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INSTRUÇÕES PARA USAR ESTE MANUAL

Esta lição se destina aos possíveis participantes do Fundo 
Perpétuo de Educação, mas também pode ser usada para ajudar 
os participantes atuais, se for adequado. Pode ser oferecida em 
grupo ou de forma individual.

Opção 1: Antes de solicitar um empréstimo do FPE, é necessário que os 
participantes em potencial frequentem as 12 semanas do curso 
Educação para um Emprego Melhor e também recebam esta 
lição. Esta lição deve ser administrada depois da 12ª reunião do 
curso Educação para um Emprego Melhor (no mesmo dia ou na 
13ª semana).

Opção 2: Um líder da ala ou da estaca pode usar esta lição para lembrar 
aos outros participantes do FPE dos compromissos que fizeram 
quando se inscreveram para receber um empréstimo. Também 
pode ser usada para ajudar algum participante que tenha 
dificuldade de fazer os pagamentos ou que precise solicitar 
outro desembolso.

QUANDO VOCÊ VIR ESSES LEMBRETES, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES

Leia Debata Atividade

Uma pessoa lê em voz alta 
para o grupo.

Os membros do grupo com-
partilham ideias por dois ou 
quatro minutos.

Os membros do grupo traba-
lham individualmente ou com 
outras pessoas por um tempo 
determinado.
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SER HONESTO EM TODAS AS COISAS

Leia: O Livro de Mórmon ensina a respeito de um povo que foi 
abençoado por sua honestidade: “E também se distinguiram 
por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, 
porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as 
coisas; (. . .) e assim eram um povo (. . .) altamente favorecido 
pelo Senhor” (Alma 27:27, 30). Ao nos empenharmos para nos 
tornar mais honestos e justos em todas as coisas, o Senhor 
magnificará nossos esforços e nos abençoará tanto espiritual 
como materialmente.

ATIVIDADE (5 MINUTOS)

Classifique- se nas seguintes áreas.

Coloque um número em frente de cada item para mostrar com que frequência 
você age assim:

1 = nunca, 2 = às vezes, 3 = com frequência, 4 = sempre

 Tenho fé no Senhor Jesus Cristo e em Suas promessas.

 Creio que o Senhor me abençoará quando eu fizer o que é certo.

 Cumpro todas as minhas promessas, meus compromissos e convênios.

 Sou verdadeiro nas coisas que digo e nos registros que mantenho.

 Aceito a responsabilidade pelos meus erros.

 Tudo o que pego emprestado, devolvo a tempo.

 Tento fazer o que é certo.

 Quando percebo que estou com algo que não é meu, devolvo ao dono.

APRENDER — Tempo máximo: 60 minutos
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Leia: O velho testamento ensina a respeito de uma viúva que estava 
com dívidas e era muito pobre. O profeta Eliseu disse que a 
viúva e seus filhos deveriam reunir vasos vazios para armazenar 
sua pequena quantidade de azeite. Como a família seguiu 
fielmente a orientação do profeta, Eliseu abençoou seu azeite 
e encheu todos os vasos vazios. E disse à mulher: “Vai, vende o 
azeite, e paga a tua dívida; e tu e teus filhos vivei do resto” (2 Reis 
4:7).

Debata: Que bênçãos podemos receber por sermos honestos e por 
pagarmos nossas dívidas?

Leia: O élder Robert D. Hales ensinou: “Muitos jovens adultos do 
mundo estão fazendo dívidas para conseguir estudar, mas 
então descobrem que o custo dos estudos é maior do que 
eles conseguem pagar de volta. Procurem obter bolsas de 
estudo e subsídios. Arrumem um emprego de meio período, se 
possível, para ajudar a pagar suas despesas. Isso vai exigir algum 
sacrifício, mas vai ajudá- los a ter sucesso” (“Enfrentar os desafios 
do mundo atual”, A Liahona, novembro de 2015, p. 45). Às vezes, 
os familiares estão dispostos a ajudar a pagar os custos com a 
educação. Depois de fazer tudo o que for possível para obter 
outros fundos, o empréstimo do Fundo Perpétuo de Educação 
pode ser benéfico para você.

ATIVIDADE (5 MINUTOS)

Passo 1: Reserve um minuto para examinar o parágrafo que acabou de 
ler sobre obter financiamento. Sublinhe exemplos específicos de como 
obter financiamento.

Passo 2: Anote quaisquer ideias adicionais sobre como obter financiamento.

  

  

 

Passo 3: Compartilhe suas ideias em grupo.
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Assistam:  “ O Fundo Perpétuo de Educação hoje em dia ” , disponível no site 
medialibrary.LDS.org.

Leia: Às vezes recebemos presentes e, às vezes, podemos receber 
empréstimos. Quando tomamos algo emprestado, fazemos um 
convênio de que o devolveremos. Da mesma forma, quando 
fazemos um empréstimo do FPE, fazemos um convênio com 
o Senhor de que pagaremos o empréstimo de volta. No Livro 
de Mórmon, o rei Benjamim ensinou- lhes: “E quisera que vos 
lembrásseis de que qualquer de vós que pedir emprestado 
a seu vizinho deverá devolver aquilo que tomou emprestado, 
de acordo com o que combinou; pois do contrário cometerá 
pecado” (Mosias 4:28).

Debata: Como um empréstimo do FPE é diferente de um presente, um 
subsídio ou uma bolsa de estudos?

DE ONDE VÊM OS FUNDOS DE EMPRÉSTIMO DO FPE?

Leia: Os membros da Igreja em todo o mundo se sacrificam para doar 
dinheiro para o Fundo Perpétuo de Educação. Quando anunciou 
a criação do Fundo Perpétuo de Educação, o presidente Gordon 
B. Hinckley ensinou que os participantes “[pagariam] seu 
empréstimo para possibilitar que outros sejam tão abençoados 
quanto eles foram” (“O Fundo Perpétuo de Educação”, A Liahona, 
julho de 2001, p. 62). O Fundo Perpétuo de Educação apenas 
será “perpétuo” se os participantes devolverem o que 
receberam. Ao pagar o empréstimo do FPE, podemos provar 
nossa integridade e permitir que outras pessoas partilhem 
das bênçãos da educação e da autossuficiência. Esse dinheiro 
é sagrado e deve ser usado apenas para ajudar a financiar 
seus estudos que conduzem à autossuficiência e a um 
emprego melhor.

Debata: Como pagar o empréstimo abençoa outras pessoas?
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ATIVIDADE (5 MINUTOS)

Passo 1: Pense em silêncio sobre as pessoas que doaram esses fundos para 
ajudar a pagar seus estudos. Se você pudesse dizer algumas palavras a essas 
pessoas, o que você diria? Escreva suas conclusões.

  

  

 

Passo 2: Agora pense nas pessoas que poderão obter um empréstimo porque 
você devolveu o valor do seu empréstimo. Se você pudesse dizer algumas 
palavras a essas pessoas, o que você diria? Escreva suas conclusões.

  

  

 

Passo 3: Em grupo, debata as seguintes perguntas:

○ Como o Fundo Perpétuo de Educação abençoa os que doam e os que rece-
bem os empréstimos?
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PAGAR MEU EMPRÉSTIMO

Leia: O presidente Thomas S. Monson ensinou: “Exortamos vocês 
a serem frugais em suas despesas e controlados ao fazerem 
compras a fim de evitarem dívidas. Paguem as dívidas o mais 
rápido possível e livrem- se desse cativeiro. Economizem algum 
dinheiro regularmente para que, gradualmente, tenham uma 
reserva financeira” (“Estamos preparados?”, A Liahona, setembro 
de 2014, p. 5).

Debata: Que bênçãos você pode receber por permanecer em dia com 
seu empréstimo do FPE?

Leia: Em alguns casos extremos, talvez tenhamos desafios que nos 
impeçam temporariamente de fazer os pagamentos de nosso 
empréstimo do FPE. Se ocorrer algum problema, entre em 
contato imediatamente com o suporte local do FPE (ver o site 
srs .LDS .org/ pefsupport).
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PRÁTICAS DE ENTREVISTAS

Leia: Um dos requisitos para receber um empréstimo do FPE é uma 
entrevista com um membro do bispado ou da presidência do 
ramo. A fim de se preparar para a entrevista, vamos praticar 
algumas das perguntas que poderão ser feitas.

ATIVIDADE (10 MINUTOS)

Dividam- se em duplas. Escolham uma pessoa para ser o entrevistador e outra 
para ser o candidato ao empréstimo do FPE. O entrevistador lerá as perguntas 
abaixo. Quando terminar, troquem de papel. Em uma entrevista real, o seu líder 
do sacerdócio verificará se você possui uma recomendação para o templo válida, 
mas isso não será debatido durante essa atividade.

 1. Você tem uma necessidade clara que justifique um empréstimo do FPE 
e você está usando todas as opções de fundos possíveis de seu plano 
financeiro, incluindo o seguinte:

a. Seus próprios recursos

b. Recursos de sua família ou de seus familiares

c. Subsídios ou bolsas de estudo

 2. Por que é importante manter os pagamentos do empréstimo do FPE 
em dia?

 3. Por que para ser considerado honesto diante do Senhor, você precisa estar 
comprometido a pagar esse empréstimo?

 4. Como esse programa de empréstimo o abençoará e ajudará a se tornar 
mais semelhante a seu Salvador Jesus Cristo?

Debata: Formem novamente um grupo. O que você aprendeu com essa 
prática?
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Pense sobre o que aprendeu hoje e avalie o que o Senhor gostaria que você fizesse. 
Analise as perguntas a seguir e anote as suas respostas.

Volte e analise a autoavaliação na página 2.

Quais foram as coisas mais significativas que aprendi hoje?

  

  

  

 

O que farei de maneira diferente por causa do que aprendi hoje?

  

  

  

 

O que farei se eu passar por dificuldades financeiras ao pagar meu 
empréstimo do FPE? Elabore um plano abaixo.

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

Debata: 
 

Compartilhe suas ideias e seu planejamento caso passe 
por problemas financeiros. Quais são suas sugestões 
ou impressões?

PONDERAR — Tempo máximo: 5 minutos
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CARTA DE CONCLUSÃO

Eu,  , participei do debate 
de autossuficiência para o Fundo Perpétuo de Educação fornecido por A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como resultado,

○ Vou me esforçar para ser mais honesto em minha vida diária.

○ Ficarei em dia com o pagamento do empréstimo do FPE ao:

• Pagar o valor designado mensalmente.

• Entrar em contato com o suporte (srs .LDS .org/ pefsupport) se 
eu enfrentar alguma dificuldade financeira.

Nome do participante Assinatura do participante Data 

Certifico que este participante concluiu o debate.

Nome do facilitador Assinatura do facilitador Data 

VOCÊ CONTINUARÁ EM SEU  CAMINHO 
PARA A AUTOSSUFICIÊNCIA?

“Portanto, que tipo de homens devereis ser?   
Em verdade vos digo que devereis ser  

como eu sou.”

3 Néfi 27:27
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