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1. Prepare- se

• Defina o foco de seu projeto de história oral.
• Pesquise o contexto histórico e escolha alguém 

para entrevistar, levando em consideração os 
recursos disponíveis.

• Prepare um roteiro para a entrevista.
• Aprenda a usar um gravador digital.
• Escolha um local e um horário adequados.
• Faça o convite para a entrevista.

2. Gravação
• Forneça instruções ao entrevistado antes da 

entrevista.
• Peça ao entrevistado que assine o Termo de 

 Cessão de Direitos para o Departamento de 
 História da Igreja.

• Certifique- se de que o gravador esteja funcio-
nando e posicionado corretamente; minimize as 
distrações.

• Comece gravando uma apresentação que inclua:
• O nome completo de cada pessoa presente.
• A data
• O local
• O propósito da entrevista

• Mantenha o rumo da entrevista e faça perguntas 
complementares.

• Deixe que o entrevistado fale a maior parte do 
tempo.

• Colete outros registros relevantes, se possível.

3. Processo
• Preencha a planilha de catalogação e o índice.
• Escaneie o termo de cessão de direitos assinado.
• Coloque os seguintes arquivos eletrônicos em 

uma pasta:
• A gravação em áudio da história oral
• A planilha de catalogação e o índice
• O termo de cessão de direitos escaneado

4. Envio
• Use o FileSend para enviar a pasta para  

oralhistories@ ldschurch. org.

Visão Geral sobre Histórias Orais



Introdução

Preparação Gravação Processo Envio

As histórias orais são uma ferramenta valiosa para coletar e preservar informações e lembranças.

Processamento das histórias orais

Em novembro de 1831, o Senhor ordenou a John 
Whitmer que escrevesse “a história de todas as 
coisas importantes que observasse e soubesse, 
referentes a Sua igreja”. Depois, o Senhor declarou 
que aquele relato seria “para o bem da Igreja e para 
as gerações vindouras” (ver D&C 69:3, 8). Os líde-
res da Igreja ensinam que o ato de recordar pode 
aumentar nossa gratidão pela bondade de Deus, 
fortalecer a determinação de viver o evangelho, for-
necer um padrão para vivê- lo e sobrepujar a adver-
sidade (ver Henry B. Eyring, “Oh! Lembrai- vos, 
Lembrai- vos,”A Liahona, novembro de 2007, p. 66; 
Marlin K. Jensen, “Lembrar- se para Não Perecer”, 
A Liahona, maio de 2007, p. 36).

Uma maneira eficaz de coletar a história da Igreja 
é fazer entrevistas de histórias orais. As histórias 
orais são uma ferramenta valiosa para obter e pre-
servar informações sobre eventos históricos, sobre 

os principais desenvolvimentos de unidades da 
Igreja, e sobre a vida, o testemunho e as lembranças 
de pessoas, que de outra forma estariam perdidas. 
As histórias orais também permitem analisar deta-
lhadamente um tópico ou acontecimento. Quando 
as pessoas usam as próprias palavras, elas compar-
tilham aspectos de sua fé, de seu testemunho e de 
suas experiências pessoais que talvez não tenham 
sido registrados por escrito.

Assim como em todo trabalho de história da Igreja, 
ter foco e objetivos claros aumenta as chances de 
sucesso. As histórias orais devem ser conduzidas 
em harmonia com o plano de história da Igreja na 
área. Os consultores de história da Igreja podem 
realizar entrevistas para coletar histórias orais ou 
supervisionar outros que façam isso. Se seguirmos 
o processo de quatro etapas descrito neste guia, 
melhoraremos a qualidade de cada história oral 
coletada.
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Instruções para a Coleta de Histórias Orais

Preparação para a Entrevista

Projetos com Histórias Orais
Todos têm uma história para compartilhar. Existem 
muitas maneiras de utilizar histórias orais para 
documentar a história da Igreja. Para não se sobre-
carregar nem perder o foco, pense em termos de 
projetos de histórias orais que se alinhem ao plano 
de história da Igreja da área.
Exemplos de possíveis projetos:

• Famílias que foram pioneiras em determinado 
lugar

• Setentas de Área e ex- presidentes de missão, 
com a respectiva esposa

• Pessoas que são ou que já foram bispos, presi-
dentes da Sociedade de Socorro e outros líderes 
de uma determinada ala

• Missionários que retornaram recentemente, 
recém- conversos à Igreja ou jovens

Propósito e Contexto Histórico
Ao se preparar, certifique- se de definir o propó-
sito da entrevista. Pergunte a si mesmo: “Por que 
vou entrevistar essa pessoa? O que espero ficar 
sabendo? Quais acontecimentos ou tópicos quero 
documentar?” Deixe que seu propósito deter-
mine as perguntas adequadas para o roteiro da 
entrevista.

Informe- se sobre a pessoa que será entrevistada e 
procure ter uma noção básica dos acontecimentos 
que moldaram a vida dela. Uma conversa antes 
da entrevista pode ser uma boa maneira de obter 
informações pessoais e determinar se o candidato 
vai se sair bem na entrevista (ver o “Questionário 
Antes da Entrevista” na seção “Recursos”, p. 9). A 
boa preparação mostra que você está interessado na 
pessoa e vai ajudá- lo a conquistar a confiança dela.

Roteiro da Entrevista
Um roteiro de perguntas o ajudará a manter o 
propósito da entrevista em foco. No entanto, 
restringir- se demasiadamente ao roteiro pode 
impedir que as ideias e pensamentos fluam natural-
mente, fazendo com que informações importantes 
sejam perdidas.

Comece o roteiro com perguntas gerais sobre a vida 
do entrevistado: os primeiros anos de vida, estudos, 
casamento, filhos, carreira, etc. Uma conversa sobre 
assuntos familiares ajuda a deixar o entrevistado 
à vontade, a conquistar sua confiança, a situar o 
contexto e a proporcionar um clima agradável para 
a entrevista. Faça perguntas abertas que incentivem 
a pessoa a falar livremente e a refletir a respeito de 
lições aprendidas. (Ver “Modelos de Roteiro para 
Entrevista” na seção “Recursos”, pp. 11–17.)

Gravador
É necessário usar um gravador digital (ver “Padrão 
para o Dispositivo de Gravação” na seção “Recur-
sos”, p. 8, para saber quais são os requisitos 

A preparação para a entrevista de história oral inclui a criação de um 
roteiro de entrevista.

Prepare- se Gravação Processo Envio
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mínimos). Familiarize- se com o gravador antes de 
realizar a entrevista. Certifique- se de que:

• O gravador esteja configurado no mais alto 
nível de desempenho (geralmente a configura-
ção estéreo).

• O gravador tenha carga suficiente para realizar 
a entrevista inteira; leve consigo pilhas ou bate-
rias de reserva.

• Haja capacidade suficiente de armazenamento 
no gravador.

• O gravador esteja posicionado à uma distância 
ideal a partir da qual é capaz de gravar.

Convite
Ao fazer um convite, explique ao entrevistado por 
que, quando e onde você gostaria de se encontrar 
com ele (ela). Informe ao entrevistado qual poderá 
ser a duração aproximada da entrevista. Incentive a 
pessoa a levar fotografias e documentos relevantes, 
além de pequenos objetos que possam suscitar lem-
branças que enriqueçam a entrevista. (Ver “Modelo 
de Convite para a Entrevista”, na seção “Recursos”, 
p. 10.)

Local
O local da entrevista é extremamente importante. 
Selecione um local que seja confortável para o 
entrevistado e no qual não haja barulho excessivo 
nem interrupções. A capela pode ser um bom lugar. 
Onde quer que a entrevista seja feita, evite telefo-
nes, relógios ruidosos, barulho de trânsito, ruído 
de equipamentos pesados e crianças barulhentas. 
Chegue ao local com tempo suficiente para arrumar 
tudo, testar o equipamento de gravação e minimi-
zar ruídos do ambiente.

Momento Certo
É melhor gravar a entrevista enquanto as lembran-
ças estão frescas na memória, pois é quando os 
entrevistados geralmente contam mais detalhes. Seja 
flexível à agenda e à melhor hora do dia para a pes-
soa. Quando possível, certifique- se de que o entre-
vistado se sinta confortável e esteja bem desperto.

Gravação da Entrevista

Instruções Antes da Entrevista
Deixe o entrevistado à vontade explicando- lhe 
algumas coisas que você fará durante a entrevista. 
Explique- lhe que você tomará notas e fará uma lista 
dos nomes próprios mencionados. Teste o grava-
dor para garantir que esteja captando claramente a 
voz das pessoas presentes, do lugar em que estão 
sentadas, e explique também que periodicamente 
você vai verificar se ele está funcionando adequada-
mente. Descreva o que você fará, caso a entrevista 
seja interrompida, e informe ao entrevistado que 
poderá ser feita uma pausa sempre que for necessá-
rio. Antes de ligar o gravador, você pode começar a 
entrevista com uma oração.

Termo de Cessão de Direitos
Antes da entrevista, ou logo após terminá- la, peça 
ao entrevistado que assine o Termo de Cessão de 
Direitos para o Departamento de História da Igreja. 
Esse termo de cessão de direitos dá à Igreja direitos 
legais para preservar e usar a gravação. As instru-
ções para preencher o termo de cessão de direitos 

Um gravador digital deve ser usado para gravar a entrevista de história oral.

Preparação Gravação Processo Envio
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podem ser encontradas na seção “Recursos” (ver p. 
18). O termo de cessão de direitos pode ser baixado 
na seção de formulários do site LDS. org/ callings/ 
church - history - adviser. Ao usar o termo de cessão 
de direitos para uma história oral, escreva Histó-
ria Oral no campo “Descrição detalhada de tudo 
o que você está doando por meio deste termo” do 
formulário. O campo “Posse anterior dos Materiais 
Doados” pode ser deixado em branco.

Apresentação Inicial
Quando a gravação começar, o entrevistador deve 
fazer uma apresentação inicial que inclua o nome 
dos presentes, a data, o local e o propósito da entre-
vista. Por exemplo: “Meu nome é Felix Nash e sou 
o consultor de história da Igreja em Samoa. Hoje é 
dia 27 de maio de 2010. Vou entrevistar Brett Jones 
na casa dele, em Ápia, Samoa. Brett é o gerente de 
propriedades da Igreja em Samoa, e hoje vamos 
conversar sobre sua experiência pessoal com o tsu-
nami que atingiu Samoa em 2009”.

Papel do Entrevistador
Minimize o tempo que você fala e não imponha 
suas opiniões na entrevista. Dirija a conversa 
seguindo o roteiro da entrevista, mas não seja 
rígido demais. Seja paciente e deixe o entrevistado 
relatar o máximo de informações possível. Dê 
tempo suficiente para o entrevistado pensar nas 
respostas que vai dar.

Fazer Perguntas
Consultando o roteiro da entrevista, faça perguntas 
abertas que permitam respostas detalhadas. Evite 
perguntas que possam ser respondidas com frases 
curtas ou com um “sim” ou “não”. Utilize pergun-
tas complementares para preencher as áreas que 
necessitem de mais esclarecimentos ou de detalhes. 
Evite fazer perguntas sobre assuntos que possam 
desviar- se do propósito da entrevista ou do Espírito.

Os primeiros quinze ou vinte minutos vão dar o tom 
da entrevista. Comece cada entrevista com pergun-
tas que deixem os entrevistados à vontade; em geral, 
perguntas de cunho pessoal cumprem esse papel.

Precisão
Às vezes, os entrevistados podem se enganar ou 
dizer algo errado, inexato ou contraditório. Não 
corrija nem contradiga os entrevistados de maneira 
argumentativa. Em vez disso, peça- lhes que esclare-
çam a resposta. Uma boa maneira de esclarecer sem 
ofender é repetir o comentário e perguntar se foi 
isso mesmo que a pessoa quis dizer.

Lista de Palavras
Faça uma lista de 
nomes e de locais 
importantes que 
possam ter grafia 
peculiar. Quando a 
entrevista terminar, 
repasse essa lista 
de palavras com o 
entrevistado, para 
certificar- se de que a 
grafia esteja correta. 
A lista de palavras 

vai ajudar você a criar a planilha de catalogação e o 
índice. Se possível, inclua o ano de nascimento e o 
de falecimento de cada pessoa que for mencionada 
com destaque na entrevista.

Idioma
Realize a entrevista no idioma mais conveniente 
para o entrevistado. Se você não fala esse idioma, 
há três opções, todas envolvendo um tradutor 
competente:

• Simultânea — Cada sentença é traduzida para 
ambos os participantes.

• Resumida — O tradutor faz um breve resumo 
da resposta do entrevistado para cada pergunta 
feita.

• Dependente — Nesse modelo, você depende 
de que o tradutor entenda o propósito da 
entrevista e que, sem traduzir as respostas do 
entrevistado, ele confirme a você que as res-
postas são adequadas. O tradutor também faz 
perguntas complementares, quando necessário.
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Em cada um desses métodos é preciso dosar o con-
trole que você terá como entrevistador e a duração 
da entrevista. Se possível, oriente o tradutor pre-
viamente para que ele possa ajudar você a melhor 
alcançar seu propósito. As entrevistas gravadas 
em idiomas diferentes do inglês não precisam ser 
traduzidas para o inglês.

Duração
Em geral, uma entrevista não deve durar mais de 
duas horas. A entrevista pode durar menos de duas 
horas, dependendo das circunstâncias e do propó-
sito. Se você chegar a duas horas de entrevista e 
ainda houver mais a ser gravado, considere a possi-
bilidade de agendar outro encontro para continuar. 
O Termo de Cessão de Direitos cobre várias sessões 
de entrevista.

Coletar Outros Registros
Às vezes, uma fotografia ou um objeto é mencio-
nado durante a entrevista. Quando isso acontecer, 
pergunte se você pode escanear ou fotografar o 
item para incluí- lo na história oral. Leve para a 
entrevista um scanner de baixo custo porém confiá-
vel, a fim de escanear uma foto ou documento antes 
de ir embora.

Para coletar registros maiores, tais como arquivos, 
correspondência, diários ou coleções de fotogra-
fias, pergunte ao entrevistado se ele está disposto 
a doar os registros à Igreja ou a permitir que sejam 
copiados digitalmente. Se a pessoa concordar, siga 
as instruções contidas em Guias de História da Igreja: 
Coletar Registros (disponível no Departamento de 
História da Igreja).

Fotografia do Entrevistado
A fotografia do entrevistado é opcional, mas pode 
incrementar a história oral enviada. Utilize a 
melhor câmera digital que estiver à sua disposi-
ção. A qualidade das fotografias feitas com telefo-
nes celulares normalmente não é adequada para 
preservação.

Processamento da Entrevista

O processamento das histórias orais possibilita que 
sejam preservadas e acessadas no futuro. O proces-
samento normalmente é feito pelo entrevistador e 
deve ser concluído antes do envio da história oral 
para preservação. 

Arquivos da Entrevista
Como parte do processamento, você terá de criar 
arquivos nos quais vai armazenar tudo o que esti-
ver relacionado à entrevista. Na verdade, você vai 
criar uma pasta eletrônica e uma pasta física para 
cada entrevista. Na pasta eletrônica, você colocará 
três componentes:
 1. A gravação digital do áudio
 2. Uma cópia escaneada do Termo de Cessão de 

Direitos ao Departamento de História da Igreja 
assinado

 3. Uma versão eletrônica da planilha de cataloga-
ção e do índice

Você pode incluir nessa pasta eletrônica outros 
documentos relevantes, como uma fotografia digital 
ou uma cópia escaneada da lista de palavras.

Na pasta física (para papéis), coloque o seguinte:
 1. O Termo de Cessão de Direitos ao Departa-

mento de História da Igreja original assinado
 2. Uma cópia impressa da planilha de cataloga-

ção e do índice preenchidos
 3. A lista de palavras
 4. Quaisquer outros documentos associados à 

entrevista, como o roteiro, as anotações da 
pesquisa e o questionário antes da entrevista

Nomeie a pasta e os arquivos eletrônicos de acordo 
com o “Padrão para Nomear Pastas e Arquivos Ele-
trônicos”, na seção “Recursos” (p. 21). Identifique 
a pasta física de maneira semelhante. Armazene 
a pasta eletrônica em um computador seguro, e a 
pasta física em um local seguro. O conteúdo das 
pastas pertence à Igreja e será transferido para o 
consultor de história da Igreja da área quando você 
for desobrigado.

Preparação Gravação Processo Envio
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A Gravação Propriamente Dita
Logo após a entrevista ter sido concluída, copie a 
gravação para a pasta eletrônica da entrevista, em 
um computador seguro. Se possível, mantenha a 
gravação no gravador digital como cópia de segu-
rança até que o Departamento de História da Igreja 
confirme o recebimento de seu envio; depois disso, 
apague- a do gravador.

O Termo de Cessão de Direitos 
Assinado
Sem o termo de cessão de direitos assinado, a 
entrevista torna- se inútil ou de pouco valor para a 
Igreja. Escaneie o documento assinado e salve- o na 
pasta eletrônica da entrevista, e coloque o original 
na pasta física.

Planilha de Catalogação e Índice
Preencha a planilha de catalogação, disponível 
eletronicamente na seção de formulários do site LDS. 
org/ callings/ church - history - adviser (ver o exemplo 
de planilha de catalogação na seção “Recursos”, pp. 
24– 25). A planilha descreve informações importan-
tes sobre a história oral e possibilita seu acesso no 
futuro. Ela será enviada para o Departamento de 
História da Igreja e inserida no catálogo da Biblio-
teca de História da Igreja. A não ser que haja uma 
aprovação prévia, a planilha de catalogação deve ser 
preenchida em inglês, mas também pode ser preen-
chida no idioma em que a entrevista foi feita. Se 
necessário, outras pessoas podem ser chamadas para 
ajudar com a tradução. As versões nos dois idiomas 
devem ser reunidas em um único arquivo eletrônico.

Na planilha de catalogação está incluído um modelo 
de índice. A criação de um índice da entrevista ajuda 
a tornar as informações mais acessíveis. Para criar o 
índice, divida a entrevista em seções, sendo que cada 
uma cobrirá um tópico específico. A utilização do 
roteiro da entrevista é uma boa maneira de dividir 
a entrevista em seções. Cada seção deve cobrir não 
mais do que quinze ou vinte minutos de entrevista. 
Para cada seção, escreva uma breve descrição dos 
assuntos significativos e das histórias relatadas 
(ver o exemplo de planilha de catalogação na seção 
“Recursos”, pp. 24– 25). Certifique- se de incluir 

nomes e locais específicos. Em geral, o índice tem 
uma ou duas páginas. Anote a leitura do cronôme-
tro mostrada no gravador em cada início de seção. 
Anote a hora, os minutos e segundos.

É melhor que o entrevistador preencha a planilha 
de catalogação logo após a entrevista, quando as 
lembranças ainda estão frescas na memória.

Cópia para o Entrevistado
Você pode oferecer uma cópia da entrevista ao 
entrevistado como uma forma de expressar grati-
dão por sua participação.

Transcrições
Não é necessário fazer uma transcrição, porque isso 
consome muito tempo. Para cada hora de entre-
vista gravada, pode- se levar até quatro horas para 
transcrevê- la, e aproximadamente dez horas são 
necessárias para criar uma transcrição cuidadosa-
mente editada e revisada. Se você tiver os recursos e 
desejar transcrever as entrevistas, entre em contato 
com a Divisão Global de Suporte e Aquisições para 
obter mais informações.

Envio da Entrevista

Quando o processamento estiver completo, envie 
a pasta eletrônica da entrevista contendo todos 
os arquivos correspondentes ao Departamento de 
História da Igreja, para preservação. Como a pasta 
será grande demais para enviar por e- mail, use um 
programa recomendado para transferi- la eletronica-
mente para o endereço de e- mail a seguir: oralhis-
tories@ ldschurch. org (ver “Instruções para o Envio 
de Arquivos Eletrônicos Grandes” na seção “Recur-
sos”, pp. 26– 28).

Antes de enviar a entrevista, certifique- se de que os 
seguintes arquivos estejam na pasta eletrônica da 
entrevista:

□ A gravação propriamente dita
□ O Termo de Cessão de Direitos ao Departa-

mento de História da Igreja assinado
□ A planilha de catalogação e o índice
□ Arquivos adicionais (se houver)

Preparação Gravação Processo Envio
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Recursos
Preparação e Gravação

Padrões para o Dispositivo de Gravação

Questionário Antes da Entrevista

Modelo de Convite para a Entrevista

Modelos de Roteiro para Entrevista

Perguntas Gerais
Líder de Organização na Ala ou no Ramo
Pioneiro Moderno
Bispo ou Presidente do Ramo
Presidente de Missão

Instruções para Confecção do Termo de Cessão de Direitos 

Processamento e Envio

Instruções para Nomear Pastas e Arquivos Eletrônicos

Preenchimento da Planilha de Catalogação de Histórias Orais

Exemplo de Planilha de Catalogação de Histórias Orais

Instruções para o Envio de Arquivos Eletrônicos Grandes
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Padrões para o Dispositivo de Gravação
O Departamento de História da Igreja não endossa um modelo específico de dispositivo de gravação; 
no entanto, o custo, a durabilidade e a confiabilidade devem ser fatores decisivos.

Requisitos do gravador digital:
• Conexão USB própria
• Capacidade de gravação estéreo
• Várias horas de tempo de gravação
• Compacto e fácil de usar
• Gravação nos formatos WAV e MP3

Os dispositivos de gravação, as pilhas ou baterias e outros suprimentos devem ser comprados 
usando os fundos fornecidos pela área e são propriedade da área.

Um gravador digital comum
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Questionário Antes da Entrevista

Nome completo do entrevistado: 

Data e local de nascimento: 

Nome completo do pai: 

Nome de solteira da mãe: 

Lugar(es) em que cresceu: 

Nome completo do cônjuge: 

Data de casamento: 

Número de filhos, se houver: 

Escolaridade (nome das instituições, grau de escolaridade, formação, datas, etc.):  
  
 

Histórico profissional (nome das empresas, cargos, datas, etc.):  
  
 

Data e circunstâncias do batismo:  
  
 

Data e circunstâncias do batismo do cônjuge:  
  
 

Missões servidas (nome dos lugares, anos de serviço):  
  
 

Chamados na Igreja depois de adulto, inclusive as unidades e datas aproximadas:  
  
 

Participação em acontecimentos importantes da Igreja: 
 



Modelo de Convite para a Entrevista

22 de janeiro de 2014

Rafael J. Fernandes
Rua Barão, 123 
São Paulo, Brasil

Prezado irmão Fernandes:

O registro gravado das experiências pessoais dos presidentes de missão que serviram no Brasil é uma parte 
importante da documentação da história da Igreja no Brasil. Como consultor de história da Igreja no Brasil, 
estou entrevistando pessoas que tiveram essa significativa experiência. As entrevistas serão enviadas ao 
Departamento de História da Igreja, em Salt Lake City, para preservação. Este projeto é endossado pela 
Presidência de Área. Gostaria de incluí- lo nesse projeto.

A entrevista tem a duração aproximada de uma a duas horas. Podemos nos encontrar em sua casa ou na 
capela do Ipiranga. Pode ser que deseje preparar- se fazendo algumas anotações sobre suas experiências 
pessoais como presidente de missão. E se também tiver registros ou fotografias relacionadas a suas expe-
riências, pode levá- los, pois eles vão ajudá- lo a se lembrar de informações específicas.

Estou à sua disposição para conversar mais detalhadamente a respeito desse projeto. Caso deseje participar, 
entre em contato comigo pelo telefone 11- 2- 3456- 7890 ou pelo e- mail: mkh@com.com.

Atenciosamente,

Marcus K. Harris
Consultor de História da Igreja no Brasil
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Modelos de Roteiros para a Entrevista
Seguem- se modelos de roteiro para entrevista que podem ajudar você a criar seu próprio roteiro. Mais 
exemplos de roteiros estão disponíveis em LDS. org/ callings/ church - history - adviser. Esses roteiros podem 
ser adaptados à pessoa que você vai entrevistar, com base nas informações que você coletou durante sua 
pesquisa antes da entrevista. A subdivisão dos roteiros por tópicos costuma ser útil. A página de “Perguntas 
Gerais” contém questões aplicáveis a quase todas as entrevistas.

Lembre- se de que não é necessário fazer todas as perguntas das sugestões de roteiros ou de seu próprio 
roteiro. Ao longo da entrevista, podem surgir outros tópicos importantes que também devem ser aborda-
dos. Seja flexível e receptivo à orientação do Espírito ao registrar a história da Igreja.

Observação: As linhas em branco nos roteiros a seguir são para o local sobre o qual se está falando, o lugar 
em que o entrevistado mora, ou o cargo da Igreja que ele ocupa.
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Perguntas Gerais
Histórico Pessoal
 1. Fale- me sobre:

 a. Onde você nasceu e cresceu
 b. Seus pais, irmãos, cônjuge e filhos
 c. Sua escolaridade e profissão

Conversão à Igreja
 1. Qual era sua religião antes de se filiar à Igreja?
 2. Como você conheceu a Igreja e quais foram suas primeiras impressões?
 3. Houve doutrinas difíceis de entender ou aceitar?
 4. Quem foram os missionários que o ensinaram? Houve alguma barreira linguística?
 5. Quando você sentiu pela primeira vez que aquilo que estava aprendendo era verdade? O que influen-

ciou mais essa convicção?
 6. Quando você foi batizado? Quem o batizou e o confirmou?
 7. Qual foi a reação de sua família e amigos?
 8. Já houve alguma época em que você deixou de ir à Igreja? Caso tenha havido, o que o influenciou a 

retornar? Se não, o que o ajudou a permanecer fiel e ativo?

Chamados
 1. Descreva seu chamado ao servir como   (bispo, presidente de 

estaca, presidente da Sociedade de Socorro, etc.).
 a. Quando você foi chamado e qual foi sua reação?
 b. Quais acontecimentos em seu passado o prepararam para esse chamado?
 c. Como você escolheu seus conselheiros? Descreva seus conselheiros.

 2. Descreva o tipo de treinamento que recebeu.
 3. Quais são suas metas em seu chamado atual como  ?

 a. Descreva seu esforço para alcançar essas metas.
 4. Descreva o funcionamento de sua organização.
 5. Como esse chamado afetou seu relacionamento familiar?

Conclusão
 1. Descreva sua experiência nos acontecimentos significativos   em (local), como a visita 

do profeta, a criação de uma estaca, a dedicação de um templo, um desastre natural, etc. Que impacto 
esses acontecimentos tiveram em seu testemunho?

 2. O que os missionários e os líderes da Igreja precisam saber sobre este país — por exemplo, de sua his-
tória e cultura — para entender melhor o povo?

 3. Quais são as bênçãos que você teve em sua vida por ser membro da Igreja?
 4. Existem questões importantes que não foram abordados nesta entrevista?
 5. O que você acha de terminarmos esta entrevista com seu testemunho?
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Líder de Organização na Ala ou no Ramo
Liderança na Própria Região
 1. Descreva as diferenças entre a maneira como sua cultura entende o papel do homem, da mulher, dos 

jovens e das crianças e a maneira como a Igreja define esses papéis. Como isso afeta seu modo de 
liderar?

 2. Descreva algumas condições que repercutem em sua habilidade para liderar na Igreja (por exemplo, 
transporte, finanças, distância, trabalho, etc.).

 3. Quais são os maiores desafios que os membros liderados por você enfrentam?

Questões para as Auxiliares
 1. Dependendo da organização que seu entrevistado estiver liderando, peça- lhe que descreva as questões 

e os desafios relacionados ao seguinte:

Sociedade de Socorro Moças Primária
Mães que criam os filhos sozi-
nhas e mulheres adultas

Reuniões de domingo e outras 
reuniões

Auxílio de Bem- Estar/Prestação 
de serviços

Professoras visitantes

Reunião Geral Semestral das 
Mulheres

Práticas de namoro e o casa-
mento na Igreja

Reunião Geral Semestral das 
Mulheres

Acampamento das Moças

Valores das Moças em sua  
sociedade e cultura

Atividades da Primária

Programa anual da Primária na 
reunião sacramental

Reverência

Crianças de famílias menos 
 ativas que frequentam a Primária

Rapazes Quórum de Élderes 
ou Grupo de Sumos 
Sacerdotes

Missão da Ala ou do 
Ramo

Escola Dominical

Práticas de namoro e o 
casamento na Igreja

Preparação para a 
missão

Escotismo ou o pro-
grama Dever para com 
Deus

Sessão do sacerdócio 
da Conferência Geral

Desenvolvimento de 
maridos e pais dignos

Atitudes em relação 
ao casamento e ao 
dever de tratar bem as 
mulheres

Ensino familiar

Aulas de domingo

Trabalho de membro 
missionário

Trabalhar com os 
missionários

Concepções errôneas 
comuns sobre a Igreja

Aceitação do Evangelho 
Restaurado

Histórias de sucesso

O currículo de ensino da 
Igreja em sua sociedade e 
cultura

Preparação do professor

Frequência

Cursos especiais, como 
preparação para o templo, 
história da família, casa-
mento e relacionamento 
familiar, etc .
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Pioneiro Moderno
Início da Igreja na Própria Região
Descreva os seguintes tópicos e os relacione a suas experiências pessoais:
 1. Locais de reunião (desde casas particulares ou espaços alugados até a própria capela)
 2. Missionários ou outros santos dos últimos dias que ajudaram a estabelecer a Igreja em   (local)
 3. Os primeiros membros locais da Igreja chamados para serem líderes
 4. Oposição à Igreja
 5. Estabelecimento do primeiro ramo, ala, estaca, etc.
 6. Estabelecimento de uma missão local e do trabalho missionário
 7. Mudanças que você percebeu à medida que a Igreja em   (local) cresceu

 a. A participação dos membros e o nível de atividade na Igreja
 b. Pessoas que se afastaram da Igreja
 c. Pessoas importantes que se filiaram à Igreja e que a fortaleceram em   (local)

 8. Estabelecimento de programas, auxiliares e organizações da Igreja
 a. Sociedade de Socorro
 b. Rapazes, Moças, Primária
 c. Seminário e Instituto
 d. História da Família
 e. Mestres familiares e Professoras Visitantes
 f. Programa de Bem- Estar da Igreja
 g. Fundo Perpétuo de Educação
 h. Atividades sociais e tradições locais SUD (por exemplo, o Dia dos Pioneiros)
 i. Outra

 9. As primeiras caravanas ao templo, os sacrifícios feitos para viajar ao templo e a diferença observada 
quando as pessoas puderam ir ao templo

 10. A dedicação de um templo local
 11. A tradução das escrituras e de outras publicações da Igreja em seu idioma
 12. Visitas de Autoridades Gerais e de outros líderes da Igreja
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Bispo ou Presidente do Ramo
Sua Ala ou Seu Ramo
 1. Descreva o tamanho e a composição de sua ala.
 2. Fale sobre o comprometimento dos membros (homens e mulheres) em viver o evangelho (por exemplo: 

frequentar as reuniões, ir ao templo, servir em chamados e como mestre familiar e professora visitante, 
etc.).

 3. Descreva as principais conquistas de sua ala e bispado.
 4. Quais são os maiores desafios que você está enfrentando como bispo? E sua ala?
 5. Descreva as atividades sociais que acontecem em sua ala.

Questões de Bem- Estar
 1. Quais fatores socioeconômicos afetam os membros de sua ala?
 2. Quantas solicitações de ajuda você recebe?

 a. Que tipo de solicitações são essas?
 b. Que tipo de treinamento você recebeu para ajudá- lo a atender a essas solicitações?

 3. Sua ala tem programas especiais para educação superior ou de preparação para conseguir um 
emprego?

 4. Como a Sociedade de Socorro ajuda a atender às necessidades temporais dos membros?

Jovens e Jovens Adultos Solteiros
 1. Como bispo, o que mais o preocupa ao pensar nos membros jovens (adolescentes e adultos) de sua ala? 

Fale sobre o seguinte:
 a. Seminário e Instituto
 b. Jovens que servem em chamados e que vão para a missão
 c. Ex- Missionários
 d. Possibilidades de casamento na Igreja

Obra Missionária
 1. O que você sabe sobre o início da Igreja nesta região?

 a. Quais membros foram  pioneiros?
 b. Quais histórias você ouviu sobre o início da Igreja aqui?

 2. Qual é a imagem que as pessoas têm da Igreja aqui em   (local)?
 3. Que tipo de pessoas estão se filiando à Igreja aqui em   (local)?
 4. Fale sobre como você realiza o trabalho missionário em sua ala.

 a. Envolvimento dos membros
 b. Utilização dos missionários de tempo integral

 5. Fale sobre a retenção dos conversos.

Trabalho do Templo e de História da Família
 1. Descreva os desafios que os membros enfrentam para frequentar o templo.

 a. Quantos membros de sua ala já foram ao templo?
 b. Quantos possuem uma recomendação válida para o templo?

 2. Descreva como o trabalho de história da família está sendo feito em sua ala.
 a. A quais ferramentas você tem acesso (computadores, aplicativos, livros, registros, etc.)?
 b. Quantas pessoas participam?
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Presidente de Missão
O Chamado
 1. Relembrando, de que modo você foi preparado para seu chamado?
 2. Descreva a reação de sua família e amigos.
 3. Descreva seus sentimentos e o desenrolar dos acontecimentos a partir do momento em que recebeu  

seu chamado até chegar à missão, inclusive o seminário para novos presidentes de missão.

Histórico da Missão
 1. Descreva o seguinte sobre sua missão:

 a. Limites da missão
 b. Pessoas: número de membros, idioma e grau de alfabetização, escolaridade, nível socioeconô-

mico, etc.
 c. Missionários: locais, norte- americanos, missionárias, casais; pontos fracos e fortes
 d. O que você sabe sobre o início da Igreja nesta missão?

 i. Quais membros foram pioneiros?
 ii. Quais histórias você ouviu sobre o início da Igreja nessa região?

 2. Descreva a religiosidade das pessoas e quais doutrinas foram as mais fáceis e as mais difíceis de serem 
aceitas.

 3. Descreva quaisquer restrições legais ou governamentais ao trabalho missionário.
 4. Descreva o perfil dos conversos: idioma e grau de alfabetização, escolaridade, nível socioeconômico, etc.
 5. Qual era a imagem pública da Igreja em sua missão? Havia fortes influências antimórmons?
 6. O que os missionários e líderes da Igreja precisam saber sobre este país, sua história e cultura,  

para entender melhor o povo?

Perspectiva do Presidente de Missão
 1. Papel de administrador

 a. Descreva seus sentimentos sobre a situação da missão e sobre suas responsabilidades quando 
chegou.

 b. O que você enfatizou para os missionários e os membros?
 c. Como você conseguiu usar os talentos dos casais missionários, das sísteres e dos élderes?
 d. Quais foram os principais desafios e sucessos administrativos?

 2. Obra missionária
 a. Descreva a repercussão do manual Pregar Meu Evangelho ou das abordagens de proselitismo 

anteriores.
 b. Que tipo de trabalho os missionários realizavam (bater em portas, abordagem na rua e fazer 

contatos, conseguir referências com os membros, etc.)? Quais métodos foram os mais eficazes?
 c. Como você ministrava aos missionários?
 d. Como as pessoas reagiam ao Livro de Mórmon?
 e. Que tipo de desafios existiam no trabalho entre os missionários locais e os missionários de 

outras partes do mundo?
 f. Que papel teve o templo na motivação dos conversos?
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 3. Trabalho dos membros
 a. Conte suas experiências ao criar novos distritos.
 b. Fale sobre a abertura de cidades ou áreas (ou o fechamento de cidades ou áreas).
 c. Como você usava o trabalho de seus conselheiros? Qual era o nome deles e como você os 

escolheu?
 d. Fale sobre sua interação com os presidentes de estaca e distrito locais no equilíbrio do trabalho 

dos missionários e dos membros.
 e. Fale a respeito da liderança local e do treinamento de líderes locais.

 4. Conte sua experiência em algumas das seguintes categorias:
 a. Visita de Autoridades Gerais à missão
 b. Projetos humanitários e experiências de serviço missionário
 c. Fundo Perpétuo de Educação
 d. Seminário e Instituto
 e. Patrimônio
 f. Entrevistas de recomendação para o templo

Conclusão
 1. Fale a respeito de seu contato e relacionamento com os líderes da Igreja, inclusive com a Presidência da 

Área e os Setentas de Área.
 2. Descreva como viu a mão do Senhor no estabelecimento da Igreja em   (local).
 3. Quais passos precisam ser dados para a Igreja progredir (ou continuar progredindo) aqui neste local?
 4. Existem outras experiências espirituais que você gostaria de relatar? Alguma história de pioneiros?
 5. Que outras lições você aprendeu em sua missão?
 6. Você gostaria de encerrar com seu testemunho?

Perspectiva da Esposa do Presidente de Missão
 1. Descreva a repercussão desse chamado em sua família.
 2. Fale sobre o papel da esposa do presidente de missão.
 3. Descreva sua interação com os missionários.
 4. Descreva sua interação com os líderes locais da Igreja.
 5. O que você aprendeu em sua missão?
 6. O que você acha de terminarmos nossa entrevista com seu testemunho?
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Instruções para Confecção do Termo de Cessão de Direitos
Observação: Todos os exemplos são fictícios.

Código de Propriedade Intelectual. Deixe em branco. Isso será preenchido por outros mais tarde.

Nome do doador. Escreva o último sobrenome, uma vírgula e depois os demais nomes e sobrenomes. Por 
exemplo: “Monson, Thomas Spencer”.

Número(s) de telefone. Inclua informações que você e outras pessoas usarão para posterior contato com o 
doador por telefone.

Endereço do doador. Inclua informações que você e outras pessoas usarão para posterior contato com o 
doador pelo correio.

Endereço de e- mail: Escreva o(s) endereço(s) de e- mail do doador. Certifique- se de verificar a exatidão do(s) 
endereço(s) de e- mail.

Descrição detalhada de tudo o que está sendo doando por meio deste acordo. Faça uma lista dos Materiais 
Doados, indique se são originais ou cópias e indique se incluem uma história oral. Isso deve ser um resumo 
detalhado, não uma narrativa contendo todos os elementos de cada item.

Exemplo 1: Um pacote grande de cartas, dez volumes de diários e uma caixa de fotografias. Todos originais.
Exemplo 2: Uma coleção de quatro cartas escritas para Maria Escobar. A primeira é de Spencer W. Kimball, datada 

de 3 de junho de 1967. A segunda é de N. Eldon Tanner, datada de 25 de outubro de 1963. A terceira e 
a quarta são de Gordon B. Hinckley, datadas de 29 de julho de 1976 e de 1º de setembro de 1976. Todas 
fotocopiadas.

Exemplo 3: Três álbuns contendo várias centenas de fotografias.

Observação: O segundo exemplo é mais detalhado do que o primeiro e o terceiro, porque o número de itens 
é pequeno.

Informações biográficas da pessoa (ou pessoas) que criou os Materiais Doados. Forneça as informações 
biográficas do criador. Lembre- se, o criador e o doador talvez não sejam a mesma pessoa. Inclua informa-
ções sobre o contexto histórico, a relação com a história da Igreja ou qualquer coisa que ajude a catalogar os 
materiais doados. Se for o caso, inclua datas de nascimento e falecimento.

Exemplo 1: Jose Amarillo (1910–1988) foi o primeiro presidente da Estaca Madri Espanha (período de serviço: 
1970–1979). Ele foi uma das cinco primeiras pessoas a serem batizadas na Espanha. As outras pessoas 
mencionadas nos materiais incluem Jorge Sanchez, o primeiro Presidente do Templo de Madri Espanha.

Exemplo 2: Maria Escobar (1940–) foi presidente da Sociedade de Socorro (1963 – 1970) na Estaca Lima Peru e 
presidente da Primária (1970–1980) na Ala Campos, Estaca Lima Peru.

Exemplo 3: Alexandra Azarov (1954–2013) serviu como missionária de distrito por mais de 20 anos no Distrito 
Moscou Rússia. Ela foi um dos primeiros membros da Igreja em Moscou. Ela foi como uma mãe para 
centenas de missionários que serviram em Moscou. Seus álbuns contêm fotos desses missionários.

Observação: Essas informações serão úteis para que se preencha a planilha de catalogação posteriormente. 
Ao preencher a planilha de catalogação, você pode incluir mais alguns detalhes relevantes e significativos.

Posse anterior dos Materiais Doados (não aplicável para histórias orais). Descreva, tanto quanto possível, 
a quem pertenceram anteriormente os materiais doados. Inclua as circunstâncias que envolveram a criação 
dos materiais. Também inclua a data e o local em que os materiais doados foram feitos.
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Exemplo 1: Criados pelo pai do doador ao longo de sua vida adulta, e passados para o doador após a morte de seu 
pai, em 1988. Todos os materiais foram feitos em Sevilha, na Espanha.

Exemplo 2: Criados pela doadora em 1965, enquanto servia na Missão Andina.
Exemplo 3: Alexandra Azarov morava em frente à casa de Ivan Ashkenazy. Alexandra não tinha filhos. Ela 

se tornou muito amiga de Ivan. Antes de sua morte, ela perguntou se ele poderia ficar com suas foto-
grafias e encontrar um lugar para elas. Ela não mencionou isso em seu testamento. Após a morte de 
Alexandra, em 2013, Ivan foi até à casa dela enquanto a sobrinha organizava as coisas da tia. Ele perce-
beu que os álbuns de fotografia haviam sido jogados no lixo. Ele perguntou à sobrinha de Alexandra se 
poderia ficar com as fotos. Ela concordou em dar- lhe os álbuns, que estão sendo doados.

Observação: A posse anterior dos exemplos 1 e 2 é fácil de entender. A do exemplo 3 é mais difícil. Se hou-
ver alguma dúvida quanto a se o doador tem o direito de doar os itens, você deve contatar um membro da 
Divisão Global de Suporte e Aquisições.

Informações adicionais (se houver). Faça uma lista de quaisquer informações ou providências adicionais 
relativas aos materiais doados. Esse campo pode ser aplicável:

• Se o doador solicitou uma cópia digital do material.
• Se o doador solicitou que todos os materiais ou parte deles tenham acesso restrito e por quanto tempo. 

Fale com a Divisão Global de Suporte e Aquisições antes de consentir que haja quaisquer restrições de 
acesso.

• Se o doador concordou em emprestar os registros para que a Igreja faça uma cópia deles.

Observação: Se o doador tiver muita familiaridade com o material, pergunte se contém informações sagra-
das, particulares ou confidenciais. Registre as respostas nesta seção.

Uso dos Materiais Doados por parte da COP [Corporação do Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias]. Esta seção descreve o que a Corporação do Presidente da Igreja (COP) pode 
fazer com os materiais doados. Familiarize- se com os exemplos dados nesta seção e contate a Divisão 
 Global de Suporte e Aquisições, se tiver dúvidas.

Seu Uso dos Materiais Doados. Esta seção descreve o que o doador pode fazer com os materiais após a 
assinatura deste termo.

Seu Consentimento. Antes que o doador assine o documento, certifique-se de que ele ou ela compreende 
o acordo contido nesta seção. Se tiver dúvidas, consulte seu contato na Divisão Global de Suporte e 
Aquisições.

Ao adquirir o material em favor do Departamento de História da Igreja, você se torna o representante da 
Corporação do Presidente da Igreja. Certifique- se de que os nomes estejam escritos e assinados e que a data 
esteja incluída na linha adequada.

Observação: Se um doador não tiver certeza de que possui autorização para assinar, entre em contato com a 
Divisão Global de Suporte e Aquisições.
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Padrão para Nomear Pastas e Arquivos Eletrônicos
Ao enviar uma entrevista concluída ao Departamento de História da Igreja, coloque todos os arquivos ele-
trônicos em uma só pasta e use o seguinte padrão para nomeá- los.

Nome da Pasta
O nome da pasta eletrônica deve ser o último sobrenome do entrevistado, seguido de vírgula e dos demais 
nomes e sobrenomes. Por exemplo, se Marta Santos foi entrevistada, o nome da pasta deve ser “Santos, 
Marta.”

Nome dos Arquivos
Para cada arquivo, use o nome da pasta como prefixo seguido de um underline e de uma palavra que indi-
que o tipo de arquivo. Os arquivos de áudio e de imagem, se houver mais de um, também devem incluir 
um número sequencial de cinco dígitos, começando com 00001. Exemplos.

Arquivos Obrigatórios
Santos, Marta_agreement.pdf

Santos, Marta_worksheet.doc

Santos, Marta_audio.mp3

Arquivos Opcionais
Santos, Marta_photo_00001.jpg

Santos, Marta_photo_00002.jpg

Santos, Marta_word_list.doc

Sessões Múltiplas
Sessões múltiplas de gravações da mesma entrevista devem ser nomeadas da seguinte maneira:

Santos, Marta_audio_00001.mp3

Santos, Marta_audio_00002.mp3

Santos, Marta_audio_00003.mp3

Mais de Um Entrevistado
Quando duas pessoas forem entrevistadas, use o seguinte padrão para nomear os arquivos:

Santos, Marta and Ramirez, Paula_audio.mp3

Ao entrevistar várias pessoas, nomeie os arquivos usando um nome para o grupo:
First-generation members_audio.mp3
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Preenchimento da Planilha de Catalogação de Histórias Orais
A planilha de catalogação (disponível eletronicamente na seção de formulários do site LDS. org/ callings/ 
church - history - adviser) é usada para criar o verbete oficial de uma história oral no catálogo da Biblioteca de 
História da Igreja. É importante incluir detalhes que facilitem a busca de histórias orais para os pesquisadores.

A seção de índice da planilha visa fornecer um esboço dos tópicos importantes tratados na entrevista e a 
respectiva leitura do cronômetro de cada um. Pode- se ver a indicação de tempo no visor do gravador ou,  
se você abrir a entrevista em um computador, no cronômetro do aplicativo.

Após o preenchimento, o arquivo eletrônico da planilha deve ser incluído na pasta eletrônica da entrevista.

Seguem abaixo algumas explicações concernentes aos elementos encontrados na planilha. Veja também a 
seguir um exemplo de planilha preenchida. A tradução do texto encontra- se entre colchetes.

Birth date [Data de nascimento]. Indique a data de nascimento 
do(s) entrevistador(es) neste formato: DD MMM AAAA . (Por 
exemplo: 29 Jul 1976)
Interviewee(s) (family name or surname, given names) 
[Entrevistado(s) (último sobrenome, demais nomes e 
sobrenomes)]. Último sobrenome, seguido dos demais nomes 
e sobrenomes . Se for o caso, indique mais de um entrevistado . 
(Por exemplo: Lopez, Alicia Victoria Solis de De Leon)

Folder name [Nome da pasta]. Ver “Padrão para Nomear 
Pastas e Arquivos Eletrônicos”, na p . 21 . (Por exemplo: Santos, 
Marta)
CHL call number [Número de telefone da BHI]. A Biblioteca 
de História da Igreja vai designar um número de telefone . O 
entrevistador receberá esse número e deverá acrescentá- lo ao 
seu exemplar da planilha para referência futura . (Por exemplo: 
OH 4219)
Date of interview [Data da entrevista]. Informe o dia, o mês 
e o ano em que a entrevista foi gravada . (Por exemplo: 27 de 
novembro de 2013)
Church area [Área da Igreja]. Nome da área da Igreja em que 
você mora . (Por exemplo: Área Europa Oriental, Área América 
do Sul Sul)
City and country where interview was recorded [Cidade e 
país em que a entrevista foi gravada]. Indique a cidade, o 
estado (se aplicável) e o país em que você gravou a entrevista . 
(Por exemplo: Cidade do México, México)
Format of the recording [Formato da gravação]. Identifique o 
formato no qual a entrevista foi gravada . (Por exemplo: MP3 ou 
WAV)
Principal language of the interview [Idioma principal da 
entrevista]. Identifique o idioma principal em que a entrevista foi 
gravada .
Other languages [Outros idiomas]. Faça uma lista de quais-
quer outros idiomas que foram usados durante a entrevista .
O Termo de Cessão de Direitos ao Departamento de História 
da Igreja foi assinado?] Escreva “Sim” ou “Não” no espaço à 
direita da pergunta . (Lembre- se de que o termo de cessão de 
direitos assinado é obrigatório para enviar a entrevista .)
Interviewer(s) (family name or surname, given names) 
[Entrevistador(es) (último sobrenome, demais nomes e 
sobrenomes)]. Último sobrenome, seguido dos demais nomes e 
sobrenomes . Se for o caso, indique se houve mais de um entre-
vistador . (Por exemplo: Harris, Marcus Kevin ou Lee Won Yong)

Oral	  History	  Cataloging	  Worksheet	  

General	  Information	  
	  
Folder	  name:	  	   CHL	  call	  number:	  	  	  
	  
Date	  of	  interview:	  	  
	  
Church	  area:	  	  
	  
City	  and	  country	  where	  interview	  was	  recorded:	  	  
	  
Format	  of	  the	  recording:	  
	  
Principle	  language	  of	  the	  interview:	  	  
Other	  languages:	  	  
	  
Is	  there	  a	  signed	  Donation	  Agreement?	   	  
	  

Interview	  Participants	  
	  
Interviewer(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  
Birthdate:	  
	  
Interviewee(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  
Birthdate:	  	  
	  
Contact	  information	  for	  interviewee(s)	  	  
Phone	  numbers:	  	  
	  
E-‐mail	  address:	  	  
	  
Residence:	  	  
	  
	  
Translator	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  
	  

Index	  
Brief	  Description	   Time	  
Introduction	   00:00:00	  
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Birth date [Data de nascimento]. Informe a data de nasci-
mento do entrevistado neste formato: DD MMM AAAA . (Por 
exemplo: 07 Set 1929)
Contact information for interviewee(s) [Informações para 
contato do(s) entrevistado(s)]. Indique todos os números de 
telefone, um endereço de e- mail e um endereço de residência . 
(Por exemplo: Números de Telefone: Residencial: 0234- 549- 
9877; celular: 0234- 465- 54581 . Endereço de e- mail: devega77@
qv .com . Endereço: Calle Zokolo 240, Cidade do México, México 
9870)
Translator (family name or surname, given names) [Tradutor 
(último sobrenome, demais nomes e sobrenomes)]. Se um 
tradutor estava presente durante a entrevista, indique o nome 
dessa pessoa . (Por exemplo: Sosa, Maribel)
Index [Índice]. Divida a entrevista em diversas seções, uma 
para cada tópico geral, e escreva um resumo sobre o que foi 
discutido naquela seção . Normalmente o roteiro da entrevista 
pode servir de guia para a divisão da entrevista em seções . As 
seções não devem durar mais do que quinze a vinte minutos . 
(Ver exemplo nas pp . 24- 25)
Time [Tempo]. Informe os dados do cronômetro para indicar o 
momento inicial de cada seção na gravação . Indique a hora, os 
minutos e segundos . Registre o tempo a partir do momento em 
que você começa a fazer a pergunta, e não quando os entrevis-
tados começam a responder . (Por exemplo: 1 hora, 12 minutos e 
6 segundos são indicados como 01:12:06)
Summary paragraph [Resumo em um parágrafo]. Comece 
a primeira frase dizendo: “Discussão sobre ____ (descreva o 
tema da entrevista) .” Se necessário, comece a segunda frase 
com: “Contém ______ (indique seções importantes com base 
no índice) .” A terceira sentença, se desejar, deve começar com: 
“Inclui ______ (indique histórias ou tópicos importantes para os 
quais deseja chamar a atenção)” . Certifique- se de incluir nomes, 
datas e locais significativos . Use o guia de estilo que acompa-
nha a planilha para ajudá- lo a usar a formatação correta .
Sacred, Confidential, or Private Information [Informações 
Sagradas, Confidenciais ou Pessoais]. Escreva “Sim” ou 
“Não” no quadrado à direita de cada declaração para indicar 
se é aplicável ou não . (Ver exemplo na p . 25)
Other Useful Information (optional) [Outras Informações 
Úteis (opcional)]. Nesse espaço opcional, indique quaisquer 
outras informações que possam ser relevantes .
Worksheet Creator [Criador da Planilha]. Informe o nome da 
pessoa que criou esta planilha, bem como a data em que foi 
preenchida . (Por exemplo: Harris, Marcus Kevin; 12 Set 2013) . 
Também indique o nome da pessoa que traduziu a planilha, bem 
como a data em que a tradução foi feita . Por fim, indique o nome 
da pessoa que editou a planilha, bem como a data em que foi 
editada .

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

End	  Time	   	  
	  

Summary	  Paragraph	  
	  
Instructions:	  1st	  sentence,	  “Discussion	  of	  ____	  (describe	  the	  scope	  of	  the	  interview).”	  2nd	  sentence,	  “Contains	  ____	  (list	  important	  
section	  from	  the	  index).”	  3rd	  sentence,	  if	  desired,	  “Includes	  ____	  (list	  significant	  stories	  or	  topics	  you	  want	  to	  bring	  attention	  to).”	  
Be	  sure	  to	  including	  important	  names,	  dates,	  and	  places.	  
	  
	  
	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  
Does	  the	  interview	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Time	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  
matters	  shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  
meetings).	  

	   	  

Financial	  records	  that	  document	  the	  Church’s	  income	  (including	  
tithing	  and	  other	  donations),	  expenditures,	  and	  budgets.	  

	   	  

Personal	  financial	  information,	  including	  information	  about	  welfare	  
assistance.	  

	   	  

Specific	  personal	  health	  information.	   	   	  
Information	  whose	  release	  would	  violate	  applicable	  data	  privacy	  
laws	  (for	  example,	  addresses,	  phone	  numbers,	  e-‐mail	  addresses,	  
birth	  dates,	  criminal	  history,	  sexual	  history,	  or	  ethnic	  background).	  

	   	  

Specific	  wording	  or	  details	  regarding	  a	  temple’s	  interior,	  temple	  
rites	  or	  ceremonies,	  the	  garment,	  or	  other	  temple	  clothing.	  

	   	  
	  

Other	  Useful	  Information	  (optional)	  
	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  

Worksheet	  Created	  By:	  	   Date:	   	  
Worksheet	  Translated	  By:	   Date:	   	  
Worksheet	  Edited	  By:	  	   Date:	   	  
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Oral	  History	  Cataloging	  Worksheet	  

General	  Information	  
	  
Folder	  name:	  Santos,	  Marta	   CHL	  call	  number:	  	  	  
	  
Date	  of	  interview:	  15	  August	  2009	  
	  
Church	  area:	  Central	  America	  
	  
City	  and	  country	  where	  interview	  was	  recorded:	  San	  Marcos,	  Guatemala	  
	  
Format	  of	  the	  recording:	  WAV	  
	  
Principal	  language	  of	  the	  interview:	  Spanish	  
Other	  languages:	  	  
	  
Is	  there	  a	  signed	  Church	  History	  Department	  Donation	  Agreement?	   Yes	  
	  

Interview	  Participants	  
	  
Interviewer(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  Harris,	  Marcus	  Kevin	  
Birth	  date:	  29	  Jul	  1976	  
	  
Interviewee(s)	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  	  Lopez,	  Alicia	  Victoria	  Solis	  de	  De	  Leon	  
Birth	  date:	  07	  Sep	  1913	  
	  
Contact	  information	  for	  interviewee(s)	  	  
Phone	  numbers:	  0234-‐549-‐9788	  
	  
Email	  address:	  Lopez77@ldslatin.org	  
	  
Residence:	  Calle	  Zokolo	  240	  	  
San	  Marcos,	  Guatemala	  9870	  
	  
Translator	  (family	  name	  or	  surname,	  given	  names):	  
	  

Index	  
Brief	  Description	   Time	  
Introduction	   00:00:00	  
Personal	  background:	  Lopez	  describes	  her	  birth	  and	  childhood	  in	  San	  Pedro	  
Sacatepequez,	  Guatemala;	  her	  early	  education;	  and	  her	  marriage	  to	  Alfonzo	  De	  Leon	  
(1934).	  

00:01:33	  

Conversion	  to	  the	  Church:	  Lopez	  discusses	  her	  first	  meeting	  with	  the	  missionaries	  
(Dec	  1956),	  her	  struggles	  with	  the	  Word	  of	  Wisdom	  and	  opposition	  from	  family	  
members,	  how	  she	  obtained	  a	  testimony,	  and	  her	  baptism	  in	  a	  lake	  near	  San	  Marcos,	  
Guatemala	  (05	  May	  1957).	  

00:19:34	  

Husband’s	  conversion:	  Lopez	  describes	  the	  struggles	  of	  her	  husband,	  Alfonzo	  De	  Leon,	  
to	  understand	  her	  commitment	  to	  the	  gospel	  and	  his	  actions	  to	  undermine	  her	  efforts	  
to	  serve	  in	  the	  branch.	  Finally	  his	  heart	  was	  softened	  when	  he	  saw	  her	  determination	  
to	  serve	  the	  Lord	  and	  its	  impact.	  She	  describes	  meeting	  with	  the	  missionaries,	  Elder	  
Mark	  Jones	  and	  Elder	  Emilio	  Messi,	  and	  Alfonzo’s	  conversion	  and	  baptism	  (24	  Mar	  
1961).	  

00:35:54	  
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Temple	  sealing:	  Lopez	  describes	  saving	  money	  and	  planning	  the	  trip	  to	  Arizona	  to	  be	  
sealed	  in	  the	  Mesa	  Arizona	  Temple.	  The	  3,200-‐km	  trip	  took	  three	  days	  to	  drive.	  Lopez	  
describes	  miracles	  that	  happened	  along	  the	  way	  and	  her	  feelings	  at	  seeing	  the	  temple	  
for	  the	  first	  time.	  She	  and	  her	  husband	  were	  sealed	  on	  24	  Mar	  1965.	  Lopez	  also	  
describes	  other	  temple	  trips	  and	  her	  interest	  in	  family	  history	  work.	  

00:52:27	  

Supporting	  her	  husband	  as	  a	  bishop	  of	  the	  San	  Pedro	  Sacatepequez	  Ward	  (1992–
1995):	  Lopez	  describes	  the	  San	  Pedro	  Sacatepequez	  Ward	  and	  mentions	  briefly	  several	  
ward	  members.	  She	  tells	  of	  her	  husband’s	  call	  to	  be	  the	  bishop	  (08	  Sep	  1992)	  and	  his	  
concerns.	  She	  describes	  several	  experiences	  while	  her	  husband	  was	  the	  bishop	  such	  as	  
counseling	  couples	  with	  marriage	  trouble,	  caring	  for	  the	  poor,	  and	  supporting	  
missionary	  work.	  

01:05:45	  

Feelings	  about	  the	  forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple:	  Lopez	  shares	  
her	  feelings	  about	  her	  writing	  and	  poetry.	  Shares	  her	  testimony.	  Describes	  what	  a	  
miracle	  the	  forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple	  is	  and	  how	  overwhelmed	  
with	  joy	  she	  is	  to	  have	  a	  temple	  so	  close.	  	  

01:24:06	  

End	  Time	   01:42:25	  
	  

Summary	  Paragraph	  

Discussion	  of	  Lopez’s	  life	  and	  Church	  experiences	  in	  San	  Pedro	  Sacatepequez,	  Guatemala,	  from	  1913	  to	  
2009.	  Contains	  a	  discussion	  of	  Lopez’s	  LDS	  conversion	  and	  her	  baptism	  in	  a	  lake	  near	  San	  Marcos,	  
Guatemala	  (1957);	  the	  conversion	  of	  her	  husband,	  Alfonzo	  De	  Leon	  (1961);	  their	  sealing	  in	  the	  Mesa	  
Arizona	  Temple	  (1965);	  other	  temple	  trips;	  supporting	  her	  husband	  as	  a	  bishop	  of	  the	  San	  Pedro	  
Sacatepequez	  Ward	  (1992–1995);	  her	  writings	  and	  poems;	  her	  testimony;	  and	  her	  feelings	  about	  the	  
forthcoming	  Quetzaltenango	  Guatemala	  Temple	  (2009).	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  
Does	  the	  interview	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Time	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  matters	  
shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  meetings)	  

Yes	   01:11:02	  

Financial	  records	  that	  document	  the	  Church’s	  income	  (including	  tithing	  
and	  other	  donations),	  expenditures,	  and	  budgets	  

No	   	  

Personal	  financial	  information,	  including	  information	  about	  welfare	  
assistance	  

No	   	  

Specific	  personal	  health	  information	   No	   	  
Information	  that,	  if	  released,	  would	  violate	  applicable	  data	  privacy	  laws	  
(for	  example,	  addresses,	  phone	  numbers,	  email	  addresses,	  birth	  dates,	  
criminal	  history,	  sexual	  history,	  or	  ethnic	  background)	  

No	   	  

Specific	  wording	  or	  details	  regarding	  a	  temple’s	  interior,	  temple	  rites	  or	  
ceremonies,	  the	  garment,	  or	  other	  temple	  clothing	  

No	   	  

	  

Other	  Useful	  Information	  (optional)	  
	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  

Worksheet	  created	  by:	  Harris,	  Marcus	  Kevin	   Date:	   12	  Sep	  2013	  
Worksheet	  translated	  by:	   Date:	   	  
Worksheet	  edited	  by:	  Jones,	  Samantha	   Date:	   03	  Dec	  2013	  

 



Instruções para o Envio de Arquivos Eletrônicos Grandes
Há várias ferramentas na Internet que podem ajudar a transferir arquivos grandes. No entanto, quando 
você usa ferramentas não aprovadas pela Igreja, os arquivos correm o risco ser expostos a terceiros, o que 
pode causar problemas. O FileSend é uma ferramenta aprovada pela igreja para transferir arquivos grandes. 
Pode ser encontrada em filesend. ldschurch. org As instruções a seguir dizem respeito ao uso do FileSend.
 1. Abra o navegador da Internet e digite filesend. ldschurch. org na barra de endereços.
 2. Os não funcionários da Igreja devem usar a Versão Limitada que se encontra no lado direito da tela.  

Os funcionários da Igreja devem usar sua Conta SUD para acessar a Versão Completa.

 3. Na tela de não funcionário, mostrada abaixo, digite seu nome, sobrenome e endereço de e- mail. A tela 
correspondente para os funcionários é um pouco diferente e não é necessário digitar essas informações.

 4. Digite oralhistories@ldschurch.org no local reservado ao destinatário do e- mail.
 5. Digite na caixa de mensagem o nome da pasta que será transferida (por exemplo, “Santos, Marta”). 

Todos os arquivos associados à entrevista devem ser organizados em uma só pasta. Ver “Padrão para 
Nomear Pastas e Arquivos Eletrônicos” (p. 21).

 6. Clique no botão Upload Files.
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 7. Navegue pela caixa de arquivos, exibida à esquerda, para localizar a pasta em que se encontra a história 
oral a ser transferida.

 8. Selecione a pasta desejada e clique na seta à direita, como mostrado abaixo, para acrescentar a pasta à 
caixa de itens para transferência. Não envie mais de uma entrevista por vez.

 9. Assim que a pasta for movida para a fila de transferências, clique no botão Start Upload. O processo 
de transferência da pasta será iniciado.
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 10. Após o upload da pasta, clique em Finish and Send Files.

 11. Uma nova tela aparecerá indicando que a transferência foi bem- sucedida. Você também receberá uma 
confirmação do upload por e- mail.
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