Ganhar o Pão
de Cada Dia
Como Melhorar o Emprego e o Negócio Próprio

Trabalho e Auto-Suficiência

Desenvolva Suas Habilidades

O Pai Celestial deu aos maridos e pais a sagrada responsabilidade de trabalhar e de sustentar a família;
as mulheres talvez também precisem trabalhar fora
do lar, dependendo de suas circunstâncias pessoais. Os pais devem ensinar os filhos a trabalhar. O
Pai Celestial abençoou todos os Seus filhos com os
talentos e dons de que precisam para, da melhor
maneira, sustentar a si mesmos e à família.
Como vivemos em um mundo em transformação, é
sábio preparar-se continuamente para mudanças no
emprego. Ao preparar-se para o trabalho e envolverse nele, lembre-se que a instrução e a experiência
aumentarão suas oportunidades e seu potencial de
ganho. Identifique cuidadosamente as metas de
emprego e trabalhe diligentemente para atingi-las.
Em tudo o que fizer no emprego, trabalhe honestamente pelo dinheiro e pelos benefícios que recebe.
Você terá grande alegria e satisfação ao ganhar seu
pão de cada dia (ver Gênesis 3:19).
Es f o r ç o s P e ss o a i s
Identifique Sua Meta
Explore opções de carreira. Faça metas
que sejam atrativas para os seus interesses e que se baseiem em seus talentos,
habilidades e realizações. Reconheça que
sua meta ideal talvez exija vários passos
para ser alcançada.

Consiga a instrução e a experiência
necessárias para alcançar sua meta. Use
sua experiência e instrução para desenvolver e refinar suas habilidades, a fim de
poder encontrar o emprego que satisfaça
suas necessidades. Lembre-se de que
quanto mais cedo na vida você começar a
trabalhar, mais cedo começará a desenvolver habilidades importantes para o
trabalho.
Siga Seu Plano
Envolva todas as pessoas que conhece,
inclusive empregadores, organizações e
outros que possam ter informações ou
contatos para ajudá-lo. Visite um centro de recursos de emprego da Igreja, se
houver algum por perto. Quando surgirem dificuldades, tenha confiança em si
mesmo; saiba que você é filho de Deus.
Busque a ajuda do Pai Celestial por meio
da oração e do estudo das escrituras,
enquanto continua a trabalhar para alcançar suas metas. Continue a desenvolver
novas habilidades e talentos para melhorar sua capacidade de arranjar emprego.

Es f o r ç o s F a m i l i a r e s
Ensine os membros da família a valorizar a educação, a trabalhar e a desenvolver suas habilidades e
talentos. Os pais devem começar a ensinar às crianças desde pequenas o valor do trabalho, dando a
elas oportunidades de trabalhar. Mesmo as crianças
pequenas podem começar a trabalhar ajudando nas
tarefas domésticas.
Seja um exemplo de auto-suficiência. Ajude outras
pessoas que tenham metas de encontrar emprego.
Ao conversar com elas sobre metas, dê apoio,
incentive o planejamento, auxilie no que for possível e, ao mesmo tempo, incentive a auto-suficiência.
B i sp o s , Q u ó r u n s e A l a s
Embora possa parecer difícil falar sobre a sua
situação pessoal de emprego, seus líderes e outras
pessoas estão interessados em ajudar você a ter
sucesso. Envolvê-los em sua preparação ou busca
de emprego aumenta suas possibilidades de êxito.
Quando tiver necessidade imediata de emprego e
precisar de ajuda, procure seu bispo. Ele pode indicar líderes do quórum do sacerdócio ou da Sociedade de Socorro, mestres familiares ou professoras
visitantes, ou especialistas de emprego para auxiliálo e treiná-lo. Eles podem ajudar com relação ao
planejamento da auto-suficiência, habilidades para

participar de entrevistas, melhoria do currículo, rede
de contatos ou desenvolvimento de habilidades.
Os líderes do quórum do sacerdócio podem ajudar
nas necessidades de emprego a longo prazo, como:
emprego insuficiente, habilidades inadequadas ou
dificuldades relativas ao emprego ou negócio próprio atual. As reuniões do quórum do sacerdócio ou
da Sociedade de Socorro podem proporcionar um
local seguro onde você pode relatar suas necessidades e metas, permitindo que outras pessoas
ofereçam ajuda.
Ao conhecer os talentos, habilidades, interesses e
necessidades dos membros da ala, o conselho da
ala desempenha um importante papel ao colocar
as pessoas que precisam de ajuda em contato com
aquelas que podem ajudar. Por exemplo, os membros do conselho da ala podem indicar um membro
específico da ala para ser o seu orientador. O bispo
e os membros do conselho da ala podem também
conhecer outros serviços oferecidos pela Igreja que
talvez lhe sejam úteis.

S e r v i ç o s d e R e c u r s o s d e E m p r e g o S UD
A fim de ajudá-lo a conseguir um emprego, desenvolver sua carreira ou administrar seu pequeno negócio, os membros da equipe do centro de serviços de recursos de emprego SUD trabalham perto de você e
dos líderes da ala para ajudar da seguinte maneira:
Conseguir um Emprego
• Informações e oportunidades de contatos
• Preparação para entrevistas
• Referências para recursos da comunidade
• Ofertas de emprego feitas por empregadores, membros e outras pessoas
Desenvolvimento da Sua Carreira
• Assistência Individualizada
• Treinamento no emprego e treinamento vocacional
• Informações sobre oportunidades educacionais
• Opções de Assistência Financeira, inclusive o Fundo Perpétuo de Educação
Administração do Seu Pequeno Negócio
• Instruções para preparar um plano comercial básico
• Contatos com organizações de pequenos negócios
• Referências para recursos da comunidade de pequenos negócios
• Informações sobre microcrédito e outras opções de financiamento de terceiros
Para mais informações, ou para localizar um centro de recursos de emprego perto de você, visite o site
www.ldsjobs.org.
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