
Comunicado

Data: 15 de julho de 2019

Para: Autoridades gerais; líderes gerais; setentas de área; 
presidentes de estaca, missão e distrito; bispos e presidentes 
de ramo

De: Departamento do Sacerdócio e da Família (1- 801- 240- 2134)

Assunto: Atualização sobre o programa Crianças e Jovens

Site para os líderes

Encontra- se  agora disponível um site para presidentes de estaca e bispos a fim de ajudá- los a 
se prepararem para o programa Crianças e Jovens, que começará em 1º de janeiro de 2020 
nas unidades onde os membros utilizam os seguintes idiomas: alemão, cantonês, cebuano, 
coreano,  espanhol, francês, hiligaynon, ilocano, inglês, italiano, japonês, linguagem americana 
de sinais, mandarim, português, russo, samoano, tagalo e tonganês. O endereço do site é: 
LideresdeCriançaseJovens.IgrejadeJesusCristo.com.
O site inclui os recursos e as informações a seguir:

• Apresentação inicial. Como será anunciado nas reuniões de conselho de área, os setentas 
de área compartilharão esta apresentação nas reuniões do conselho de coordenação. Os 
presidentes de estaca mostrarão a mesma apresentação aos bispos e presidentes de ramo. A 
apresentação está disponível atualmente em inglês, com outros idiomas a serem acrescentados. 
É uma visão geral para os líderes antes da apresentação aos membros agendada para 29 
de setembro de 2019. Mais recursos e instruções para a reunião de 29 de setembro serão 
fornecidos no início de setembro. Nas estacas programadas para realizar a conferência de 
estaca em 29 de setembro de 2019, os presidentes de estaca devem identificar uma data 
posterior para que as alas examinem essa apresentação o mais rápido possível.

• Guias introdutórios (PDFs). Os guias introdutórios para os pais e líderes, e para as crianças 
e os jovens, estão disponíveis em inglês, com outros idiomas disponíveis em breve. Cópias 
e instruções impressas para a distribuição desses itens serão fornecidas posteriormente.

• Programação. Uma agenda de eventos futuros, lançamentos de informações e disponibilidade 
de idiomas para os itens relacionados ao programa Crianças e Jovens foi postada e também 
anexada a este comunicado.

• O que continua o mesmo e o que muda em relação aos programas atuais? Informações 
que fornecem uma visão ampla de alguns dos recursos do programa atual que permanecerão os 
mesmos e alguns recursos que vão mudar em 2020 foram postadas e também estão anexadas 
a este comunicado.

Tradução de Notice, 15 July 2019: Children and Youth Update. Portuguese. 16930 059

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth/leaders?lang=por


Progresso Pessoal, Dever para com Deus, Fé em Deus e programas de escotismo

A Igreja vai descontinuar sua participação no programa dos escoteiros no dia 31 de dezembro 
de 2019. Nessa mesma data serão também descontinuados os programas Progresso Pessoal, 
Dever para com Deus e Fé em Deus. As moças que desejarem receber o Reconhecimento das 
Moças, os rapazes que desejarem concluir o programa Dever para com Deus e as crianças 
que desejarem concluir o programa Fé em Deus devem completar os requisitos antes de 1º 
de janeiro de 2020. Como exceção, se as crianças ou os jovens precisarem de mais tempo, 
os prêmios estarão disponíveis para ser solicitados até 1º de março de 2020. Qualquer pessoa 
que deseje participar do escotismos pode fazê- lo em grupos de escotismo em sua região.
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Programação de eventos futuros, envio de 
informações e disponibilidade de idiomas
Anexo ao comunicado “Atualização sobre o programa 
Crianças e Jovens” de 15 de julho de 2019

15 de julho de 
2019

A apresentação e os recursos estão disponíveis em inglês em 
LideresdeCriançaseJovens.IgrejadeJesusCristo.com para setentas de área e 
presidentes de estaca para serem usados no conselho de coordenação e nas 
reuniões de treinamento dos bispos. Nas próximas semanas, a apresentação 
estará disponível em alemão, cebuano, chinês (simplificado), chinês (tradicional),  
coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português, russo, samoano, 
tagalo e tonganês. Alguns vídeos em alguns idiomas podem estar disponíveis 
apenas em formato de script para leitura.

Setembro de 
2019

Os recursos estarão disponíveis em LideresdeCriançaseJovens.IgrejadeJesusCristo.com 
para presidentes de estaca e bispos usarem na reunião de apresentação de 29 de 
setembro. Um comunicado, incluindo as instruções para essa reunião, será enviado 
aos líderes.

29 de 
setembro de 
2019

Crianças e Jovens: Uma transmissão especial com o presidente M. Russell 
Ballard. Os materiais impressos a serem distribuídos estarão disponíveis nos 
seguintes idiomas: alemão, cebuano, chinês (simplificado), chinês (tradicional), 
coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português, russo, samoano, 
tagalo e tonganês. Os vídeos a serem exibidos durante a reunião estarão disponíveis 
nos idiomas impressos e também na linguagem americana de sinais, em cantonês, 
ilocano, hiligaynon e mandarim.

Nas estacas programadas para realizar a conferência de estaca em 29 de setembro 
de 2019, os presidentes de estaca devem identificar uma data posterior para que 
as alas examinem essa apresentação o mais rápido possível.

O site ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org será atualizado para os 
membros e estará disponível em alemão, cebuano, chinês (simplificado), chinês 
(tradicional), espanhol,  francês, inglês, italiano, japonês, coreano, português, 
russo, samoano, tagalo e tonganês.

Início de 
outubro de 
2019

Um comunicado será enviado aos líderes com mais informações sobre 
uniformidade, adaptação e mudanças de nome para as atividades e reuniões.

https://www.churchofjesuschrist.org/youth/childrenandyouth?lang=por
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Programação de eventos futuros, envio de informações e disponibilidade de idiomas

 Anexo ao comunicado “Atualização sobre o programa Crianças e Jovens” de 15 de julho de 2019

17 de 
novembro de 
2019

Crianças e Jovens: Um evento Cara a Cara com o élder Gerrit W. Gong. 
Esse evento ao vivo será transmitido nos seguintes idiomas: linguagem americana 
de sinais, alemão, cantonês, cebuano, espanhol, francês, hiligaynon, ilocano, 
inglês, italiano, japonês, coreano, mandarim, português, russo, samoano,  tagalo 
e tonganês.

As respostas para perguntas frequentes estarão disponíveis em 
ChildrenandYouth.ChurchofJesus Christ.org.

Novembro–
dezembro de 
2019

Cópias impressas de Desenvolvimento Pessoal: Guia para Crianças e 
Desenvolvimento Pessoal: Guia para Jovens serão enviadas para as unidades.

O aplicativo para dispositivos móveis Viver o Evangelho estará disponível em 
espanhol, inglês e português, e estará disponível em outros idiomas em breve.

1º de janeiro 
de 2020

As alas e estacas com materiais disponíveis em seu idioma começarão o novo 
programa para crianças e jovens. Esses idiomas incluem: alemão, linguagem 
americana de sinais, cantonês, cebuano, espanhol, francês, hiligaynon, ilocano, 
inglês, italiano, japonês, coreano, mandarim, português, russo, samoano, tagalo 
e tonganês.

1º de março 
de 2020

Outras alas e estacas com materiais disponíveis em seu idioma começarão o novo 
programa para crianças e jovens. Cópias de materiais impressos, transmissões e 
o site ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org estarão disponíveis em outros 
idiomas, inclusive albanês, árabe, armênio, bislama, búlgaro, cambojano, croata, 
dinamarquês, holandês, estoniano, fijiano, finlandês, grego, haitiano, húngaro, 
indonésio,  letão, lituano, malgaxe, malaio, marshalês, mongol, norueguês, 
polonês, queqchi, quiribati, romeno, tcheco, suaíli, sueco, taitiano, tailandês, 
ucraniano e vietnamita.
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O que continua o mesmo e o que muda 
em relação aos programas atuais?
Anexo ao comunicado “Atualização sobre o programa 
Crianças e Jovens” de 15 de julho de 2019

“Há muitos anos os líderes da Igreja estão preparando uma nova iniciativa para ensinar e proporcionar 
oportunidades de liderança e desenvolvimento às crianças e aos jovens, apoiar as famílias e fortalecer 
os jovens em todas as partes do mundo à medida que desenvolvem fé no Senhor e Salvador, Jesus 
Cristo. Essa nova abordagem se destina a ajudar as meninas e os meninos, as moças e os rapazes a 
descobrir sua identidade eterna, construir o caráter e a resiliência, desenvolver habilidades para a vida 
e cumprir seu papel divino como filhas e filhos de Deus. O programa é projetado para permitir que 
os líderes locais, as famílias e até os próprios jovens personalizem seus esforços, provendo atividades 
e oportunidades de serviço, promovendo relacionamentos saudáveis e apoiando as comunidades.”

Anúncio, 8 de maio de 2018

O novo programa começa em 1º de janeiro de 2020
O novo programa Crianças e Jovens começa formalmente no dia 1º de janeiro de 2020. As estacas 
e alas vão usar os programas atuais e os recursos atuais estarão disponíveis até essa data. As 
informações contidas neste e em futuros comunicados visam ajudar os pais, os líderes, as crianças 
e os jovens a se prepararem para iniciar o novo programa em janeiro de 2020.

Mudanças
A tabela a seguir fornece uma visão ampla de alguns dos recursos dos programas atuais que 
permanecerão os mesmos e alguns recursos que vão mudar em 2020.

Recursos em grande parte inalterados Novos recursos selecionados

• As organizações da Primária, das Moças, 
dos Rapazes e da Escola Dominical — com 
líderes adultos e presidências de quórum e 
de classe — continuarão a ser fundamentais 
para esse novo programa.

• Os programas e recursos a seguir para 
as crianças e os jovens da Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos Dias serão 
retirados: Fé em Deus para Meninas, Fé 
em Deus para Meninos, Progresso Pessoal, 
escotismo (onde aplicável) e Dever para 
com Deus.

• Famílias e indivíduos vão estudar o Vem, e 
Segue- me no lar e na igreja.

• Os alunos do seminário vão começar a 
estudar o mesmo livro de escrituras usado 
no currículo do Vem, e Segue- Me.
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O que continua o mesmo e o que muda em relação aos programas atuais?

 Anexo ao comunicado “Atualização sobre o programa Crianças e Jovens” de 15 de julho de 2019

Recursos em grande parte inalterados Novos recursos selecionados

• As atividades e os programas de serviço 
para a Primária, bem como atividades, 
programas de serviço, acampamentos com 
pernoite, conferências e outras atividades de 
vários dias para os jovens serão realizados 
conforme apropriado para as circunstâncias 
locais. As diretrizes para essas atividades 
não mudaram.

• As atividades devem ter como base ajudar 
as crianças e os jovens a crescer espiritual, 
social, física e intelectualmente.

• As crianças e os jovens serão incentivados a 
estabelecer e alcançar metas pessoais.

• As crianças e os jovens escolhem suas 
próprias metas para ajudá- los a crescer 
espiritual, social, física e intelectualmente.

Mais detalhes
Mais detalhes serão compartilhados no site ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org entre agora 
e janeiro de 2020.


