
ORIENTAÇÃO INICIAL E TREINAMENTO

PRESIDÊNCIA
 

VISÃO DA ORGANIZAÇÃO AUXILIAR 
Auxiliar a preparar toda moça para que ela seja digna de fazer e manter 
os convênios sagrados e receber as ordenanças do templo.

 

 

 

Como líder das Moças 
você auxilia os pais e os líderes do 

sacerdócio a supervisionar e 
fortalecer as moças entre 12 e 18 anos.

 

Ajudar cada moça a:  

� Fortalecer sua fé e testemunho no Pai 
Celestial e em Jesus Cristo. 

� Entender sua identidade como uma filha de 
Deus. 

� Ser digna obedecendo os mandamentos e 
vivendo os padrões. 

� Reconhecer e agir de acordo com os sussurros 
do Espírito. 

� Preparar-se para os seus papéis futuros como 
esposa, mãe, dona de casa e líder. 

� Guardar os seus convênios batismais e ser 
digna de fazer e guardar os convênios
templo sagrado.  

 

Fui chamada para fazer o quê?
 

Preparar espiritualmente 
� Estudar as escrituras tendo em mente as 

moças. 
� Orar, ponderar, ser digna e escutar por 

revelação. 

� Ser estritamente obediente aos mandamentos e 
ser exemplo dos padrões de comportamento, 
linguagem, vestuário, etc. 

� Estar alegre pelo privilégio de servir.
 

Participar dos conselhos 
� Representar as necessidades individuais de 

cada moça e sua família no conselho.
� Oferecer comentários, preocupações e 

recomendações para ponderação. 
� Seguir a direção dos líderes do sacerdócio.
 

Ministrar a cada moça 
� Esforçar-se por reter cada moça, conhecer, 

amar e reconhecê-la individualmente.
� Fortalecer a fé de cada moça em Jesus Cristo.

Fortalecê-la em sua família. 
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� Preparar cada moça para os seus papéis 
futuros como esposa, mãe, 
líder. 

� Reunir-se com as moças para aprender, liderar, 
servir e viver os princípios do evangelho.

 

Ensinar as moças 
� Ajudar cada moça a conhecer e aplicar os 

primeiros princípios e ordenanças do 
evangelho: fé, arrependimento, batismo e o 
dom do Espírito Santo.  

� Usar o Livro de Mórmon e as palavras dos 
profetas dos últimos dias. 

� Enfatizar a virtude, pureza, dignidade e os 
padrões descritos em Para o Vigor da 
Juventude. 

� Ensinar as moças a receber, reconhecer e 
confiar no Espírito Santo. 

 

Administrar o programa das Moças
As seguintes ferramentas do programa estão 
disponíveis para ajudar você: 

Tema das Moças  

� Usar os princípios ensinados no tema das Moças 
como uma moldura para tudo o que faz nas 
Moças. 

Padrões 

� Conhecer, ser exemplo e ensinar os padrões de 
Para o Vigor da Juventude
dominical e nas atividades.

Instrução Dominical 
� Realizar uma reunião com as moças todos os 

domingos. 
� Preparar aulas para aprenderem 
� Ajudar as moças a ler, entender, aplicar e amar 

as escrituras. 

� Dar ênfase ao Livro de Mórmon e as palavras 
dos profetas dos últimos dias.

Atividades 

� Realizar atividades significativas na Mutual com 
regularidade. 
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� Realizar acampamentos, conferências de jovens 
e outras atividades como determinadas pelos 
líderes do sacerdócio. 

Progresso Pessoal 

� Use o Progresso Pessoal para encorajar e 
preparar as moças para os seu papéis futuros e 
convênios no templo. 

Liderança Jovem 

� Treinar cada presidência de classe das Moças 
sobre como servir como uma presidência. 
Aconselhar sobre como planejar as atividades e 
como ministrar a cada moça. 

� Preparar as jovens para participar do Comitê da 
Juventude do Bispado.  

� Prover oportunidades para todas as jovens de 
aprender, servir e praticar os princípios de 
habilidade de liderança cristã. 

 

Quem pode ajudar? 
� Os pais  
� As presidências de classe 
� Os líderes do sacerdócio 
� Os líderes da ala ou do ramo 
� Outras líderes das moças, como as conselheiras 

e consultoras 
� As líderes das Moças da estaca, como solicitado 

pela ala ou orientado pela presidência da estaca 
 

Quais materiais de recursos estão 
disponíveis? 
� Escrituras 
� Discursos da conferência geral 
� Manuais e livretos 

- Guia para os Pais e Lideres dos Jovens 
- Manuais das Moças e o guia anual de 

recursos 
- Programa do Progresso Pessoal 
- Folheto Para o Vigor da Juventude 
- Manual de Acampamento das Moças e o 

suplemento para a líder 
- Manual de Instruções da Igreja, Volume 2: 

Líderes do sacerdócio e das auxiliares (1998) 
� Outras publicações 

- Revistas da Igreja 
- Sempre Fiéis 
- Pregar Meu Evangelho 

� Recursos computadorizados 
- youngwomen.lds.org 

 

De quais reuniões sou solicitada a 
participar? 
� Reunião sacramental e outras reuniões da Igreja 

� Do conselho da ala ou do ramo 

� Comitê de Juventude do Bispado 

� Treinamentos de liderança gerais e da estaca 

� Reunião geral das Moças 

� Outras reuniões, como orientado pelos líderes 
locais do sacerdócio 

 

Sou responsável por quais reuniões? 
� Reunião dominical das Moças 

� Atividades 

� Reunião da presidência das Moças 

� Reunião da presidência de classe das Moças 

 

 

Prioridade Profética para as Moças 
“Minhas queridas irmãs, nossa é a responsabilidade, mesmo a obrigação solene, de buscar todas as moças. 
Nosso dever é guiar nossas garotas ao reino celestial de Deus. Lembremos sempre que o manto da liderança não 
é a capa do conforto, mas sim o manto da responsabilidade. Que possamos procurar e salvar as que necessitam 
de nossa ajuda e de nosso amor. Com o sucesso de trazermos uma moça de volta à atividade, estaremos 
respondendo a fervorosa oração de uma mãe, o maior desejo de um pai. Nosso nome será sempre honrado por 
eles. De todo o coração oro para que o Pai Celestial sempre nos guie ao nos esforçarmos para servir e salvar 
Seus filhos” (Thomas S. Monson, “Beterrabas e o Valor das Almas,” vídeo de treinamento das Moças, LDS.org, 
2005). 

 

 


