
Área:  ___________________________________________  Presidente da área:  ________________________________________________________

Setenta de área:  ______________________  Conselho de coordenação:  ________________________________________________________

Estaca designada:  __________________________  Presidente de estaca:  ________________________________________________________

PARTICIPAÇÃO NO LOCAL DE ENCONTRO PARA O JAS

Número de jovens adultos solteiros ativos

Número possível de jovens adultos solteiros que poderiam participar no local de encontro

Número de estacas envolvidas no local de encontro

Número de alas envolvidas no local de encontro

Comitê de jovens adultos solteiros da estaca organizado (S/N)

Debate sobre o envolvimento dos missionários de tempo integral com o presidente da missão (S/N)

Debate sobre os recursos necessários dos departamentos da Igreja (S/N)

Casal missionário sênior designado (S/N)

Programa operante do instituto (S/N)

Sede do instituto dentro dos limites do local de encontro (S/N)

ANÁLISE DAS NECESSIDADES DOS JOVENS ADULTOS SOLTEIROS

Necessidade dos jovens adultos solteiros  
(aulas, atividades, instrução, serviço, etc.)

Possível recurso ou atividade

LOCAL DE ENCONTRO PROPOSTO

Local Número total de 
possíveis jovens 
adultos solteiros

Número de alas 
incluídas

Raio (km) Propriedade da 
Igreja ou edifício 
alugado

Melhorias necessárias (Se houver, elas devem ser pequenas.)

Estabelecer um local de encontro para o JAS



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PROPOSTO

Dia da semana em  
que estará aberto

Horário de 
abertura

Horário de 
fechamento

Propósito, atividade ou evento

AULA E ATIVIDADES PROPOSTAS  
(Ver “Recursos para locais de encontro do JAS”).

Dia e hora Aula ou atividade Aula ou atividade Aula ou atividade Aula ou atividade Aula ou atividade

ORÇAMENTO ANUAL PROPOSTO

Operação, aula,  
evento ou atividade

Valor do 
orçamento

Propósito

APROVAÇÕES

Assinatura Data

Presidente de estaca designado

Diretor do Instituto (se o edifício estiver  
dentro dos limites do local de encontro)

Presidente da missão

Aprovação do setenta de área

Aprovação da presidência da área
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