e outros dispositivos 
para postura.

Em Moçambique, a Igreja custeou um projeto com 
a Sightsavers para realizar mais de 35 mil exames 
oftalmológicos. O projeto também custeou 1.500 
cirurgias de catarata e campanhas de conscienti-
zação que levaram maior acessibilidade para as 
pessoas com deficiência.

No Tajiquistão, a Igreja enviou equipamentos para 
atender aos cuidados de mães e recém-nascidos. 
Especialistas em saúde também trabalharam com 
o Ministério da Saúde do Tajiquistão para realizar 

reuniões virtuais mensais a fim de treinar mil médi-
cos, enfermeiras e parteiras sobre assuntos como 
pré-eclampsia e reanimação neonatal.

Na Venezuela, a Igreja trabalhou com a UNICEF 
EUA para obter vacinas contra sarampo, caxumba, 
rubéola, difteria, tétano, poliomielite e tuberculose 
para mais de 400 mil mulheres e crianças. A Igreja 
também custeou reparos e manutenção em sistemas 
de armazenamento de vacinas em três armazéns.

Em Malawi, a Igreja forneceu fundos para serviços 
de assistência auditiva por meio do DeafKidz 
International. Além de campanhas de conscien-
tização para a comunidade, o projeto equipou e 
treinou  
a equipe da clínica local e assistentes de vigilância 
sanitária. Com isso, 556 crianças e adultos foram 
examinados para perda auditiva em 2021.
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MAIS ACESSIBILIDADE NO MUNDO

Ezra, que mora nas Filipinas, tem uma condição 
na qual não tem dedos nas mãos nem nos pés, 
e ambos os pés são para a esquerda. À medida 
que crescia, ele também percebeu que sua 
perna direita era mais longa que a esquerda, 
causando um desequilíbrio para andar. Por fim, 
Ezra tomou a difícil decisão de amputar a perna 
esquerda e recebeu uma prótese de perna.

Em 2021, a Igreja trabalhou com vários cen-
tros médicos regionais, organizações locais e 
grupos como Physicians for Peace. Por meio 
desses esforços, a Igreja conseguiu distribuir 
982 cadeiras de rodas e 335 dispositivos de 
tecnologia assistiva nas Filipinas.

Foi por meio de um projeto patrocinado pela 
Igreja que Ezra conseguiu receber sua prótese 
de perna, o que lhe permitiu andar e ficar de pé 
com mais facilidade. Com essa nova prótese, 
ele terá mais mobilidade e autossuficiência em 
sua vida.

CINCO ANOS DE CEGUEIRA CURADA

Halima, uma nativa da Tanzânia, se perguntava 
se algum dia recuperaria sua independência 
depois que a catarata a deixou cega por cinco 
anos.

“Eu só quero voltar a ser independente. Fui 
independente a vida inteira, mas agora me 
sinto totalmente inútil”,23 disse Halima. Ela de-
pendia da sobrinha para cuidar dela em tempo 
integral, o que exigia que sua sobrinha adiasse 
os estudos.

Felizmente, a perda da visão de Halima era 
tratável. Por meio de um projeto patrocinado 
pela Igreja implementado pela CharityVision, ela 
pôde fazer uma cirurgia de restauração da visão. 
Ela é uma entre milhares que ajudamos em 
2021 a recuperar a independência e melhorar a 
qualidade de vida.

Com a visão, Halima se sente livre de seus 
fardos e recuperou a independência. Ela é grata 
por sua sobrinha poder voltar à escola.
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Resposta a situações de 
emergência

“Nossos esforços conjuntos de ajuda fortaleceram nossa resposta global a desastres em 
emergência e ajudaram milhões em todo o mundo.”
MICHAEL KRUGER, PRESIDENTE DA AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS (ADRA)

Acima: Após o furacão Ida, voluntários da comunidade, incluindo membros A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, passaram o fim de semana do feriado do Dia 
do Trabalho fazendo limpeza.
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Resposta a situações de emergência
 ▪ 199 projetos de resposta a emergências em 61 

países e territórios

 ▪ 585 projetos relacionados à COVID-19 em 76 
países e territórios

 ▪ Um bilhão de doses de vacinas distribuídas

A IGREJA DÁ BASTANTE PRIORIDADE nas respos-
tas a desastres naturais e outras emergências em 
todo o mundo. Em 2021, centenas de projetos de 
resposta a emergências foram realizados pela Igreja 
em quase 100 países. Por meio desses projetos, 
ajudamos as pessoas afetadas ao fornecer alimen-
tos, água, suprimentos básicos, cuidados médicos e 
outras necessidades.

Entre esses esforços estavam 585 projetos relacio-
nados à COVID-19, com o objetivo de diminuir 
o sofrimento devido à pandemia. A Igreja doou 
suprimentos médicos e equipamentos para todo 
o mundo, bem como outros auxílios essenciais, 
incluindo 320 mil cestas básicas para alimentar um 
milhão de brasileiros que haviam sido afetados pela 
pandemia.

No início de 2021, a Igreja também doou 20 
milhões de dólares para a UNICEF EUA para 
ajudar no acelerador de acesso a ferramentas 
contra a COVID-19 — o esforço global para 
garantir o acesso equitativo aos testes, tratamentos 
e vacinas contra a COVID-19 — que inclui a 
iniciativa COVAX. Essa contribuição fez da Igreja 
a maior doadora do setor privado para a iniciativa 
naquela época. O representante da UNICEF na 
Índia, Dr. Yasmin Ali Haque, disse: “É algo sem 
precedentes na história do mundo, por meio 

qual parceiros se uniram (…) para levar uma 
vacina que vai salvar vidas no mundo inteiro”.24 
Os projetos se concentravam em fornecer acesso 
equitativo à vacina contra COVID-19, a fim de 
garantir e acelerar a produção da vacina, treinar 
os profissionais de saúde e evitar a propagação de 
informações incorretas.

A Igreja também custeou sete projetos após uma 
erupção vulcânica na República Democrática do 
Congo. Esses projetos eram focados na entrega 
de alimentos e água, restauração de uma represa e 
fontes de água potável e cooperação com outras or-
ganizações de ajuda humanitária. Um projeto con-
cluído em colaboração com Women of Faith DRC 
teve mais de 800 horas voluntárias que ajudaram 31 
mil pessoas.

Nos Estados Unidos, a Igreja trabalhou em quatro 
projetos para atender às necessidades das vítimas 
do furacão Ida, que foi um dos furacões mais fortes 
que já atingiu o país. Por meio de doações para 
a Cruz Vermelha Americana, a Igreja ajudou a 

“A resposta imediata no início de 
2021 foi fundamental para acelerar 
nosso trabalho de vacinação contra 
a COVID-19 e levar as primeiras 
vacinas para alguns países.”
— C A R L A H A DDA D M A R DINI  
Diretora da Divisão de Captação de Fundos e Parcerias 
Particulares da UNICEF
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fornecer abrigo, refeições e primeiros socorros psi-
cológicos. A Igreja também mobilizou voluntários 
de estacas no sudeste dos Estados Unidos, em 
que equipes ajudaram 6.521 famílias a limpar suas 
propriedades com suprimentos dos armazéns locais 
dos bispos.

Em agosto de 2021, um terremoto de magnitude 
7,2 atingiu o Haiti, causando danos significativos à 
infraestrutura e desalojando milhares de pessoas. A 
Igreja agiu cooperando com organizações confiáveis 
para atender a várias necessidades no país, inclu-
indo abrigo, alimentos, água, saneamento, higiene e 
cuidados médicos. Além disso, a Igreja forneceu aos 
hospitais locais os equipamentos necessários para 
cuidar dos feridos no desastre.

Um dos motivos que torna a Igreja e seus membros 
capazes de doar tempo e recursos durante 
emergências é o fato de se prepararem com 
antecedência e acompanharem as circunstâncias do 
mundo. A Igreja busca estabelecer relacionamentos 
com governos e outras organizações de ajuda 
humanitária que respondem a crises, fortalecendo 
também a preparação dentro da Igreja e da 
comunidade. Devido a isso, a Igreja consegue 
ajudar de modo imediato e com mais eficácia 
quando eventos inesperados acontecem.

Os membros também se preparam para casos de 
desastres seguindo os princípios de autossuficiên-
cia e preparação para emergências, incluindo a 
economia de dinheiro e compras de alimentos 
para serem armazenados. Em 2021, 6,4 milhões de 
quilos de produtos para armazenamento doméstico 
foram vendidos a pessoas e famílias para apoiar sua 
preparação.

PRINCIPAIS PROJETOS DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS DE 2021

• Etiópia: A Igreja forneceu alimentos, cuida-
dos médicos, suprimentos de higiene e água 
para região de Tigray.

• Estados Unidos: Os membros voluntários 
ajudaram a limpar os danos causados pelos 
incêndios e fumaças em Washington e no 
Oregon.

• Filipinas: Após o furacão Odette, os mem-
bros da Igreja se reuniram para abrir mais 
de 50 capelas da Igreja nas ilhas central e sul 
das Filipinas. Essas capelas serviram como 
abrigo para quase 5 mil pessoas.

• Tonga: Os membros da Igreja e os 
missionários ajudaram a limpar e reconstruir 
depois que uma erupção vulcânica expeliu 
cinzas espessas que cobriram grande parte 
do país.

• Estados Unidos: A Igreja forneceu supri-

mentos de emergência e abrigo em resposta 
às enchentes devastadoras no Havaí.

• Europa: Membros e missionários da Igreja 
serviram centenas de horas a fim de propor-
cionar auxílio às vítimas das enchentes. Eles 
separaram doações de bens e limparam 
porões, casas e uma escola para alunos com 
necessidades especiais. A Igreja forneceu 
água, alimentos e assistência médica em 
resposta a enchentes e deslocamentos.

• Sudão: A Igreja forneceu necessidades 
básicas como água potável, alimentos e 
suprimentos médicos, bem como auxílio aos 
refugiados por causa das enchentes.

• Estados Unidos: O ServirAgora reuniu 
centenas de voluntários para ajudar nas 
condições severas causadas pelas quedas 
de energia elétrica e encanamentos congela-
dos no Texas.
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OS MEMBROS DA IGREJA estão ansiosos para 
ajudar os necessitados e se esforçando para aliviar 
o sofrimento, tanto local quanto globalmente. Isso 
inclui os missionários, que são incentivados a par-
ticipar do serviço semanal. Além disso, membros 
comuns sacrificam o tempo de sua vida ocupada 
para atender às necessidades da comunidade e do 
mundo todo.

Os projetos patrocinados pela Igreja foram pro-
jetados para prover serviço comunitário e auxílio a 
desastres para os necessitados, permitindo que os 
membros e outras pessoas sejam parte de equipes 
organizadas de resposta a emergências. Além disso, 
o ServirAgora fornece informações sobre como as 
pessoas podem ajudar em suas comunidades locais.

Além dessas respostas organizadas, as pessoas, 
as famílias e as congregações ajudam de muitas 
outras maneiras. Isso inclui a montagem de kits 
humanitários e pacotes de alimentos, o trabalho 
voluntário com organizações que atendem 
refugiados e pessoas desalojadas, e muito mais.

Os membros e amigos da Igreja também con-
tribuem doando para o auxílio humanitário da 
Igreja. Um jovem, por exemplo, começou a vender 
limonada e doou o dinheiro para o programa 
humanitário da Igreja. Embora as doações variem 
de valor, todas as contribuições são consideradas 
sagradas.
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VIDAS SALVAS POR DOAÇÕES DE SANGUE

Com apenas quatro meses de idade, Megan 
precisava de uma cirurgia de peito aberto para 
curar um problema cardíaco. Como Megan 
fazia parte dos 6,6% da população mundial com 
o raro tipo de sangue O negativo, o hospital 
emitiu um alerta para toda a cidade em busca 
de doadores de sangue O negativo.

A família de Megan e a congregação da Igreja je-
juaram e oraram para que voluntários doassem 
sangue. No dia seguinte, suas orações foram 

atendidas. “Em um dia, 73 pessoas apareceram. 
Algumas pessoas vieram de Newcastle, que 
fica a três horas de carro, só para poder doar”, 
conta a mãe de Megan.27

Megan é uma das milhões de pessoas cuja vida 
é salva por doações de sangue todos os anos. 
Graças à bondade de amigos e estranhos, 
Megan teve a oportunidade de crescer e viver 
uma vida saudável e feliz.

Doações de sangue
 ▪ Mais de 3 mil doações de sangue organizadas

 ▪ Mais de 100 mil bolsas de sangue doadas

 ▪ Mais de 105 mil doadores individuais

DOAR SANGUE para os que precisam é um es-
forço global da Igreja. Por exemplo, no Peru, uma 
congregação colaborou com um hospital local para 
realizar doações de sangue em sua capela da Igreja. 
Além disso, mais de 1.700 voluntários na Argentina 
doaram sangue por meio de doações organizadas 
pela Igreja em 2021.

Brian, membro do ramo Palmira da Igreja em 
Mendoza, Argentina, comentou sobre sua experiên-
cia: “Ser capaz de doar sangue para outra pessoa, 
para quem precisa dele, enche-me de gratidão e me 
ajuda a entender melhor o que o Salvador fez por 
mim”.25

Nos Estados Unidos, a Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias tem um relacionamento 

de longa data com a Cruz Vermelha Americana 
desde o final do século 19. Os membros da Igreja 
não apenas doam sangue frequentemente, mas tam-
bém auxiliam no agendamento e na divulgação de 
doações, no recrutamento de pessoas e no auxílio 
com as necessidades logísticas no dia das doações.

“Recebemos 100 mil bolsas de 
sangue da Igreja todos os anos. 
Não há nenhuma organização ou 
instituição no mundo que participe 
tanto. (…) Fico admirado com o 
compromisso, com a fé e com o 
serviço dos membros da Igreja.”
— G A IL MCGOV ER N , CEO da Cruz Vermelha Americana26
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Produção e distribuição de alimentos
 ▪ Cerca de 36 milhões de quilos de alimentos 

doados

 ▪ Mais de 45 milhões de quilos de alimentos 
produzidos

 ▪ Cerca de 5 quilos de alimentos produzidos 
podem alimentar três pessoas por dia

A IGREJA ADMINISTRA 32 FAZENDAS, ranchos, 
pomares e instalações de processamento, que pro-
duziram mais de 45 milhões de quilos de alimentos 
em 2021. Cada 4,5 quilos produzidos podem ali-
mentar três pessoas por dia. 16,33 milhões de quilos 
de alimentos foram distribuídos aos membros da 
Igreja e a outras pessoas necessitadas por meio dos 
armazéns dos bispos, e 20 milhões de quilos foram 
doados por iniciativas comunitárias. Mercadorias 
extras são armazenadas todos os anos como 
preparação para uso em emergências futuras.

Há 124 armazéns do bispo funcionando atual-
mente. As pessoas necessitadas podem conversar 
com os líderes locais para receber alimentos e 
outros itens gratuitamente nessas instalações. Em 
locais onde não há um armazém de bispo nas 
proximidades, são feitos preparativos para permitir 
que os líderes encaminhem as pessoas para as mer-
cearias locais.

Quase todos os armazéns e centros de 
armazenamento doméstico são administrados 
por missionários de serviço. Esses voluntários 

encomendam produtos, estocam prateleiras, 
atendem pedidos, limpam as instalações e ajudam 
os frequentadores de maneira gentil e amorosa. 
As instalações também recebem mão de obra 
voluntária das congregações locais.

À medida que surgem emergências em todo o 
mundo, a Igreja faz parceria com organizações 
locais de ajuda para obter e distribuir produtos 
de emergência da maneira mais eficiente e eficaz 
possível. Compra local de mercadorias

• acelera o tempo de entrega,

• reduz os custos de transporte, permitindo 
que mais dinheiro seja gasto com merca-
dorias,

• fornece alimentos que os necessitados 
estão mais acostumados,

• apoia a economia local e

• envolve os membros das comunidades 
locais na distribuição dos suprimentos.

“Porque tive fome, e destes-me de 
comer; tive sede, e destes-me de beber; 
era estrangeiro, e hospedastes-me.”
— M ATEUS 2 5:35
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UM GRUPO ESPECIAL DE VOLUNTÁRIOS

As fábricas não apenas fornecem mercadorias 
para abençoar os necessitados, elas também 
proporcionam oportunidades de servir uns aos 
outros. Os missionários se unem a voluntários 
da Igreja e da comunidade para realizar as 
várias tarefas necessárias para processar e 
embalar alimentos para os famintos. Cada um 
desses grupos presta seu serviço e amor sem 
alarde.

Com frequência, aqueles que se voluntariam 
estão entre as muitas pessoas que se beneficiam 
com o que foi produzido. Na região central de 
Salt Lake City, por exemplo, os bispos podem 
convidar aqueles que estão recebendo ajuda 
para serem voluntários por um determinado 
número de horas na Welfare Square Cannery. Da 
mesma forma, os juízes locais podem convidar 
os menores infratores a cumprir seu horário 
de serviço comunitário na mesma instalação. 
Por meio do trabalho nas fábricas, tanto os 
tanto os que doam quanto os que recebem 
são abençoados ao servirem uns aos outros e 
obterem o sustento necessário.

FAMÍLIAS MANTIDAS AQUECIDAS E 
ALIMENTADAS

Além dos armazéns dos bispos e os preparos 
para as mercearias locais, a Igreja também 
doa mercadorias e fornece apoio a bancos 
de alimentos locais. Graças a essas doações, 
Brittany conseguiu manter sua família aquecida 
e alimentada pela Mobile Pantry local.

“O que torna a vida um pouco mais confortável 
é o que conseguimos fazer graças à ajuda que 
recebemos da Mobile Pantry. Agora as crianças 
podem comer o quanto quiserem. Não ter 
comida suficiente é horrível, e as crianças se 
preocupam com isso.”

Esse apoio adicional também ajudou a família 
de Brittany a economizar dinheiro para outras 
necessidades essenciais. Quando a temperatura 
em sua casa caía para 5,5 graus celsius, ela sabia 
que poderia ligar o aquecedor.

“Foi muito bom ligá-lo!”, disse Brittany.

Em 21 de dezembro de 2021, o Deseret Mill 
e o Pasta Plant comemoraram a milionésima 
produção de alimento naquele ano, quase o dobro 
da produção da fábrica em 2019. Um milhão de 
produção equivale a 527.661.424 porções de ali-
mentos. O trigo e outros alimentos processados na 
fábrica vêm de fazendas e fornecedores da Igreja 
nos Estados Unidos. A fábrica embala farinha, 
aveia, arroz, feijão, misturas para bolo e panqueca, 
e massas de macarrão.

Cerca de 60 pessoas se voluntariaram por dia para 
ajudar em turnos completos de quatro horas. Os 
alimentos foram doados pelos armazéns do bispo e 
levados pelos caminhões para despensas de alimen-
tos e a outras agências de caridade.

Em fevereiro de 2021, a Igreja enviou mais de 77 mil 
quilos de alimentos aos moradores de Honduras, 
afetados pelos furacões Eta e Iota, incluindo itens 
produzidos pela Deseret Mill e Pasta Plant.



46

Obrigado

O que você pode fazer para ajudar?
Para fazer parte e saber mais sobre nossos esforços para ajudar os necessitados, consulte nosso site ou 
nossas redes sociais.

ChurchofJesusChrist.org | JustServe.org | DeseretIndustries.org | LatterdaySaintCharities.org  

 AddictionRecovery.ChurchofJesusChrist.org

Expressamos nossa sincera gratidão a todos os que generosamente doaram ou 
ofereceram seu tempo e seus esforços a essas causas humanitárias. Seu serviço 
não passou despercebido. Muitos doam seus recursos por meio do Departa-
mento de Filantropia da Igreja, de modo on-line ou por meio de seus bispos. 
Graças a suas contribuições de tempo, recursos, energia e compaixão, con-
seguimos fazer a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o mundo e 
aprender com aqueles que foram atendidos. Obrigado!

Convidamos todos para que façam parte e busquem novas maneiras de servir. 
Sua bondade e seus esforços fazem a diferença.
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“Aqueles que desejam ser chamados de povo do 
Senhor estão ‘dispostos a carregar os fardos uns 

dos outros (…); chorar com os que choram; (…) e 
consolar os que necessitam de consolo’.”

— PRESIDENTE RUSSELL M. NELSON 
Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias


