
Comunicado

Data: 10 de junho de 2013

Para: Autoridades Gerais; Setentas de Área; 
Presidentes de Estaca, Missão e Distrito  
em determinados países

De: Departamento do Sacerdócio (1-801-240-2286)

Assunto:  Diretrizes para Auxiliar os Santos dos Últimos Dias Que Retornam de 
Zonas de Guerra 

Muitos membros SUD a serviço das forças armadas, funcionários do governo e outros 
trabalhadores contratados servem em áreas de conflito e de guerra. Esses membros 
suportaram desafios difíceis causados por longos períodos de separação da família e pelo 
estresse associado à guerra. Alguns podem ter dificuldades para se reintegrar à vida civil 
normal. Para auxiliar os líderes do sacerdócio e outras pessoas a prover o apoio oportuno 
e adequado a esses membros e a seus familiares, foi preparado o recurso “Diretrizes para 
Auxiliar os Santos dos Últimos Dias Que Retornam de Zonas de Guerra”.

As diretrizes incentivam o uso das reuniões do comitê executivo do sacerdócio e as 
reuniões do conselho da estaca e da ala para discutir como ajudar os membros que estão 
retornando da guerra. As diretrizes também incluem:

•	 Sugestões	para	entrevistar	os	membros	que	estão	retornando	e	seus	familiares.

•	 Possíveis	indicadores	de	que	o	membro	que	retorna	esteja	enfrentando	desafios	para	se	
reintegrar à família, à Igreja e à comunidade.

•	 Recursos	disponíveis	por	meio	de	agências	do	governo	e	dos	Serviços	Familiares	SUD	
para ajudá-los a superar os desafios associados à reintegração.

As diretrizes podem ser encontradas no site LDS.org. Depois de entrar no sistema usando 
sua	Conta	SUD,	selecione	“Recursos	para	os	líderes”	no	menu	Ferramentas.	As	diretrizes	
estão localizadas no menu suspenso “Instruções”. Os líderes do sacerdócio também podem 
contatar a Divisão de Relações Militares nos telefones 1-801-240-2286 ou 1-800-453-3860, 
ramal 2-2286, ou pelo e-mail PST-Military@ldschurch.org.

Forneça	uma	cópia	deste	comunicado	para	os	bispos	e	presidentes	de	ramo	em	suas	
missões, estacas e seus distritos cujas unidades tenham membros da Igreja que retornaram 
de zonas de guerra ou áreas de conflito.
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Diretrizes para Auxiliar os Santos dos Últimos Dias 
Que Retornam de Zonas de Guerra

Alguns membros que estão retornando de zonas de guerra têm dificuldades para se reajustar após períodos prolongados de 
separação da família e depois de testemunhar eventos traumáticos durante as operações de combate. Esses membros podem 
precisar de ajuda para se reintegrar com sucesso à família e à comunidade. É de extrema importância estar ciente dos problemas 
referentes ao reajuste e ser sensível a eles.

As diretrizes a seguir podem ajudar os líderes do sacerdócio e das auxiliares a atuar com os membros da Igreja que retornam 
de zonas de guerra e com seus familiares.

1. Discutir em conselho.
Nas reuniões do comitê executivo do sacerdócio e nas reuniões de conselho da estaca e da ala, debata sobre como apoiar 
os membros que estão retornando de zonas de guerra enquanto se reajustam ao relacionamento familiar, a seu papel como 
pais, readaptam-se à ala ou ao ramo e a suas funções civis ou enfrentam outros desafios espirituais e emocionais. Dê atenção 
especial aos filhos e como a separação e a reintegração da família os afeta (ver Manual 2: Administração da Igreja, 3.2.2; 
3.2.3; 4.4; 4.51).

2. Entrevistar o membro que retorna e sua família.
Entreviste os membros que retornam do serviço militar ou que trabalharam para as forças armadas, juntamente com seus 
familiares. No mínimo outra entrevista deve ser realizada três a seis meses após seu retorno. A maioria dos problemas de 
reintegração não surge imediatamente, sendo frequentemente diagnosticada incorretamente como problemas conjugais ou 
com os filhos. Mais tarde podem surgir problemas mais graves.

Antes da Entrevista
•	 Familiarize-se	com	os	recursos	oferecidos	pelo	governo,	pelas	forças	armadas	ou	pela	associação	de	veteranos	de	seu	

país que estão disponíveis aos membros que serviram nas forças armadas e a seus familiares.

•	 Além	disso,	o	site	de	Relações	Militares	da	Igreja	[apenas	em	inglês]	(www.LDS.org/callings/military-relations)	contém	
os seguintes recursos:

– Supporting Military Families	 [Apoio	 à	 Família	 de	Militares]	 (folheto	 online,	 somente	 em	 inglês).	 Trata	 das	
preocupações com a família antes, durante e após as operações militares.

– Let Not Your Heart Be Troubled	[Não	se	turbe	o	vosso	coração]	(DVD	e	online,	somente	em	inglês).	Apresenta	
situações de combate com uma perspectiva do evangelho. Incentive os membros que servem nas forças armadas e 
seus familiares a assistir a esse vídeo.

Durante a Entrevista
•	 Fale	sobre	os	sentimentos	e	as	preocupações	do	membro	no	que	diz	respeito	às	experiências	de	combate	que	ele	ou	ela	

teve e sobre o retorno à vida normal.

•	 Alguns	membros	que	servem	nas	forças	armadas	mostram-se	relutantes	em	pedir	ajuda	ao	serviço	militar	por	temerem	
que isso lhes cause problemas com a carreira militar no futuro. Garanta-lhes que a intervenção o quanto antes é crucial 
para a saúde e o bem-estar emocional a longo prazo de seus familiares. Incentive-os a buscar ajuda por meio dos canais 
adequados do governo, das forças armadas ou de uma associação de veteranos.

•	 Conforme	orientado	pelo	Espírito,	considere	a	possibilidade	de	discutir	o	seguinte	com	eles:

– A Expiação. Alguns membros se sentem indignos devido à sua participação na guerra. Alguns podem ter matado 
soldados inimigos e não têm certeza de sua situação diante de Deus. Lembre-os de que o Salvador os conhece e vai 
curá-los ao exercerem fé Nele (ver Alma 7:11–12).

– O Templo. Incentive-os a se preparar para ir ao templo, onde eles podem deixar de lado os cuidados do mundo e ser 
lembrados da investidura recebida de Deus.
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– O Livro de Mórmon. Incentive-os a buscar consolo nas escrituras, especialmente no Livro de Mórmon. Saliente que 
Mórmon presenciou derramamento de sangue e carnificina quase além da compreensão, mas seu resumo dos registros 
nefitas o mostra como uma pessoa que conhecia o Salvador e que vivenciou o poder redentor da Expiação.

– Serviço ao próximo.	Verifique	se	o	membro	está	pronto	para	aceitar	um	chamado.	A	experiência	mostra	que	
permanecer ativo na Igreja, prestar serviço a outras pessoas e servir em chamados da Igreja ajudam os veteranos a 
voltar à vida normal mais rapidamente e de modo eficaz.

– Emprego. Os membros podem precisar de ajuda para encontrar trabalho. O emprego é uma parte essencial para 
ajudá-los na reintegração à vida civil.

Depois da Entrevista
•	 Preste	atenção	aos	desafios	quanto	à	reintegração.	Esses	desafios	podem	surgir	na	forma	de	discórdia	conjugal,	problemas	

na criação dos filhos, traumas pessoais ou transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Os membros também podem 
vivenciar um comportamento anormal, como o distanciamento de atividades recreativas ou sociais, raiva ou pânico 
infundados, pesadelos, problemas de sono, dificuldades para controlar as emoções, uso abusivo de drogas ou álcool ou 
perda dos valores morais.

•	 Buscar	a	ajuda	dos	Serviços	Familiares	SUD.	Se	o	membro	que	retorna	da	guerra	não	conseguir	superar	os	desafios	ou	
se	eles	piorarem	com	o	tempo,	a	assistência	rápida	é	essencial.	Os	Serviços	Familiares	SUD	podem	fornecer	informações	
sobre os recursos para o aconselhamento. Eles podem ser contatados pelos telefones 1-801-240-1711 e 1-800-453-3860, 
ramal 2-1711.

3. Atribuir responsabilidade.
•	 Delegue	aos	líderes	adequados	do	sacerdócio	e	das	auxiliares	(tais	como	presidente	do	quórum	de	élderes,	líder	do	grupo	

de sumos sacerdotes, presidente da Sociedade de Socorro) a responsabilidade de oferecer apoio a longo prazo.

•	 Designe	mestres	familiares	dedicados.	Se	houver	outros	veteranos	de	combate	na	ala	ou	na	estaca,	será	útil	para	o	membro	
que retorna de uma zona de guerra conversar com alguém que teve experiências semelhantes, mesmo que a experiência 
de combate venha de outra guerra.

Informações Adicionais
Informações adicionais podem ser encontradas no site LDS.org (em Recursos > Todos os Chamados > Relações Militares 
[somente	no	site	em	inglês])	ou	entrando	em	contato	com	a	divisão	de	relações	militares	na	sede	da	Igreja:	1-801-240-2286	
ou 1-800-453-3860, ramal 2-2286, ou no PST-Military@ldschurch.org.
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[chamada para uso online]

“Encontram-se disponíveis diretrizes para ajudar os líderes do sacerdócio e das auxiliares a prover aos membros da Igreja que 
retornam de zonas de guerra e a seus familiares o apoio adequado e oportuno.”


