CONFERÊNCIAS DA ÁREA PARA JOVENS ADULTOS
Princípios
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Questões:

OBJETIVO
As Conferências para Jovens Adultos Patrocinadas pela
Área juntam os jovens adultos (JA) como “concidadãos
dos santos e da família de Deus” (Efésios 2:19). Estas
ediﬁcam testemunhos, fortalecem indivíduos e
promovem a união e o crescimento pessoal. As
conferências ajudam a fortalecer os JA dando-lhes um
sentido de pertença e apoio mútuo. Estas ajudam os JA
a sentir-se interligados.
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O TRABALHO DE SALVAÇÃO E
EXALTAÇÃO

De que modo é que esta conferência irá aproximar os JA de
Cristo?
De que modo é que irá unir a Nova Geração (NG) e apoiar a
coligação de Israel?
De que modo é que irá contribuir para uma resiliência
espiritual da NG da Europa?
De que forma é que o programa da conferência atende às
necessidades dos JA da sua região?

As Conferências para JA Patrocinadas pela Área focam-se
no trabalho de salvação e exaltação e no convite do
Presidente Nelson para coligar Israel. Estas ajudam a
unir os JA na fé e no seu propósito uma vez que se
focam nas responsabilidades divinas designadas –
Viver o Evangelho de Jesus Cristo

Que tipo de impacto positivo poderá advir desta conferência
na comunidade local?
De que modo é que pode colaborar com os membros da
comunidade em geral?
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APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA ÁREA
Todas as Conferências de JA Patrocinadas pela Área
devem ser aprovadas com antecedência pela
Presidência da Área (ver “Pedido de Autorização para
Atividade dos Jovens Adultos”). As inscrições devem ser
enviadas pelo Setenta de Área relevante.

Cuidar dos necessitados

Convidar todos a receber o evangelho

Unir as famílias para a eternidade
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Os JA planeiam as conferências patrocinadas pela Área
que ajudam todos a vir a Cristo e a apoiar o trabalho de
Deus na salvação e exaltação. Garantir que a
conferência se foca numa ou mais destas
responsabilidades divinamente designadas, ajudará os
participantes a fortalecer o seu relacionamento pessoal
com Jesus Cristo e uns com os outros, a fazer e a
guardar convénios sagrados, a ministrar outros e a
servir os necessitados.
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QUESTÕES A CONSIDERAR
Em espírito de oração, considere as seguintes questões
que devem servir como um guia em todos as etapas
envolvidas na organização da conferência. Estas irão
conduzir à revelação, incentivar a criatividade e
aumentar a sua sensibilidade para as necessidades da
sua área especíﬁca.

ALOCAÇÃO DE FINANCIAMENTO
DA ÁREA
O ﬁnanciamento da Área é solicitado para
complementar as taxas dos participantes e as
contribuições da(s) estaca(s) anﬁtriã(s), na organização
das conferências patrocinadas pela Área. Isto permite
que os organizadores JA assegurem um local e
alojamento adequado, e, onde necessário, possam
ajudar indivíduos ou grupos a viajar longas distâncias.
Os pedidos de ﬁnanciamento da Área serão
considerados com base no orçamento disponível. Caso
sejam aprovados, estes eventos são realizados sob a
direção da Presidência de Área e do Setenta de Área
designado.
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6.6 Apoio Adicional

OS PAPEIS E AS RESPONSABILIDADES

Apoio adicional pode ser indicado ao Comité Organizador
da Conferência de acordo com as necessidades da
Conferência. O apoio pode ser dado pelos Sumo Conselheiros, pela Presidência da Sociedade de Socorro da Estaca,
pelos coordenadores dos Seminários e Instituto (S&I), pelos
representantes humanitários, inter-religiosos ou da
comunidade local, pelos missionários de tempo integral e
outros.

6.1 Presidência da Área da Europa
A Presidência da Área provê orientação do sacerdócio
para as Conferências para JA Patrocinadas pela Área.

6.2 Setenta de Área Designado
O Setenta de Área designado identiﬁca, chama e designa os
Coordenadores da Conferência de Jovens Adultos, provê
orientação do sacerdócio para o comité organizador da
conferência e os líderes do sacerdócio anﬁtriões, visita a
conferência designada e apoia o comité organizador.
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Estude, atentamente, e siga a Secção 20 do Manual
Geral. A conferência está aberta a todos os Jovens
Adultos; membros e não membros, dispostos a viver os
padrões da Igreja durante a conferência.
Todos devem sentir-se bem-vindos.

6.3 Coordenadores da Conferência de Jovens Adultos
Os Coordenadores da Conferência de JA são uma irmã e
um irmão chamados pelo Setenta de Área que lideram o
planeamento, a preparação e condução da conferência.
Eles também garantem a apresentação de um relatório
após a conferência.

6.4 Comité Organizador da Conferência
Um Comitê Organizador da Conferência é liderado pelos
Coordenadores da Conferência de JA sob a orientação de
um membro da Presidência da Estaca anﬁtriã. Os JA são
designados como coordenadores assistentes e são
responsáveis pelos aspetos-chave da conferência, como
sejam, o orçamento, a saúde e a segurança, as inscrições,
os projetos de serviço e as atividades, o catering, a
divulgação e a comunicação e o local. A estrutura exata
do Comité Organizador da Conferência será determinada
pelos objetivos da conferência e pelas circunstâncias
locais.

6.5 Casal de Apoio à Conferência
Um casal de apoio à conferência é designado pelo
Setenta de Área após debate com os Coordenadores da
Conferência de JA e o membro da Presidência da Estaca
anﬁtriã. As responsabilidades e o papel deste casal
serão executados sob a direção dos Coordenadores da
Conferência de JA. Eles estarão presentes durante toda
a conferência para poderem prover apoio sempre que
necessário.

NORMAS E DIRETRIZES
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PROGRAMA DA CONFERÊNCIA
O Comité Organizador da Conferência e os Setenta de
Área designados consideram, em espírito de oração, a
Secção 3 à medida que elaboram o programa da
conferência. Jovens Adultos já relataram que apreciam
uma conferência onde:
O foco é Cristo e existem momentos de relevância
espiritual todos os dias.
Os oradores e os professores são inspiradores.
Provê uma oportunidade de interagir com uma
Autoridade Geral ou um Setenta de Área designado e a
sua esposa.
O programa é ﬂexível e peculiar no rumo que está a
ser conduzido.
O programa envolve oportunidades de serviço bem
planeadas que, verdadeiramente, fazem a diferença na
comunidade local.
Oferece uma variedade de workshops de alta
qualidade, com especialistas e oradores inter-religiosos
da comunidade em geral.
São providas oportunidades para estabelecer novos
interesses e desenvolver talentos.
Proporciona aos JA tempo livre suﬁciente para relaxar e
sociabilizar entre as atividades planeadas.
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CONVIDAR OS JA PARA A
CONFERÊNCIA
Todos os JA da respetiva região devem ser convidados a
participar na sua Conferência de JA Patrocinada pela
Área. Os Coordenadores da Conferência de JA e o
Comité Organizador, trabalham com os Presidentes de
Estaca e coordenadores dos S&I na tarefa de convidar
todos os JA, especialmente os JA menos ativos e os seus
amigos não-membros. A preferência no ato da inscrição
deve ser dada aos JA do país designado ou dos
Conselhos Coordenadores participantes. Outros
participantes de outras regiões podem ser convidados
mediante a capacidade. Ao entrar em contacto com os
JA, em espírito de oração, tenha em consideração o
seguinte –
Como é que podemos convidar os JA com amor, um a
um?
Como é que podemos usar a tecnologia de forma eﬁcaz
e criativa?

CRONOGRAMA SUGERIDO

Nº de meses
24 meses

A Estaca recebe a designação para ser a anﬁtriã
numa Conferência de Jovens Adultos Patrocinada
pela Área.

20 meses

Os Coordenadores da Conferência de Jovens Adultos
e o Casal de Apoio da Conferência são chamados e
reveem as diretrizes para Conferências de Jovens
Adultos Patrocinadas pela Área.

18 meses

O Comité Organizador da Conferência é chamado e
começa a reunir-se sob a direção do Sententa de
Área designado ou de um líder designado.
O Comité Organizador da Conferência recebe
formação do Casal Consultor de Jovens Adultos da
Área.

Como é que podemos abordar aqueles que não estão a
frequentar a Igreja atualmente?
Como é que a Conferência pode ser inclusiva para
aqueles que não são da nossa fé? Como é que
podemos abordá-los e convidá-los?
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16 meses

É escolhido um local para a conferência.

14 meses

É preenchido e enviado para a Presidência da Área
o formulário do ‘Pedido de Autorização para
Atividade dos Jovens Adultos’.

RELATÓRIO PÓS CONFERÊNCIA
Os Coordenadores da Conferência de JA devem enviar
um relatório pós-conferência à Presidência da Área.
Este relatório deve incluir:
Uma breve visão geral da conferência que inclua
fotograﬁas, o programa, as aulas, os oradores, os
projetos de serviço, etc.
Experiências ediﬁcantes da conferência.
Comentários; O que correu bem? O que faríamos de
forma diferente? (Considere a Secção 3)
Estatísticas (número de membros e amigos não
membros, desembolso geográﬁco dos participantes por
estaca ou distrito).

Medidas a Tomar

Começam a ser enviadas faturas para garantir o
local/Alojamento.
12-0 meses

O Comité Organizador reúne-se regularmente para
planear a conferência.

6-0 meses

São enviadas faturas para o escritório de
Contabilidade Geral da Área da Europa.

No prazo de 1
mês

É enviado um relatório pós conferência à
Presidência da Área.

Um relatório ﬁnanceiro que inclua a taxa de participação, o orçamento, etc.
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