
Treinamento de Liderança – Setembro de 2012 
Anúncios:

Dia 29 de Setembro (sábado) das 19:30h às 22h – Baile da Estaca na Ala Rio Verde 

• – Traje Padrão – de 14 à 18 anos

• – Quem deve estar presente: Jovens, Líderes e Membro do Bispado Responsável

Dia 27 de Outubro (sábado) das 17:30 às 20h – Atividade Erguei-vos e Brilhai 

• – Traje Padrão – Trazer o Progresso Pessoal e uma caneta 

• – Quem deve estar presente: Moças de 12 à 18 anos, Presidência das Moças da Ala 

Dia 10 de Novembro (sábado) das 16:30 às 18h – Chá com as Líderes – Moças Estaca 

• – Traje Casual – Trazer Manual de Instruções, Progresso Pessoal e Para o Vigor da 
Juventude 

• - Cada ala deverá apresentar uma atividade que realizou durante o ano

• – Quem deve estar presente: Presidência das Moças da Ala Completa e Consultoras

Treinamento 

Este treinamento tem como base o treinamento de liderança dado pela Presidência Geral das Moças em 27 
de Março de 2012, pode-se encontrar aqui: https://www.lds.org/broadcasts/archive/young-
women-auxiliary-training/2012/03?lang=eng (somente em inglês ou espanhol). Também foi 
usado como base o treinamento de liderança dado pela Sister Costa (presidência de Área) para todas as 
líderes das Moças das estacas de Curitiba em 06 de Agosto de 2012.

1. Nossas responsabilidades: 

Em primeiro lugar a família – o primeiro capítulo do Manual de Instruções é sobre a Família, 
sugerindo que nossa maior responsabilidade é fortalecer nossa própria família e fortalecer os 
membros com quem trabalhamos em suas próprias famílias. 

“Não sacrifiquem o seu lar e a sua família por causa de seu chamado, porque o seu lar e a sua 
família podem refletir em seu sucesso como líder das moças. “   Sister Dalton

Se nossos deveres como líderes ocupam um tempo maior do que dedicamos a nossa família 
devemos refletir, analisar o que é essencial e simplificar. 

Élder Richard G. Scott admoestou-os a “adaptar suas atividades para que sejam coerentes com suas condições e 
recursos locais. (…) Certifiquem-se de que as necessidades essenciais sejam atendidas, mas não exagerem na 
elaboração de tantas coisas boas que as essenciais deixem de ser cumpridas. (…) Lembrem-se, não aumentem o 
trabalho a ser realizado: simplifiquem-no”.

Para podermos simplificar devemos saber com exatidão quais são as nossas responsabilidades.

2. Nossa Responsabilidade como líderes dos Jovens:
Manual de Instrução Item 3.4 – Jovens
Ajudar a preparar toda moça para ser digna de fazer e guardar convênios sagrados e receber as 
ordenanças do templo. Fortalecer os jovens por meio da participação em atividades significativas.

Manual de Instrução 10.2 Papel dos Pais e dos Líderes da Igreja

Os pais são os principais responsáveis pelo bem-estar espiritual e físico dos filhos (verD&C 
68:25–28). O bispado e as líderes das Moças apóiam mas não substituem os pais nessa 
responsabilidade. Eles oferecem apoio da seguinte maneira:
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- Auxiliam os pais a ajudarem as filhas a prepararem-se para receber as bênçãos do templo 
seguindo as diretrizes explicadas no item 10.1.1.
- Incentivam a comunicação entre as moças e os pais. 
- Asseguram-se de que as atividades das Moças e outros eventos dos jovens não sobrecarreguem 
as famílias nem entrem em conflito com as atividades familiares.
- As líderes devem ter ainda mais sensibilidade para com as moças que não têm forte apoio no lar 
para viver o evangelho.

Devemos saber qual é a responsabilidade de cada pessoa envolvida na organização.

Manual de Instrução Item 15.4.1 Presidências das Auxiliares da Estaca

As principais responsabilidades das presidências das auxiliares da estaca são a de auxiliar a 
presidência da estaca e a de instruir e apoiar as presidências das auxiliares das alas. Elas não 
realizam as designações que cabem à ala ou à família. ***

As presidências das auxiliares da estaca têm as seguintes responsabilidades: 
- Orientar as presidências recém-chamadas das auxiliares das alas. 
- Também oferecem incentivo, apoio e instrução contínuos às presidências e aos professores das 
auxiliares das alas. 
- Devem basear parte de suas instruções nos capítulos 1–6 deste manual e no capítulo específico 
para sua organização auxiliar. 
- Reúnem-se regularmente com esses líderes para conhecer suas necessidades, tratar das 
necessidades dos membros a quem servem e transmitir informações da presidência da estaca. 
- Periodicamente, assistem às reuniões e aulas das alas, de acordo com o que for combinado 
previamente com os líderes da ala.
- Instruem os líderes das auxiliares das alas nas reuniões de liderança das auxiliares da estaca. 
Os bispos podem solicitar treinamento adicional para as presidências das auxiliares da ala.

*** Sugestões do que pode ser feito na Excelência das Moças:

- apresentar as presidências de classes e suas realizações
- apresentar as moças que mudaram de classe e dar o certificado
- cada moça apresenta um projeto ou meta significativo (avisar as moças no início do ano que deverão fazer esta 
apresentação na Excelência)
- entregar fitas e adesivos

Manual de Instrução Item 10.3.1 Bispado

Entrevistas:
Bispo - Entrevista as Lauréis 2 vezes por ano
            Entrevista as demais moças 1 vez por ano
Conselheiros - Entrevistam as moças de 12 a 15 anos 1 vez por ano
Nas entrevistas eles usam a Folha de Acompanhamento do Progresso Pessoal para avaliar o 
desenvolvimento da moça

Reconhecimentos na Sacramental:
- quando a moça para da Primária para a Classe das Moças
- quando a moça muda de classe, recebendo o certificado
- quando recebe o Reconhecimento das Moças e o Medalhão

Presidentes de Classe:
- o Bispado chama a Presidente de Classe, a Presidência das Moças pode
dar algumas recomendações
- A Presidente de Classe recomenda para o Bispado moças para serem
suas conselheiras e secretárias
- Um membro do bispado pede a permissão dos pais antes de pedir à moça que sirva em 
qualquer um desses chamados.
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- Depois de fazer o chamado, um membro do bispado apresenta a moça à classe para voto de 
apoio. Depois, o bispo ou um conselheiro encarregado designa a moça por imposição de mãos. 
Um membro do bispado anuncia esses chamados na reunião sacramental, mas não pede voto de 
apoio.
- A líder das Moças pode comunicar ao bispado quaisquer mudanças que se façam necessárias 
nas presidências de classes.

Secretária das Moças da Ala

A secretária precisa de um tempo na reunião de presidência para apresentar um pequeno relato 
sobre os seus registros.

O Relatório de acompanhamento das moças pode conter os seguintes itens:
– Nome da Moça
– Telefone
– Data de Aniversário
– Folha de acompanhamento de progresso pessoal
– Cargos que já teve nas moças 
– Se já deu alguma aula das moças
– Se já deu a abertura na classe das moças 
– Se cumpriu alguma designação especial na classe das moças 
– Data em que recebeu o medalhão 
– Data em que recebeu a honra da abelhinha 
– Data da última entrevista com o bispado
– Outros comentários (discurso na sacramental, apresentação em show de talentos, etc...)

Este relatório de acompanhamento pode ser uma ótima lembrança para ser dada para a moça ao 
sair da organização das moças.

Consultoras das Moças da Ala

- A consultora deve receber sempre uma designação específica
- Não assinam metas e não acompanham o Progresso Pessoal das Moças

3. INSTRUÇÕES GERAIS – Sister Costa

– Devemos constantemente ensinar os padrões do Para o Vigor da Juventude para as 
moças, às vezes citamos na aula achando que as moças já sabem do que estamos 
falando e sempre tem alguma moça nova ou visitando e sempre tem uma moça que 
precisa reforçar os padrões que estão sendo falados, encontrem formas de ensinar o 
padrões com abordagens diferentes.

– Reconhecer o Espírito, sempre que surgir uma oportunidade ensinar as moças que o que 
as levou a se emocionar num testemunho, por exemplo, foi uma manifestação do Espírito, 
e etc.

– Evitem chamar para a Presidência das Moças irmãs que acabaram de sair das Moças e 
foram para a Soc Soc, essas moças devem continuar o seu desenvolvimento e integração 
na organização da Soc Soc

– As antigas declarações de missão foram descontinuadas quando foi lançado o novo 
Progresso Pessoal – não devem ser mais usadas

Classe de Domingo

– A abertura deve ter no máximo 10 minutos, o máximo de tempo possível deve ser usado 
para a aula.

– O tema, lema e temas das classes podem ser repetidos nas mutuais ou outras atividades
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– Qualquer moça que tem um chamado em uma presidência de classe pode dar a abertura 
da aula de domingo.

– Todas as moças podem dar aula, deve-se levar em consideração a maturidade e 
desenvoltura da moça e o tema da aula, é essencial o acompanhamento prévio do preparo 
da aula como oportunidade de treinamento da moça. As moças somente dão aula 
ocasionalmente.

– Não é necessário fazer divisão de classes – isso fica a critério de cada presidência

– As lauréis não devem assistir aulas na Soc Soc

– Não é necessário fazer a abertura com a Soc Soc uma vez por mês – isso fica a critério de 
cada presidência 

– A presidência das moças pode fazer um rodízio e assistir à aula da Soc Soc se desejarem 

Progresso Pessoal

– O acompanhamento individual das metas do Progresso Pessoal deve ser feito pela 
Presidente das Moças e suas conselheiras

– Uma meta assinada por um parente também deve ser apresentada à líder das Moças 

– É essencial ler a meta e conversar com a moça sobre o que ela sentiu e aprendeu ao fazer 
a meta – esta é a parte mais importante do Progresso Pessoal

– Não devemos fazer atividades em que todas cumpram uma determinada meta juntas, o 
progresso é pessoal, o desejo de trabalhar em determinada meta deve partir da moça.

– Uma moça que completou 18 anos e no fim do ano ainda não terminou o Progresso 
Pessoal deve ir para a Soc Soc e terminar o Progresso Pessoal lá, receberá o seu 
medalhão na Reunião Sacramental

4. ERGUEI-VOS E BRILHAI – Presidência Geral das Moças

“A verdadeira doutrina, quando compreendida, modifica atitudes e comportamento. 
O estudo das doutrinas do evangelho melhora o comportamento com mais rapidez 
do que um estudo sobre o comportamento.” Boyd K. Packer, Liahona, maio de 2004 

- Para uma moça brilhar ela deve estar cheia da Luz do Evangelho, ela
tem que ter um testemunho forte

1. Dar o exemplo
- A Sister Dalton ensina que a maneira como vocês se tratam em presidência e 
demonstram amor umas pelas outras vai se refletir nas moças , tudo reflete nas moças, se 
vocês forem uma presidência unida, as moças serão unidas, se a presidência fizer o 
progresso pessoal e mostrar interesse por ele, as moças farão as suas metas e se 
interessarão por ele.
- Nosso lar deve ser purificado para que possamos ter experiências espirituais que nos 
fortaleçam e assim tenhamos um carga espiritual elevada para ensinar as moças e 
proporcionar experiências espirituais a elas.
- Prestem o seu testemunho de cumprimento dos Padrões
- Frequentem o Templo para elevar-se espiritualmente

2. Incentivem
- Muitas vezes o incentivo é a melhor forma de correção
Não vai ser sempre que a moça vai ter sempre a mesma atitude ruim, aproveite o 
momento em que ela se comportar da maneira correta e incentive mostrando para a moça 
que aquela é uma conduta admirável, elogie atitudes e não aparência. Seja sincera em 
seus elogios ou incentivos.

4



Tome cuidado para não comparar as moças, elas já são naturalmente competitivas, 
sempre enfatize as qualidades e atitudes e não a moça em si para que todas saibam que 
podem ter as mesmas atitudes e não ser igual a determinada moça ou até mesmo líder.

3. Deixem as moças liderarem e agirem
Não existe melhor forma de fazer com que uma moça entenda realmente quem ela é do 
que a liderança, o encargo de liderar produz um crescimento espiritual, amadurecimento e 
incentiva todas nós a sermos pessoas cada vez melhores para sermos um exemplo para 
quem lideramos, as moças (principalmente as lauréis) devem ter esta experiência e as 
moças mais novas também irão aprender observando e sabendo que um dia elas terão 
também oportunidade de liderar.

4. Progresso Pessoal
- Um bom acompanhamento do Progresso Pessoal aumenta a sua eficácia e
o testemunho da moça sobre a obediência aos mandamentos:
- Leia a meta que será assinada com a moça
- Pergunte o que ela fez para cumprir a meta
- Pergunte se houve algum momento em que ela sentiu dificuldade
- Pergunte qual foi o sentimento dela quando a meta foi cumprida
- Preste o seu testemunho pessoal a respeito daquela meta específica
- Se desejar convide a moça para que preste o seu testemunho sobre
aquela meta na próxima mutual ou aula de domingo

5. Atividades Significativas
- Sempre relacione as atividades e mutuais com algum princípio do evangelho, regra de fé, 
valor das moças ou tópico do Para o Vigor da Juventude
- Sempre tenha uma parte espiritual em qualquer atividade 

6. Ensinar o Evangelho
Aprendam e ensinem a doutrina – o porquê de todas as coisas

Devemos estudar os padrões e princípios para saber como ensina-los para as jovens, devemos 
estudar o que significa virtude.

Virtude significa pureza sexual, este é um grande desafio a ser enfrentado por isso foi incluído nos 
valores porque ele tem uma importância única neste momento do mundo e as moças precisam se 
fortalecer mais neste sentido. Usem a expressão "Retorno à virtude", as moças devem 
compreender que este retorno é possível graças a expiação de Cristo.

No momento em que vocês perceberem o brilho das suas moças se apagando providenciem uma 
entrevista com os bispado. Certifiquem-se que estas entrevistas estejam sendo feitas 
regularmente.

Conclusão

Lembrem-se de quem vocês são, a Sister Dalton nos disse “vocês não são mulheres comuns e 
este não é um período de tempo comum. Vocês foram chamadas, escolhidas e preparadas os 
chamados que estão tendo agora. As moças precisam de vocês, precisam do seus ensinamentos, 
do seu exemplo de vida reta e do seu incentivo. As moças tem enfrentado desafios cada vez 
maiores em seus esforços em se manterem dignas e vocês foram escolhidas para ajudá-las. Os 
líderes do sacerdócio foram inspirados, não foi uma escolha aleatória, foi um chamado, tem algo 
maravilhoso acontecendo na Terra e nos estamos fazendo parte disso.”

Você tem a capacidade de desenvolver os talentos e dons necessários para ajudar as moças em 
um retorno a virtude, todas nós em algum aspecto precisamos retornar a virtude e isso é possível 
graças a Expiação de Cristo, podemos todas juntas alcançar este objetivo trabalhando em união.
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Temos a nossa disposição inúmeros recursos que nos ajudam a magnificar o nosso chamado, 
porém o maior recurso são vocês líderes, o seu amor pelas jovens, o seu exemplo de virtude e a 
sua espiritualidade, isso reflete nas moças que vocês lideram e traz os melhores resultados.

           "Seja qual for nosso chamado, independentemente de nossos temores ou 
ansiedades, oremos e depois vamos e façamos lembrando as palavras do Mestre, 
sim, o Senhor Jesus Cristo, que prometeu: 'Eu estou convosco todos os dias, até 

a consumação dos séculos.”
Pres. Monson
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