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Visão Geral dos  
Guias de História da Igreja: Reunir Registros
Objetivo: A Igreja reúne registros institucionais e particulares relacionados à sua história, inclusive regis-
tros de alas e estacas, diários pessoais, cartas, fotografias e objetos. Muitos registros podem ser adquiridos 
em formato digital. Quando um registro é adquirido, ele é armazenado em um centro de preservação de 
registros local ou pelo Departamento de História da Igreja em Salt Lake City, Utah.

Princípios- Chave:
• Reunir registros conforme delineado no plano de história da Igreja da área.

• Processar imediatamente todos os registros recém- adquiridos.

• Sempre obter um Termo de Cessão de Direitos assinado.

• Lembrar- se de que todos os registros adquiridos pertencem à Igreja.

Processo: Há quatro passos para se reunir registros.

 1. Preparar

• Conhecer a história da Igreja local para reconhecer melhor que registros devem ser adquiridos.

• Desenvolver um projeto para concentrar seus esforços.
 2. Reunir

• Avaliar registros em potencial para assegurar- se de que eles sigam as diretrizes ao serem reunidos.

• Pedir ao proprietário do registro que assine o Termo de Cessão de Direitos.

• Começar a preencher a planilha de catalogação enquanto ainda estiver com o proprietário do 
registro.

 3. Processar

• Preencher a planilha de catalogação. Lembrar- se — de nunca misturar os registros de doadores 
 diferentes e de manter juntos todos os registros adquiridos com um único doador.

• Criar uma pasta (arquivo) para guardar documentos importantes relacionados ao registro, como o 
Termo de Cessão de Direitos e a planilha de catalogação.

• Colocar o registro em uma pasta sem ácido. Para registros que não caibam em uma pasta, como 
livros, papéis grandes e objetos, seguir as instruções de identificação das páginas 10 e 11.

 4. Entregar

• Preparar e embalar os registros físicos para que fiquem em segurança enquanto forem transportados.

• Transferir o registro e o arquivo para o Departamento de História da Igreja ou para um centro de 
preservação de registros local imediatamente. Todos os registros eletrônicos (digitais) e audiovisuais 
devem ser transferidos para o Departamento de História da Igreja.

Preparar Reunir Processar Entregar
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Introdução

No dia em que a Igreja foi organizada, em 6 de 
abril de 1830, o Senhor ordenou que fosse escrito 
um registro (ver D&C 21:1). Em 1831, Ele instruiu 
que o historiador da Igreja “[obtivesse] conheci-
mento (…) escrevendo, copiando, selecionando e 
obtendo todas as coisas que serão para o bem da 
Igreja e para as gerações vindouras” (D&C 69:7–8). 
Desde aquela época, a Igreja tem reunido registros 
em todo o mundo, reunindo e preservando infor-
mações, testemunhos e lembranças que poderiam 
se perder se não fossem guardados. Ao comparti-
lhar de forma apropriada a história da Igreja, você 
vai ajudar as pessoas a se achegarem a Cristo, vai 
fortalecer sua decisão de viver o evangelho e ofere-
cer a elas padrões para sobrepujar as adversidades.

Reunir registros é um processo de quatro passos em 
que você vai (1) preparar- se, (2) reunir, (3) proces-
sar e (4) entregar os registros. Para reunir registros 
de forma eficiente, você deve familiarizar- se com 
a história da Igreja de sua área para que tome 
decisões acertadas ao adquirir registros. Também 
precisará receber a permissão da Presidência de 
Área e do Departamento de História da Igreja antes 
de adquirir registros. Normalmente, a permissão é 
documentada no plano anual da história da Igreja 
da área. Ao reunir os registros, siga as normas 
delineadas neste guia para assegurar uma transfe-
rência correta tanto de propriedades físicas quanto 
de intelectuais. A reunião de registros pode rapida-
mente exceder o limite de recursos, por isso deve- se 

No dia em que a Igreja foi organizada, na cabana de Peter Whitmer (réplica mostrada anteriormente), o Senhor ordenou que fosse escrito um registro.

Reunir registros geralmente segue um processo de quatro passos.

Preparar Reunir Processar Entregar
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ter cuidado e ordem, usando de sabedoria ao lidar 
com eles. Todos os registros que são reunidos em 
nome da Igreja pertencem a ela e não às pessoas 
que os reuniram.

Depois que os registros são adquiridos, eles preci-
sam ser processados e imediatamente entregues a 
um de dois lugares: (1) O Departamento de História 
da Igreja em Salt Lake City, Utah, ou (2) um centro 
de preservação de registros autorizados (ver Guias 
de História da Igreja: Centros de Preservação de Regis-
tros, 2012). O Departamento de História da Igreja, 
em conjunto com a Presidência da Área, estabele-
cerá as diretrizes para determinar onde os registros 
físicos serão armazenados. Entretanto, para que 
sejam preservados, todos os registros eletrônicos 
e audiovisuais serão enviados ao Departamento  

de História da Igreja. O acesso a esses registros 
pode ser solicitado pelo site da História da Igreja 
(history. LDS. org).

Os registros oficiais criados pelos funcionários da 
Igreja e pelos departamentos da Igreja são reunidos 
como parte do programa de administração de regis-
tros da Igreja. Esses registros não são, em geral, 
adquiridos usando- se as instruções deste guia.

As perguntas relacionadas à reunião e ao proces-
samento de registros devem ser direcionadas ao 
consultor da história da Igreja da área. Ele ou ela 
pode entrar em contato com a Divisão de Suporte e 
Treinamento Global do Departamento de História 
da Igreja para receber auxílio. Se desejar receber 
mais auxílio, acesse o endereço history. LDS. org/ 
churchhistoryadviser.

Biblioteca de História da Igreja em  
Salt Lake City, Utah

Museu de História da Igreja em  
Salt Lake City, Utah

Cofre de Registros da Granite Mountain  
em Utah
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Conceitos Básicos

Propriedade e Direitos de 
Propriedade Intelectual
Ao reunir registros, é importante compreender os 
seguintes termos:

Proprietário: A pessoa ou organização que possui a 
custódia legal do registro físico.

Doador: Uma pessoa ou organização que faz a doa-
ção do registro à Igreja. Muitas vezes, as palavras 
proprietário e doador são utilizadas indistintamente e 
podem referir- se à mesma pessoa.

Criador: A pessoa, o grupo ou a organização res-
ponsável pela produção, compilação ou formação 
de registros. Por exemplo, o criador pode ser um 
autor, fotógrafo, pintor ou escultor, ou pode ser a 
pessoa, o grupo ou a organização que reuniu os 
registros. Para coleções que tenham registros de 
vários criadores, é considerado criador a pessoa 
que compilou esses registros como uma coleção. 
Os criadores, caracteristicamente, possuem um 
conjunto específico de direitos de propriedade 

intelectual que protegem seus interesses, como o 
direito autoral.

Um proprietário ou um doador pode ou não pode 
ter direitos de propriedade intelectual de um regis-
tro. Por exemplo, uma pessoa pode doar seu diário 
ou ela pode doar um exemplar de um livro que 
comprou. Nos dois casos, a pessoa é a proprietária 
e doadora, mas ela é a criadora somente no caso do 
diário e consequentemente pode transferir os direi-
tos de propriedade intelectual. A tarefa de determi-
nar a quem pertencem os direitos de propriedade 
intelectual pode ser muito complicada. Portanto, o 
Termo de Cessão de Direitos descrito mais à frente 
neste guia foi designado para transferir quaisquer 
direitos de propriedade intelectual que o doador 
possa ter sem haver a necessidade de se certificar 
sobre a posição legal dele ou dela.

Definições de Registros 
e Coleções
Em um sentido mais amplo, um registro é com-
posto de informações dispostas de uma maneira 
preestabelecida que documenta as experiências de 
uma pessoa ou relata a história de um determinado 
lugar, uma unidade da Igreja ou um evento. Os 
registros podem ser compostos de itens físicos ou 
de arquivos eletrônicos.

Uma coleção é um grupo de registros que têm algu-
mas características integradas e que são reunidos 
por uma pessoa ou organização. Coleções grandes 
podem ter muitos registros e também vários tipos 
deles. Os registros individuais de uma coleção 
podem ter diferentes criadores. Os exemplos de 
coleções incluem o seguinte:

• Inúmeros livros e manuscritos escritos pela 
mesma pessoa

• Correspondências recebidas por uma pessoa, 
um grupo ou uma organização

• Fotografias, manuscritos, e objetos reuni-
dos sobre um lugar, uma família, ou um 
acontecimento

Ao reunir registros, deve- se fazê- lo com sabedoria e ordem.
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• Arquivos, discursos, fotografias, e boletins rela-
cionados ao serviço de uma pessoa na Igreja em 
um ou mais chamados

Sagrado, Confidencial e Particular
Alguns registros podem conter informações 
sagradas, confidenciais ou particulares que são 
inadequadas para divulgação ao público. Esses 
registros, porém, podem ainda ter valor histórico e 
é válido reuni- los e preservá- los. A identificação de 
informações sagradas, confidenciais e particulares 
no momento em que os registros são adquiridos, 
permitirá que as devidas precauções sejam toma-
das quando essas informações forem acessadas por 
futuros pesquisadores. Se uma pessoa serviu em 
certos chamados da Igreja, há uma maior probabili-
dade de os registros dessa pessoa conterem infor-
mações sagradas, confidenciais e particulares. Por 
exemplo, é bem provável que o diário de um bispo 
contenha mais informações confidenciais do que o 
diário de uma professora da Primária.

As definições básicas a seguir podem ser úteis:

Sagrado: Informações específicas 
sobre os rituais e as cerimônias do 
templo ou sobre outros assuntos 
sagrados que não foram oficialmente 
aprovados para serem lançados.

Confidencial: Informações sobre a 
administração dos negócios da Igreja 
que ocorrem em ambientes que não 
são públicos. Os registros confiden-
ciais são encontrados primeiramente 
nos registros oficiais da Igreja e em 

documentos particulares criados pelas Autoridades 
Gerais, Setentas de Área, funcionários da Igreja, 
líderes eclesiásticos locais, secretários e outras 
pessoas que desempenhem funções de confiança. 
Esses registros incluem, mas não estão limitados a, 
registros financeiros (inclusive o dízimo e outras 
doações, orçamentos e despesas), registros relacio-
nados a planejamentos e normas, registros sobre as 
atividades da Igreja em países onde a Igreja não é 
legalmente reconhecida, registros de confissões e 
procedimentos disciplinares da Igreja.

 Particular: Informações cuja publica-
ção violaria as leis de privacidade 
aplicáveis (por exemplo, informações 
pessoais de contato, números de 
identificação do governo ou informa-
ções pessoais financeiras ou sobre a 
saúde). 
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Preparar- se para Reunir

Normalmente, os registros são adquiridos con-
forme o plano de história da Igreja da área em 
conjunto com um projeto de iniciativa do Departa-
mento de História da Igreja. Todavia, há ocasiões 
em que as oportunidades surgem sem que façam 
parte de um plano. Nesses momentos, o processo 
de reunir pode não seguir todos os passos mostra-
dos nesta seção, mas os princípios aqui descritos 
ainda se aplicam.

Aprender a História
Servir na obra da história da Igreja exige que se 
obtenha um conhecimento básico tanto sobre a 
história local quanto sobre a história geral da Igreja, 
a fim de que se possa avaliar e adquirir os regis-
tros. O Departamento de História da Igreja pode 
ajudá- lo oferecendo- lhe informações e recursos 
básicos.

Desenvolver um Projeto
Os projetos das coleções ajudam- no a manter o foco 
e permitem que você se torne especialista em tipos 
de registros específicos ou na criação de registros. 
Quanto mais diversificados forem os registros que 
adquirir, mais você terá que aprender.

Um projeto de coleção, geralmente, é criado em 
parceria com o Departamento de História da Igreja. 
Um “Perfil de Registros do País”, oferecido pelo 
Departamento de História da Igreja, resumirá 
que tipos de registros já foram reunidos e que 
tipos devem ser reunidos. Durante a fase inicial 
da aquisição de registros de uma área, você deve 
concentrar- se nos registros fundamentais que 
documentam os acontecimentos e as pessoas mais 
importantes.
Exemplos de possíveis projetos incluem a reunião 
de:

• Registros pessoais, como histórias de conversão 
ou de vida, dos primeiros membros de sua área.

• Registros pessoais dos participantes de um 
grande acontecimento histórico, como a dedi-
cação de um templo ou a criação de uma nova 
estaca.

• Publicações de unidades locais da Igreja, como 
livros de comemorações ou históricos.

• Registros pessoais de ex- presidentes de missão 
e ex- missionários que residem em sua área.

Ter uma boa documentação do projeto é impor-
tante. Por isso, desenvolva um bom sistema para 
arquivar todos os documentos relacionados a seu 
projeto.

O fato de você conhecer a história da Igreja local o ajudará a avaliar  
os registros.

Preparar Reunir

Aprender  
a História

Desenvolver  
um Projeto

Processar Entregar
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Reunir Registros

Ao reunir os registros, é importante que você se 
assegure de que o registro siga as diretrizes desta 
seção e de que o doador assine o Termo de Cessão 
de Direitos.

Uma carta de apresentação da Presidência da 
Área pode ser útil quando você estiver reunindo 
registros, porque eles informam aos líderes do 
sacerdócio e a possíveis doadores que seu trabalho 
é endossado pela Igreja (um modelo dessa carta 
se encontra disponível no endereço history. LDS. org/ 
churchhistoryadviser).

Como regra geral, a Igreja não compra registros 
pessoais ou registros religiosos oficiais. Seria ideal 
que as publicações feitas pelas unidades da Igreja 
ou pelos departamentos da Igreja fossem doadas. 
A Igreja, no entanto, compra publicações selecio-
nadas e, ocasionalmente, livros raros e panfletos, 
obras de arte ou relíquias. O dinheiro para a aqui-
sição de registros deve fazer parte do orçamento 
designado à história da Igreja da área. Contudo, 

quando surgirem oportunidades que excedam os 
recursos da área, consulte a Divisão de Suporte e 
Treinamento Global. Sempre obtenha a permissão 
do consultor da história da Igreja da área antes de 
comprar registros.

Avaliar os Registros
A aquisição de registros para a Igreja é uma res-
ponsabilidade importante porque você fará um 
compromisso de longo prazo com os recursos da 
Igreja. Quando decidir o que vai adquirir, utilize as 
diretrizes gerais a seguir para reunir os registros.

Sempre que possível, marque uma reunião para 
avaliar os registros em um lugar onde o proprie-
tário sinta- se à vontade, como, por exemplo, na 
casa da pessoa ou em um edifício da Igreja. Nunca 
concorde em adquirir registros antes de vê- los. 
Prepare- se para adquirir os registros levando con-
sigo o Termo de Cessão de Direitos e a planilha de 
catalogação e providencie um transporte adequado 
para carregar os itens.

Nem todos os registros devem ser adquiridos. 
Algumas pessoas desejam doar registros que não 
são diretamente relacionados à história da Igreja, 
como pesquisas genealógicas, histórias de não 
membros, livros sobre uma cultura ou país, ou foto-
grafias de paisagens e de edifícios que não tenham 
ligação com a Igreja. Não adquira esses tipos de 
registros. Diga ao possível doador de uma maneira 
gentil que você agradece, mas que infelizmente os 
registros não se enquadram no escopo de nossa 
coleção. Diga- lhe que o registro talvez possa ser 
entregue a outra instituição.

Evite registros danificados ao ponto de não pode-
rem ser utilizados ou que tenham sido contamina-
dos com mofo ou insetos. Se estiverem um pouco 
desgastados, eles podem ser aceitos. Adquira 
registros digitais somente se estiverem em formato 
de arquivo ou em mídia já aprovados (para acessar 
a lista atual, acesse o endereço history. LDS. org/ 
churchhistoryadviser). As exceções a essas diretri-
zes devem ser aprovadas pelo consultor de história 
da Igreja da área.

Avalie os registros em um lugar onde o proprietário sinta- se confortável.

EntregarPreparar Reunir Processar

Avaliar os 
Registros

Assinar o  
Termo de 
 Cessão de 
Direitos

Começar  
a Fazer a 

 Planilha de 
Catalogação
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Diretrizes Gerais para Reunir Registros
Use as seguintes diretrizes ao decidir que registros 
vai adquirir. Para mais informações sobre os tipos 
de registros, ver “Descrição dos Tipos de Registro” 
na seção “Recursos”, páginas 16–18.
Para evitar reunir cópias desnecessárias de um 
registro, verifique o Catálogo de História da Igreja 
(disponível no site history. LDS. org) antes de adqui-
rir registros amplamente distribuídos. Em geral, 
uma cópia de um registro é suficiente. No entanto, 
uma segunda cópia pode ser usada em um centro 
de história da Igreja ou ela pode ser armazenada 
em um centro de preservação de registros local. 
Nesse caso, fale com o consultor de História da 
Igreja da área.

Registros da Igreja Local
Adquira os seguintes 
registros quando 
encontrá- los:
•  Históricos anuais 

que não foram 
enviados ao 
Departamento de 
História da Igreja

•  Boletins que não 
foram incluídos 
em históricos 
anuais passados

•  Livros de atas e 
registros finan-
ceiros de antes 
de 1978

•  Programas, cartazes e outros registros que 
documentem acontecimentos históricos impor-
tantes, como uma conferência ou a dedicação 
de uma capela ou um templo

•  Folhetos ou livros produzidos localmente pelas 
missões ou pelas unidades da Igreja

Os registros locais da Igreja são considerados 
propriedade da Igreja; portanto, a assinatura do 
doador no Termo de Cessão de Direitos não é 
exigida.  Entretanto, continua sendo necessário o 
preenchimento do restante do Termo de Cessão de 
Direitos, assim como da planilha de catalogação, a 
fim de que possa ser criado um registro de catalo-
gação completo.

Registros Publicados
Registros publicados pela 
Igreja ou sobre ela são 
adquiridos em todos os 
idiomas, sejam eles registros 
que promovam a fé, positi-
vos, neutros, negativos ou 
antimórmon. Com a aprova-
ção do consultor de história 
da Igreja da área, o orça-
mento da área para o 
trabalho da história da Igreja 

pode ser utilizado para pagar publicações. Quando 
a área tiver um centro de preservação de registros 
local, se houver possibilidade, adquira duas cópias 
de todas as publicações — uma para a Biblioteca de 
História de Igreja, em Salt Lake City e a outra para o 
centro de preservação de registros local.

Quando encontrar sites sobre a Igreja, notifique 
a pessoa que é seu contato no Departamento de 
História da Igreja.

Publicações produzidas pela Igreja. Muitas das 
mais comuns publicações da Igreja, como as escritu-
ras, revistas da Igreja ou manuais de aulas, já fazem 
parte das coleções do Departamento de História da 
Igreja. Porém, as publicações produzidas fora da 
sede Igreja podem não ter sido adquiridas. Portanto, 
verifique o Catálogo de História da Igreja e adquira 
todas as publicações produzidas localmente (por 
exemplo, um livro sobre o 25º aniversário de uma 
estaca) que já não tenham sido adquiridas.

Publicações relacionadas à Igreja. Adquira cópias 
de todas as publicações relacionadas à Igreja, sejam 
elas a favor ou contra ela. Pode parecer estranho que 
a Igreja adquira literatura antimórmon, mas essa 
prática foi estabelecida por revelação: “Reunir as 
publicações difamatórias em circulação; e tudo o que 
for publicado em revistas e em enciclopédias; e todas 
as histórias difamatórias publicadas” (D&C 123:4–5).

Registros Pessoais
Os registros pessoais 
são difíceis de serem 
avaliados porque há 
muitas variáveis. Os 
registros mais aprecia-
dos são normalmente 
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escritos por membros da Igreja e incluem referên-
cias ao desenvolvimento da fé dessas pessoas, à 
atividade delas na Igreja ou ao desenvolvimento da 
Igreja na área. Geralmente, folhas de grupo familiar, 
gráficos de linhagem e documentos semelhantes 
não são adquiridos pelo Departamento de História 
da Igreja. Centralize sua atenção nos registros 
identificados no “Perfil de Registros do País” (como 
descrito na página 5) ou que façam parte de um 
projeto aprovado.

Se o proprietário organizar e identificar os registros 
antes de transferi- los, isso será de grande utilidade. 
Por exemplo, ao adquirir fotografias, incentive o 
proprietário a separá- las em grupos de uma forma 
lógica, retire as fotografias duplicadas ou que não 
estejam nítidas e coloque informações, como o 
local, a data e o nome das pessoas nas fotografias. 
Essas informações podem ser registradas em uma 
folha simples de identificação (para obter exemplos, 
acesse history. LDS. org/ churchhistoryadviser).

Obras de Arte e Relíquias
A aquisição de obras de arte 
e relíquias apresenta desafios 
singulares e cuidados 
especiais que devem ser 
tomados antes de adquiri- los 
para determinar o signifi-
cado e a utilidade deles. 
Reúna o maior número de 

informações sobre o objeto, inclusive a razão pela 
qual ele é importante e quem foram os proprietários 
dele. Prepare também um breve resumo das infor-
mações. Quando possível, tire uma fotografia do 
objeto e compartilhe as informações e a fotografia 
com o consultor de História da Igreja da área para 
se aconselhar. Não assuma compromissos ou tome 
decisões sobre a aquisição de obras de arte e relí-
quias sem a autorização do consultor de História 
da Igreja da área, pois ele vai sempre consultar o 
Departamento de História da Igreja.

Assinar o Termo de Cessão 
de Direitos
Quando decidir que registros devem ser adquiri-
dos, pergunte ao doador se ele ou ela deseja fazer 

essa doação. Algumas vezes, os doadores podem 
preferir ficar com seus registros originais. Se isso 
acontecer, deve ser feita uma cópia (para mais deta-
lhes sobre como fazer uma cópia de um registro, 
consulte “Instruções para Digitalizar Registros” 
em  history. LDS. org/ churchhistoryadviser).

Sempre peça ao doador que assine o Termo de 
Cessão de Direitos antes de você pegar os registros, 
mesmo quando pedi- los emprestados para fazer 
uma cópia em outro local. Uma cópia digital do 
Termo de Cessão de Direitos, as instruções para 
o preenchimento do documento e vários exem-
plos podem ser encontrados em history. LDS. org/ 
churchhistoryadviser.

Preencha totalmente o Termo de Cessão de Direitos 
e seja descritivo. Use nomes completos e descreva 
cuidadosamente os registros que estão sendo 
transferidos. O documento de transferência junto 
com a planilha de catalogação é usado para criar o 
catálogo da Biblioteca de História da Igreja.

Começar a Fazer a Planilha 
de Catalogação
Durante sua reunião com o doador, comece a 
preencher uma planilha de catalogação (para plani-
lhas em branco e exemplos de planilha preenchidas, 
acesse o endereço history. LDS. org/ churchhistory-
adviser). Você concluirá a planilha depois, mas a 
presença do proprietário do registro vai aprimorar 
a qualidade das informações a serem escritas na 
planilha. É melhor preencher as seguintes seções 
da planilha antes de se despedir do doador:

• Criador (consulte a página 3 para mais 
informações)

• Título e Sumário do Conteúdo (crie um esboço 
rápido)

• Informações Sagradas, Confidenciais ou 
Particulares (explique os conceitos de infor-
mações sagradas, confidenciais e particulares 
e pergunte se o registro contém alguma dessas 
informações) 
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Processar os Registros

O “Processamento” é a etapa situada entre a 
aquisição de um registro e sua preservação a longo 
prazo. O processamento começa no momento em 
que um registro é adquirido e é concluído no lugar 
onde o registro será preservado. É aconselhado con-
cluir as etapas a seguir poucos dias depois de rece-
ber os registros. O processamento de uma coleção 
por vez torna o processo mais organizado e permite 
que você incorpore os comentários do Departamento 
de História da Igreja ao fazer novas coleções.

Para começar o processamento, você precisará de 
pastas sem ácido, luvas plásticas para manusear 
as fotografias e materiais para o envio. Fale com o 
consultor de História da Igreja da área para receber 
orientações sobre como comprar esses suprimentos.

Preencher a Planilha 
de Catalogação
Faça uma breve avaliação do(s) registro(s) para 
determinar o conteúdo deles e como eles são 
organizados. Nunca misture os registros recebidos 
de doadores diferentes. Vários registros doados em 
conjunto são chamados de “coleção” e devem ser 
catalogados juntos. Não separe as coleções nem 
as catalogue em partes individuais, a não ser que 
receba instruções do Departamento de História da 
Igreja para fazê- lo.

Se o criador da coleção (consulte a página 3 para 
encontrar uma definição) não for identificado 
durante o encontro com o doador, você poderá agora 
determinar o criador examinando o conteúdo da 
coleção para ver se encontra pistas. Lembre- se de 
que uma coleção pode ter vários criadores, um de 
toda a coleção e vários outros de registros diferen-
tes da coleção. O criador pode ser uma pessoa, um 
grupo ou uma organização. Se o criador for desco-
nhecido, indique esse fato no registro da coleção.

Descreva os registros usando a planilha de 
catalogação. Siga as instruções e o exemplo na 
seção “Recursos” (pp. 15–20). Mais exemplos 
podem ser encontrados em history. LDS. org/ 
churchhistoryadviser.

Para coleções com muitos registros, vários tipos de 
registros ou mais que um artefato ou uma obra de 
arte, é necessário preencher a seção “Listagem de 
Grandes Coleções” da planilha de catalogação. Esse 
nível de detalhes permitirá que os futuros pesquisa-
dores encontrem os conteúdos da coleção. Modelos 
especializados para tipos específicos de coleções, 
como fotografias, encontram- se no endereço 
history. LDS. org/ churchhistoryadviser e podem 
ser usados em substituição à seção “Listagem de 
Grandes Coleções”.

Instruções Adicionais
Livros publicados. Faça uma cópia da página de 
rosto e da página do lado contrário dela. Para os 
itens com várias edições, como um boletim, por 
exemplo, faça cópias da página de rosto ou da capa 
de cada edição. Quando incluir as cópias, preencha 
somente as seções “Informações de Controle” e 
“Descrição Física” da planilha de catalogação.
Registros eletrônicos e audiovisuais. Registros 
eletrônicos e audiovisuais serão sempre enviados 
diretamente ao Departamento de História da Igreja 
para que sejam preservados de modo adequado. 
Algumas coleções conterão registros que podem 
ser armazenados em um centro de preservação de 
registros e algumas precisarão ser armazenadas 
pelo Departamento de História da Igreja em Salt 
Lake City, Utah, EUA. Nesse caso, preencha uma 
planilha de catalogação e indique na planilha quais 
itens foram enviados para o Departamento de His-
tória da Igreja e quais itens foram enviados ao cen-
tro de preservação de registros. O Departamento de 
História da Igreja usará a planilha para catalogar os 
registros enviados a ele e também criará uma refe-
rência com a entrada no catálogo para os registros 
armazenados no centro de preservação de registros. 
Certifique- se de enviar um arquivo eletrônico com 
os registros eletrônicos.

Preparar Reunir Processar Entregar

Preencher a 
Planilha de 
Catalogação

Criar um 
Arquivo

Colocar os 
Registros em 

uma Pasta
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Criar um Arquivo
A criação de um arquivo físico é necessária para 
armazenar os documentos importantes adquiridos, 
como o Termo de Cessão de Direitos assinado e a 
planilha de catalogação. O arquivo será enviado 
junto com o registro e armazenado no mesmo local 
que ele. É necessário identificar temporariamente 
o arquivo. Abaixo da aba ou do lado superior 
direito da pasta, escreva o nome do doador (nome 
da família ou sobrenome, seguido de uma vírgula 
e dos nomes próprios) e a data escrita no Termo 
de Cessão de Direitos. Para ajudar a distinguir o 
arquivo da pasta que manterá o registro verdadeiro, 
você pode usar uma pasta colorida para o arquivo 
e escrever “Arquivo” em algum lugar na frente. No 
entanto, reserve espaço na aba ou no lado superior 
esquerdo da pasta para o número de identificação 
que será acrescentado depois.

Se você adquiriu registros eletrônicos, crie um 
arquivo eletrônico. Transfira esse arquivo eletrônico 
para o Departamento de História da Igreja junto 
com os próprios registros eletrônicos. Depois envie 
pelo correio o Termo de Cessão de Direitos original 
ao Departamento de História da Igreja no seguinte 
endereço:

Church History Department
Acquisitions and Receiving Center
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 1600

Você deve criar uma cópia do arquivo (eletrônica 
ou física) para seu próprio registro. Após sua deso-
brigação, esses arquivos serão entregues ao consul-
tor de História da Igreja da área.

Colocar os Registros na Pasta
Para proteger melhor o(s) registro(s), coloque- o(s) 
em uma pasta sem ácido ou, se necessário, em 
várias pastas. Seguem- se instruções adicionais para 
os registros que não caibam em uma pasta. Na 
medida do possível, mantenha a ordem original e a 
sequência da coleção. Não coloque itens demais nas 
pastas. Se a coleção estiver extremamente desorga-
nizada e você tiver dúvidas sobre como arquivar os 
registros, consulte o consultor de história da Igreja 
da área antes de prosseguir.

Identifique temporariamente a(s) pasta(s) usando o 
nome do doador, conforme as instruções a seguir. 
Deixe o espaço da aba da pasta em branco para que 
o número de identificação possa ser escrito nele 
depois. Muitas pastas da mesma coleção devem ter 
o mesmo nome, seguido de “Folder 1,” “Folder 2,” 
e assim por diante. Nunca escreva na pasta nem 
cole adesivos nos registros verdadeiros.

Instruções Adicionais
Livros. Escreva o nome do 
doador em uma tira estreita 
de papel, livre de ácido, de 
aproximadamente 5 centí-
metros de largura e 30 
centímetros de compri-
mento. Coloque o papel 
no meio do livro. 

Cook, Fred John (21 Apr. 2012) Case File

Cook, Fred John  
Folder 2 Nome do doador

Número da pasta
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Fotografias. As fotografias 
que estão em álbuns devem 
permanecer neles. Elas 
também devem ser identifi-
cadas como se o álbum fosse 
um livro. Fotografias soltas 
devem ser colocadas em 
capas plásticas de arquivos e 
devem ser colocadas em uma 
pasta sem ácido. Mantenha 

as fotografias junto aos outros registros com os 
quais elas foram adquiridas.

Papéis grandes. Para itens 
como mapas ou cartazes, 
que não cabem em uma 
pasta, escreva com um lápis 
o nome do doador atrás do 
item. Esses itens não serão 
armazenados em pastas.

Obras de arte e relíquias. 
Escreva o nome do doador 
em um pedaço de papel- 
cartão sem ácido (aproxima-
damente 5 x 10 centímetros, 
ou 2 x 4 polegadas) que 
tenha um furo e prenda o 
papel no objeto de forma 
que fique folgado. Para 
objetos nos quais não seja 

possível colocar esse papel, coloque o papel com o 
nome do doador em um recipiente com o objeto.

Registros eletrônicos. Copie os arquivos eletrô-
nicos em uma pasta eletrônica, criada por você, 
sem alterar os nomes originais dos arquivos ou a 
estrutura da pasta. Uma pasta eletrônica armazena 
temporariamente pastas e arquivos eletrônicos 
enquanto eles são transferidos ao Departamento 
de História da Igreja. Nomeie a pasta eletrônica 
usando o nome do doador seguido de “_holding 
folder.” (pasta eletrônica) (Por exemplo: Cook, 
Fred John_holding folder.)
Ao criar imagens digitais de registros, nomeie os 
arquivos recém- criados de acordo com os padrões 
para nomear pastas e arquivos. Esses padrões se 
encontram em history. LDS. org/ churchhistory-
adviser. 
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Entregar Registros

Todos os registros adquiridos devem ser entre-
gues, assim que possível, em um lugar destinado 
ao armazenamento. Os itens a seguir devem ser 
sempre incluídos no envio:
 1. O(s) registro(s) verdadeiro(s)
 2. O arquivo que contém o Termo de Cessão de 

Direitos, a planilha de catalogação e quaisquer 
outros documentos relacionados ao material 
adquirido

Preparar e Embalar
• Mantenha os registros seguros enquanto esti-

verem aguardando o envio. Não deixe registros 
em sua casa ou em um lugar onde as pessoas 
possam ter acesso a eles sem a permissão do 
consultor de História da Igreja da área.

• Inspecione os registros e objetos para 
assegurar- se de que tenham um transporte 
seguro. Se um item for muito frágil para o 
envio, fale com o consultor de História da 
Igreja da área.

• Leve em consideração o valor dos registros ou 
objetos e certifique- se de que o pacote esteja 
devidamente protegido. Fale com o consultor 
de História da Igreja da área, se necessário.

• Use um recipiente para envio e material de 
embalagem que proteja os registros e objetos. 
Acondicione- os de forma que não se movam 
durante o envio. Aconselhe- se com o consultor 
de História da Igreja da área antes de enviar 
itens grandes que não caibam em um recipiente 
para envio sem serem enrolados ou dobrados.

• Coloque instruções de manuseio na caixa, como 
“Cuidado ao manusear” ou “Não coloque a 
caixa de cabeça para baixo”, “Não deixe exposto 
à chuva” ou “Não deixe que seja manuseado 
por máquinas pesadas”.

O arquivo deve ser sempre incluído quando os registros são enviados.

Preparar Reunir Processar Entregar

Preparar e 
Embalar

Transferir 
Registros
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Transferir Registros
Registros Físicos
Conforme a orientação do consultor de história da 
Igreja da área, envie registros físicos a um centro 
de preservação de registros ou ao Departamento de 
História da Igreja.
Para envios a um centro de preservação de regis-
tros, entre em contato com o consultor de História 
da Igreja da área para receber instruções quanto ao 
envio.
Para envios ao Departamento de História da Igreja, 
use o seguinte endereço:
Church History Department
Acquisitions and Receiving Center
15 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 1600

Selecione uma empresa com boa reputação para 
enviar os registros. Use o sistema de rastreamento 
oferecido pela transportadora e guarde uma cópia 
de todos os documentos relacionados ao envio com 
sua cópia do arquivo. Assim que a entrega sair, 
envie um e- mail ou telefone para o destinatário 

(instalação de armazenamento) para informar- 
lhe que a entrega está chegando e forneça- lhe as 
informações sobre o envio. Os custos do envio são 
subsidiados pela área.
Diferenças severas de clima podem alterar o estado 
dos registros. Por exemplo, levar um objeto de um 
lugar onde o clima seja quente e úmido para onde 
esteja frio e seco pode fazer com que ele lasque, 
quebre ou mofe. Quando enviar objetos a um lugar 
de clima diferente, assegure- se de informar ao des-
tinatário sobre os procedimentos de climatização 
antes de eles serem retirados da embalagem.

Registros Eletrônicos
Os registros eletrônicos serão transferidos dire-
tamente ao Departamento de História da Igreja. 
Acesse o endereço history. LDS. org/ churchhistorya-
dviser para instruções de como enviar arquivos 
eletrônicos grandes. Certifique- se de que o arquivo 
eletrônico também seja transferido com os registros.
Guarde uma cópia de todos os registros eletrônicos 
transferidos para o Departamento de História da 
Igreja até que ele confirme que os registros tenham 
sido adequadamente preservados.
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Recursos

Descrição dos Tipos de Registro

Padrões para Nomear Pastas e Arquivos Eletrônicos

Instruções para a Planilha de Catalogação

Planilha de Catalogação (Exemplo)
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Descrição dos Tipos de Registro
Esta seção fornece as informações básicas sobre 
diferentes tipos de registro. O uso de um vocabu-
lário comum vai melhorar sua comunicação com 
a equipe do Departamento de História da Igreja e 
com outros consultores da História da Igreja. As 
diretrizes para avaliar e decidir que registros serão 
adquiridos encontram- se nas páginas 6–8.

Registros da Igreja Local
 Os registros Locais da Igreja 
incluem todos os registros 
relacionados às operações e 
à administração de um 
grupo, um ramo, uma ala, 
um distrito, uma estaca ou 
missão. Esses registros 
pertencem à Igreja se 
tiverem sido criados como 
parte do chamado de uma 
pessoa. Exemplos.

Histórico anual da ala ou estaca: Estas são histórias 
escritas por uma ala ou estaca a cada ano. Toda uni-
dade da Igreja deve compilar um histórico significa-
tivo. As unidades locais da Igreja são incentivadas 
a manter uma cópia de seus históricos anuais. (Para 
mais informações, ver Guias de História da Igreja: 
 Históricos Anuais da Estaca, do Distrito e da Missão, 
2011.)
Gravações audiovisuais de eventos locais da 
Igreja ou reuniões históricas: Estas são as gra-
vações de áudio ou vídeos de eventos locais ou 
reuniões, tais como um programa local da Igreja 
ou conferência. Tais itens podem existir em uma 
variedade de formatos de gravação (NTSC, PAL, 
SECAM e assim por diante) e podem ser armaze-
nados em vários formatos físicos (LaserDisc, CD, 
DVD, áudio ou fita de vídeo, e assim por diante).
Registros operacionais: Registros de membros, 
registros financeiros e do dízimo, relatórios de 
 atividades e registros de ordenanças.

Atas: Anotações feitas durante as reuniões da 
Igreja, como a reunião sacramental, o conselho da 
ala e a reunião do comitê executivo do sacerdócio. 
Antes de 1978, cada unidade local da Igreja tinha a 
incumbência de enviar suas atas ao Departamento 
de História da Igreja. Depois desse ano, o envio das 
atas à sede da Igreja não foi mais exigido, mas a 
prática de manter as atas ainda é incentivada.
Programas impressos: Folhetos ou panfletos des-
crevendo uma reunião (como a conferência), uma 
apresentação musical ou teatral ou outro tipo de 
evento especial.
Boletins: Documentos regularmente publicados 
que muitas vezes contêm mensagens de líderes da 
Igreja, calendários, listas de aniversários e anúncios 
sobre membros da Igreja.
Cartazes: Cartazes são expostos publicamente para 
fazer propaganda, promover ou comemorar um 
acontecimento. Eles também podem ser chamados 
de placas ou banners.
Folhetos: Folhetos são documentos curtos, nor-
malmente com menos de 80 páginas, que contêm 
o texto de um discurso, que servem como um guia 
de aulas ou que podem fornecer outras informa-
ções úteis sobre algum aspecto da Igreja. Às vezes, 
os folhetos usados pelas missões e pelas unidades 
locais da Igreja são produzidos localmente.

Registros Publicados
Registros publicados são 
obras criadas pela Igreja ou 
sobre a Igreja produzidas 
para distribuição pública. 
Entre eles, podemos citar: 
livros, artigos, folhetos, 
filmes, gravações de áudio e 
vídeo e o conteúdo de sites. 
As publicações da Igreja 
incluem as escrituras, os 

manuais do sacerdócio, da Sociedade de Socorro, da 
Escola Dominical e outros manuais; as revistas da 
Igreja; os hinários; as gravações de áudio ou vídeo da 
conferência geral; histórias sobre unidades locais; etc.
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Registros Pessoais
Muitos membros da Igreja 
criam registros pessoais que 
contêm informações histori-
camente significativas sobre 
a Igreja, assim como a 
expressão de sua fé e de seu 
testemunho. Esses registros 
documentam o “modo de 
vida, [a] fé e [as] obras” dos 
santos dos últimos dias 

(D&C 85:2). Os exemplos incluem:
Diários: Esses são relatos pessoais da vida de uma 
pessoa. Eles podem ser escritos à mão, digitados ou 
até mesmo gravados em um aparelho de gravação. 
Os diários podem ser feitos em papel ou eletroni-
camente. Diários pessoais e diários missionários, 
agendas e blogs.
Correspondência: Comunicação escrita, enviada 
e recebida por uma outra pessoa ou organização. 
Cartas, e- mails, cartões postais e telegramas são 
alguns exemplos.
Livros de recordação: Uma compilação de registros, 
como fotografias, cartas, trechos de diários e peque-
nas recordações. Frequentemente, os membros da 
Igreja criam livros de recordações para documentar 
um evento específico, como um acampamento das 
Moças ou de uma missão.
Histórias pessoais ou da família: Narrativas histó-
ricas escritas por alguma família ou pessoa ou sobre 
elas. Como exemplos, podemos citar: autobiogra-
fias ou biografias, que podem conter fotografias, 
recordações, gravações de vídeo ou áudio. Esses 
registros podem ter algumas informações genealó-
gicas (folhas de grupo familiar, gráfico de linhagem, 
etc.).
Documentos de família: Registros criados ou 
adquiridos por um grupo de pessoas que têm 
parentesco. Tais registros podem estender- se por 
gerações ou podem pertencer somente a um grupo 
familiar. Documentos de família podem consistir 
em coleções de diários, cartas, fotografias, biogra-
fias e outros tipos de registros. Eles também podem 
incluir registros genealógicos, como folhas de 
grupo familiar ou gráficos de linhagem.

Histórias contadas oralmente: Uma entrevista que 
registra as lembranças do passado de uma pessoa. 
As histórias contadas oralmente variam de grava-
ções originais não editadas a gravações, transcri-
ções e traduções editadas.
Fotografias: Imagens feitas em papel fotográfico ou 
gravadas eletronicamente.

Obras de Arte e Relíquias
Os membros da Igreja 
podem possuir obras de arte 
e relíquias que refletem a 
herança cultural, a fé no 
evangelho de Jesus Cristo 
ou o estabelecimento da 
Igreja. Esses objetos podem 
servir como catalisadores de 

histórias e podem expandir nosso conhecimento 
sobre os povos, os países, os acontecimentos e as 
culturas (ver D&C 93:53).
Uma obra de arte é um objeto criado primeiramente 
para ser exposto, como uma pintura, uma escul-
tura, um desenho ou uma tapeçaria. As obras de 
arte podem incluir “arte folclórica” (objetos de arte 
feitos por artesãos) ou “belas artes” (obras de arte 
feitas por artistas profissionais).
As relíquias são objetos físicos, tanto comuns 
quanto raros, que adquirem maior importância 
quando associados à pessoa, ao lugar ou ao acon-
tecimento da história da Igreja. Por exemplo, o 
púlpito do Centro de Conferências é uma relíquia 
que interessa à Igreja porque ele foi construído 
usando- se uma árvore plantada pelo Presidente 
Gordon B. Hinckley e, na Conferência Geral de 
abril de 2000, ele explicou o significado dele. A 
história associada ao objeto é fundamental para se 
avaliar se um objeto tem valor histórico. Exemplos.
Itens domésticos ou ferramentas: Por exemplo, 
os tipos de caixas utilizadas por um membro para 
armazenamento ou um martelo usado na constru-
ção da primeira capela de uma área.
Relíquias: Relíquias são objetos que já foram passa-
dos de geração em geração. Elas trazem o contexto 
para o fundo econômico e social dos primeiros 
membros. Por exemplo, o relógio de um avô feito 
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na cidade natal dele, joias e itens pessoais preserva-
dos em meio a tempos difíceis ou o vestido tradi-
cional de casamento de uma mãe.
Arte em tecidos: Estes são objetos feitos por tecela-
gem, tricô, confecção de colchas e assim por diante. 
Por exemplo, roupas relacionadas a acontecimentos 
específicos ou a um grupo de pessoas (fantasias 
usadas para uma apresentação especial ou um uni-
forme), acolchoados de retalhos que representem 
um acontecimento na história da Igreja ou um forro 
da mesa de sacramento da primeira capela do país.
Itens SUD: Estes incluem roupas, joias e outros 
objetos criados por membros. Por exemplo, bande-
jas de sacramento, capas de escrituras, roupas ou 
troféus de uma escola da Igreja, ou medalhas come-
morativas da história da Igreja em um país.
Objetos remanescentes: Objetos remanescentes 
são objetos de lugares ou edifícios da Igreja. Por 
exemplo, uma moldura decorativa de uma janela 
do primeiro edifício da Igreja na cidade, um mural 
colocado em um edifício da Igreja ou uma placa de 
uma capela.

Histórias Fazem com Que  Objetos 
Comuns Se Tornem Relíquias

Pense no rádio desta fotografia. É um 
rádio antiquado e aparentemente sem 
valor. Porém, ao se conhecer a história 
por trás dele, seu significado aumenta.

Este rádio era de Joseph William Billy  Johnson, 
de Gana. Ele ouviu falar na Igreja pela pri-

meira vez no início de 1960 e se converteu ao 
ler o Livro de Mórmon. Por muitos anos, ele 
orou pela chegada dos missionários e orga-
nizou várias congregações de pessoas que 

também tinham o desejo de ser batizadas e 
tornar- se membros da Igreja. Na noite de 8 de 
junho de 1978, Joseph Johnson não conseguia 

dormir. Levantou- se da cama e sentiu o desejo 
de sintonizar a rádio que relatava as notí-
cias do mundo. Durante essa transmissão, 

ele ouviu que o sacerdócio seria recebido por 
todos os homens fiéis, membros da Igreja. Logo 

depois, os missionários chegaram a Gana.
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Padrões para Nomear Pastas e 
Arquivos Eletrônicos

Os nomes de pastas e arquivos eletrônicos seguem um padrão 
preestabelecido.

Ao enviar arquivos eletrônicos ao Departamento 
de História da Igreja, coloque todos os arquivos 
relacionados aos registros adquiridos em uma 
pasta principal. Nomeie a pasta principal com o 
mesmo nome do arquivo relacionado a ele, exceto 
a data (consulte a página 10). Por exemplo: Cook, 
Fred John.
A pasta principal deve conter o seguinte:

• O Termo de Cessão de Direitos digitalizado
• A planilha de catalogação
• Uma pasta eletrônica contendo os  arquivos 

eletrônicos verdadeiros que estão sendo 
adquiridos

O Termo de Cessão de Direitos e a 
Planilha de Catalogação
Os arquivos da Cessão de Direitos e a planilha 
de catalogação devem começar com o nome do 
arquivo do caso (sem a data) como prefixo, seguido 
de um underscore ( _ ) e uma breve descrição do 
arquivo. O computador acrescentará a extensão 
adequada ao arquivo. Seguem- se exemplos:

Cook, Fred John_agreement.pdf

Cook, Fred John_worksheet.docx

Pasta Eletrônica
A pasta eletrônica conterá todos os arquivos ele-
trônicos que você adquirir, sejam eles muitos ou 
apenas um. Ao adquirir registros eletrônicos de um 
doador, não altere os nomes originais dos arquivos 
ou a estrutura da pasta; simplesmente copie todos 
os arquivos e todas as pastas na pasta eletrônica, 
mantendo a ordem original.
O nome da pasta eletrônica deve começar com o 
nome do arquivo (com exceção da data) como o 
prefixo, seguido de um underscore [sublinhado] 
e depois “holding folder” [pasta eletrônica]. Por 
exemplo:
Cook, Fred John_holding folder 

Exemplo de uma pasta principal e seu conteúdo
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Instruções para a Planilha 
de Catalogação
As instruções a seguir vão guiá- lo ao preencher 
a planilha de catalogação. Preencha esta planilha 
em inglês.

Seção 1: Informações Gerais
Call number. [Número de identificação.] Se você 
estiver preenchendo a planilha em um centro de 
preservação de registros (CPR) ou em um centro 
de história da Igreja (CHF), há duas opções para o 
número de identificação:
 1. Se o registro que está descrevendo nesta plani-

lha será enviado para a Biblioteca de História 
da Igreja (se for uma doação de papel para a 
Biblioteca de História da Igreja ou se for um 
registro eletrônico), a informação do número 
de identificação será lançada logo depois que o 
Departamento de História da Igreja concluir o 
processo de catalogação.

 2. Se o registro está guardado no centro de pre-
servação de registros local, digite o número do 
CPR. Por exemplo, um registro no CPR da área 
Europa seria: DE- 01- 00007.

Se você não estiver em um CPR ou CHF ao preen-
cher a planilha, deixe essa área em branco.
Name of donor. [Nome do doador.] Use o nome 
completo do doador. Liste a família ou o sobre-
nome, seguido de uma vírgula e do nome ou dos 
nomes. Por exemplo: Crosby, Wayne Delbert.
Do you have the required signed Donation Agree-
ment? [Você tem o Termo de Cessão de Direitos 
solicitado e ele está assinado?] A resposta sempre 
deve ser “Sim”, já que um termo de consentimento 
assinado é necessário. As exceções devem ser apro-
vadas pelo consultor de história da Igreja da área.

Seção 2: Criador
Name of individual(s). [Nome da pessoa.] Iden-
tifique o criador da coleção ou do registro. Se o 
registro foi criado por uma pessoa, coloque o nome 
completo (nome da família ou sobrenome, seguido 
de uma vírgula e do nome ou dos nomes; por 
exemplo: Crosby, Wayne Delbert). Se necessário, 
liste várias pessoas usando o mesmo formato. Se ele 
não houver sido criado por uma pessoa, deixe em 
branco.

Birth year. [Ano de nascimento.] Insira o ano 
de nascimento do criador. O mês e o dia não são 
necessários.
Death year. [Ano de falecimento.] Indique o ano 
em que o criador faleceu. Se o criador ainda estiver 
vivo, escreva “Ainda vivo”. Deixe em branco se 
for desconhecido. Tal como acontece com o ano de 
nascimento, o mês e o dia não são necessários.
Name of organization creating the collection or 
record. [Nome da organização que criou a coleção 
ou o registro.] Se o registro foi criado por uma uni-
dade da Igreja, uma entidade da Igreja ou por uma 
pessoa que responde pela Igreja, forneça o nome 
completo da organização como listado na Lista de 
Organizações e Líderes da Igreja (CDOL). Se for 
uma ala ou um ramo, inclua o nome da estaca ou 
do distrito; por exemplo, “Fremont Ala VII, Estaca 
Fremont Califórnia”.
Se o registro foi criado por uma organização não 
filiada à Igreja, liste o nome oficial da organização; 
por exemplo, “Cruz Vermelha”. Se ele não houver 
sido criado por uma organização, deixe em branco.

Seção 3: Título e Sumário do Conteúdo
Title of the record. [Título do registro.] Liste o 
título que aparece na capa ou no recipiente do 
registro. Se não houver título, coloque um título 
genérico como “Fotografias”, “Correspondência”, 
“Atas”, “Livro de recordações”, “Pintura”, “Acol-
choado” ou “Diário”. Para coleções grandes, é 
adequado usar “Coleção” como título genérico.
Brief description of collection. [Breve descrição 
da coleção.] Descreva brevemente as informações 
contidas no registro ou na coleção. Use a primeira 
frase para descrever sucintamente a coleção ou o 
registro e dar um senso de tempo, tipo de registro e 
abrangência. Use frases adicionais, conforme neces-
sário, para fornecer detalhes que seriam úteis para 
um pesquisador. Para coleções maiores, comece 
a segunda frase: “Contém ____ (e depois liste os 
principais tópicos da coleção)”. Se desejar, comece a 
última sentença com: “Inclui ____ (indique histó-
rias ou tópicos importantes para os quais se deseja 
chamar a atenção)”.
Para obras de arte e relíquias, descreva o objeto, 
começando com uma descrição geral. Use frases 
adicionais para fornecer detalhes, indo de geral 
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para específico. Por exemplo, “pintura a óleo 
de um grupo de pessoas. Dois homens vestindo 
camisa branca e terno azul sentados em frente a um 
homem com uma camisa de mangas curtas bem 
colorida”.
Identify the year the record was started and the 
year the record was completed. [Identifique o ano 
em que o registro foi iniciado e o ano em que o 
registro foi concluído.] Liste as datas de criação 
e término do registro, não as datas representadas 
no conteúdo do registro. Por exemplo, se uma 
mulher que nasceu em 1920 começou a escrever 
a história da vida dela em 1989 e a terminou em 
1990, você registrará “1989–1990”. Você não coloca-
ria“1920–1990”, que descreve o conteúdo do regis-
tro, não a sua data de criação e término. Quando a 
distância entre as datas for menor que um ano e se 
as datas precisas puderem ser determinadas, use as 
datas precisas (ex.: de 12 de janeiro a 11 de agosto 
1938).
Principal language of the collection or record. 
[Idioma principal da coleção ou registro.] Indique 
em qual idioma o registro foi escrito. Se o registro 
contém mais de um idioma, liste outras línguas sob 
“Outros idiomas”.

Seção 4: Proprietários Anteriores 
da Coleção ou Registro (em Ordem 
Cronológica)
Preencha esta seção com essa simples pergunta em 
mente: Como é que o doador veio a possuir este 
registro?
Você pode responder isso simplesmente dizendo 
que o doador é o criador do registro. Ou você 
pode listar uma corrente simples de propriedade, 
por exemplo: “Este diário foi escrito pelo avô do 
doador, que o deu à mãe do doador (Janine D. 
Crosby), que o deu ao doador”. Ou essa corrente 
de propriedade pode ser um pouco mais complexa. 
Em caso afirmativo, liste todos os detalhes que você 
pode obter; por exemplo: “Este registro foi com-
prado numa loja das Indústrias Deseret em Mesa, 
Arizona, em 1978 por Wayne D. Crosby, que anos 
depois deu a seu bispo, Matthew K. Heiss, que per-
cebeu o seu valor histórico e o levou para a Biblio-
teca de História da Igreja em maio de 2013”.

Seção 5: Listagem de Grandes 
Coleções (Cinco ou Mais Pastas)
Quando você adquire uma coleção de registros que 
contém mais de cinco itens, sejam eles o mesmo 
tipo de registro (5 volumes de um diário) ou 
diferentes tipos de registros (3 diários, 1 pasta de 
cartas e fotografias), você deve colocar os itens em 
pastas separadas e descrever cada item da tabela na 
planilha.
Escreva o mesmo tipo de informação que você 
escreveria para as seções anteriores, apenas dê 
detalhes mais específicos.

• Creator: [Criador:] Listar o nome da pessoa ou 
da organização que criou, como na seção 1.

• Scope and Content: [Contexto e Conteúdo:] 
Forneça uma breve descrição do conteúdo dos 
registros, como na seção 3.

• Dates: [Datas:] Liste a data de início e fim, 
como na seção 3.

• Sacred, Private, or Confidential Information: 
[Informações Sagradas, Particulares e Confi-
denciais:] Identifique quaisquer informações 
sagradas, particulares ou confidenciais das 
quais você possa estar ciente, conforme descrito 
na seção 7 a seguir.

• Physical Description: [Descrição Física:] 
 Descreve o formato do registro

Seção 6: Descrição Física
Size of collection. [Tamanho da Coleção.] Dê uma 
indicação do tamanho da coleção listando a quan-
tidade de registros que você está descrevendo. Por 
exemplo:

• 2 volumes
• 25 caixas de folhas soltas
• 3 álbuns de fotografia
• 1 carta

Se a coleção inclui obras de arte ou relíquias, digite 
as dimensões:

• Height. [Altura.] Meça a obra de arte ou a 
relíquia em centímetros de cima para baixo. 
Deixe este campo em branco para coleções que 
contenham várias relíquias.
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• Width. [Largura.] Meça a obra de arte ou a 
relíquia em centímetros a partir da esquerda 
para a direita. Deixe este campo em branco para 
coleções que contenham várias relíquias.

• Depth. [Espessura.] Meça a obra de arte ou 
a relíquia em centímetros de frente para trás. 
Deixe este campo em branco para coleções que 
contenham várias relíquias.

Record Formats. [Formatos de Registros.] Descreva 
a natureza física dos registros. Tipos de registros 
comuns incluem o seguinte: fotografias, textos dati-
lografados, manuscritos (registros manuscritos), 
fitas cassete, publicações (livros, jornais, revistas, 
etc).
Ao descrever registros digitais, liste o formato de 
registro: pdf, jpg, avi, mp4 e assim por diante.
Describe any obvious damage. [Descreva quais-
quer danos visíveis.] Se o registro for de alguma 
forma danificado, faça uma anotação do ocorrido. 
Isso pode incluir danos por água ou fogo, mofo, 
páginas rasgadas ou mesmo reparos feitos de 
maneira não profissional, tais como o uso de fita 
adesiva ou cola.

Seção 7: Informações Sagradas, 
Confidenciais ou Particulares
Does the record contain any of the following? 
[O registro contém o seguinte?] Escreva “Sim” ou 
“Não” em cada linha para indicar se o doador o 
avisou sobre a existência desse tipo de informação. 
Confie no doador; não é necessário ler todas as 
páginas de um registro para procurar por informa-
ções sagradas, confidenciais ou particulares. Se o 
doador não pôde confirmar ou negar a existência 
de informações sagradas, confidenciais ou parti-
culares, digite “Desconhecido”.
Location. [Localização.] Para cada “Sim”, identi-
fique onde as informações sagradas, confidenciais 

ou particulares estão localizadas no registro. Por 
exemplo, número da página, data do lançamento 
ou número da pasta.

Seção 8: Outras Informações Úteis 
(Opcional)
Utilize este espaço para fazer quaisquer anotações 
que serão úteis para compreender como o registro 
ou a coleção foi processada. Ele também pode ser 
usado para obter informações adicionais sobre a 
pessoa ou organização que criou a coleção ou regis-
tro. Seguem- se exemplos informações adicionais:

• Os registros foram mantidos em sua ordem 
original.

• Os registros não estavam em ordem alguma. 
Wayne D. Crosby colocou os registros em 
ordem cronológica enquanto processava esta 
coleção.

• Matthew K. Heiss ajudou a processar esta cole-
ção ao traduzir os volumes em alemão.

• A oração dedicatória para a Mongólia foi remo-
vida da coleção para que possa ser aberta para 
a pesquisa. O texto da oração foi colocado no 
arquivo.

• Esta coleção continha registros digitais que 
foram transferidos para a Biblioteca de História 
da Igreja para preservação.

• A Ala Fremont VII foi dividida em 2013.
• Matthew K. Heiss mais tarde serviu como 

presidente da missão Utah Salt Lake City Sul e 
presidente do Templo de Salt Lake.

Seção 9: Criador de Planilha
Preencha a data e o nome da pessoa ou das pessoas 
que criaram, traduziram e editaram a planilha.
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Cataloging	  Worksheet	  Example—Mixed	  Collection	  

General	  Information	  
	  
Name	  of	  donor:	  	  Cook,	  Fred	  John	   Call	  number:	  	  
Family	  name	  or	  surname,	  given	  names	   	  
	   	  
Do	  you	  have	  the	  required	  signed	  Donation	  Agreement?	  Yes	  
	  

DE-‐01-‐00027	  

If	  the	  record	  is	  published,	  photocopy	  the	  front	  and	  back	  of	  the	  title	  page,	  and	  skip	  to	  “Past	  Ownership.” 
Creator	  

	  

Name	  of	  individual(s)	  creating	  the	  collection	  or	  record	  	  
(Family	  name	  or	  surname,	  given	  names)	  

Birth	  year	   Death	  year	  

Cook,	  Sallie	  Ann	  Smith	   1958	   2011	  
	   	   	  

	  
	  

Name	  of	  organization	  creating	  the	  collection	  or	  record	  
	  

	  	  
Title	  and	  Content	  Summary	  

	  
Title	  of	  the	  collection	  or	  record:	  Sallie	  A.	  Smith	  mission	  collection	  
	  
Brief	  description	  of	  collection:	  	  
	  
Journal,	  photo	  album,	  mission	  newsletters,	  missionary	  name	  badges,	  and	  painting	  written	  and	  collected	  during	  Smith’s	  service	  
in	  the	  Missouri	  Independence	  Mission	  (1979–1981).	  	  
	  
Contains	  information	  about	  her	  experiences	  in	  the	  Provo	  Missionary	  Training	  Center	  (September–October	  1979);	  the	  Kansas	  
City	  Missouri	  2nd	  Ward	  (October	  1979–March	  1980);	  Liberty,	  Missouri,	  as	  a	  tour	  guide	  at	  the	  Liberty	  Jail	  Visitors’	  Center	  (March	  
1980–December	  1980);	  and	  Independence,	  Missouri,	  in	  the	  Samoan	  Branch	  (December	  1980–March	  1981).	  	  
	  
Includes	  several	  photographs	  from	  her	  mission,	  mission	  newsletters	  (September	  1979–March	  1981),	  missionary	  name	  badges	  
in	  both	  English	  and	  Samoan,	  and	  a	  painting	  of	  Liberty	  Jail	  created	  in	  1921.	  Also	  includes	  information	  about	  the	  creation	  of	  the	  
first	  stake	  in	  Kansas	  City	  (November	  1979)	  and	  a	  fire	  that	  destroyed	  the	  meetinghouse	  in	  Liberty,	  Missouri	  (November	  1980).	  
	  
Identify	  the	  year	  the	  record	  was	  started	  and	  the	  year	  the	  record	  was	  completed:	  1979–1981	  
	  
Principal	  language	  of	  the	  collection	  or	  record:	  English	  
Other	  languages:	  Samoan	  
	  
 

Itemization	  of	  Large	  Collections	  (Five	  or	  More	  Folders)	  
	  	  

Folder	  
Number	  

	  
Descriptive	  Title	  

	  
Description	  of	  the	  individual	  parts	  of	  the	  large	  collection	  

	  
	  

1	  
	  

	  
	  
Journal	  

Creator	   Smith,	  Sallie	  Ann,	  1958–2011	  
Scope	  and	  Content	   Contains	  information	  about	  her	  experiences	  in	  the	  Provo	  

Missionary	  Training	  Center	  (in	  Provo,	  Utah);	  in	  the	  Kansas	  City	  
Missouri	  2nd	  Ward;	  and	  in	  Liberty,	  Missouri,	  as	  a	  tour	  guide	  at	  
the	  Liberty	  Jail	  Visitors’	  Center.	  

Dates	   1979–1980	  
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Physical	  Description	  
(format)	  

Manuscript—handwritten	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

Yes.	  Entry	  dated	  7	  September	  1979	  gives	  name	  of	  unrepentant	  
missionary	  who	  left	  MTC	  early.	  

	  
	  
	  

2	  

	  
	  
	  
Journal	  

Creator	   Smith,	  Sallie	  Ann,	  1958–2011	  
	  

Scope	  and	  Content	   Contains	  information	  about	  her	  experiences	  in	  Independence,	  
Missouri,	  in	  the	  Samoan	  Branch.	  

Dates	   1980–1981	  
	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Manuscript—handwritten	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  
	  

	  
	  
	  

3	  

	  
	  
	  
Photo	  album	  
	  

Creator	  
	  

Smith,	  Sallie	  Ann,	  1958–2011	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Photographs	  of	  Provo	  Missionary	  Training	  Center;	  mission	  
president	  Wayne	  D.	  Crosby;	  missionary	  companions;	  burned-‐out	  
meetinghouse	  in	  Liberty,	  Missouri;	  and	  first	  Kansas	  City	  stake	  
presidency.	  

Dates	  
	  

1979–1981	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Color	  photographs	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  

	  
	  
	  

4	  

	  
	  
	  
Newsletters	  

Creator	  
	  

Missouri	  Independence	  Mission	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Newsletters	  contain	  messages	  from	  mission	  president,	  transfer	  
information,	  conversion	  stories,	  and	  missionary	  work	  statistics.	  

Dates	  
	  

1979–1981	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Typescript	  and	  printed	  on	  colored	  paper	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  

	  
	  

5	  

	  
	  
Painting	  

Creator	  
	  

Unknown	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Oil	  painting	  of	  Liberty	  Jail	  that	  Smith	  purchased	  at	  a	  yard	  sale	  in	  
Liberty.	  

Dates	  
	  

1921	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Oil	  painting—21	  x	  21	  cm	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  

	  
	  

6	  

	  
	  
Name	  badges	  

Creator	  
	  

The	  Church	  of	  Jesus	  Christ	  of	  Latter-‐day	  Saints	  

Scope	  and	  Content	  
	  

Name	  badges	  worn	  by	  Smith,	  one	  in	  English	  and	  one	  in	  Samoan.	  

Dates	  
	  

1979	  

Physical	  Description	  
(format)	  

Plastic	  	  

Sacred,	  Private,	  or	  
Confidential	  

No	  
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Physical	  Description	  
	  
Size	  of	  collection:	  6	  folders	  
(For	  example,	  3	  folders,	  2	  volumes,	  25	  boxes,	  4	  photographs)	  

	  
For	  art	  or	  artifacts,	  enter	  the	  dimensions:	  height_____21	  cm____,	  width___21	  cm___,	  depth_______	  
	  
Record	  formats:	  Manuscript,	  printed	  typescript,	  oil	  painting,	  and	  plastic	  
(For	  example,	  manuscript,	  bound	  volume,	  photograph,	  jpg,	  docx)	  
	  
Describe	  any	  obvious	  damage	  to	  the	  records,	  such	  as	  mold,	  torn	  pages,	  or	  faded	  photographs:	  The	  oil	  
painting	  has	  water	  stains	  on	  the	  backside.	  Also,	  mementos	  are	  taped	  into	  the	  journals	  using	  consumer	  
grade	  tape.	  Tape	  is	  showing	  signs	  of	  yellowing	  and	  dryness.	  

Sacred,	  Confidential,	  or	  Private	  Information	  	  
	  

Does	  the	  record	  contain	  any	  of	  the	  following?	   Yes/No	   Location	  
Reports	  of	  confessions,	  Church	  disciplinary	  councils,	  or	  sensitive	  
matters	  shared	  in	  nonpublic	  Church	  settings	  (such	  as	  leadership	  
meetings).	  

Yes	   Folder	  1—Journal:	  
7	  September	  1979	  
gives	  name	  of	  
unrepentant	  
missionary	  who	  
left	  MTC	  early.	  

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)	  
• Following	  the	  tragic	  and	  unexpected	  death	  of	  his	  wife,	  the	  donor	  wanted	  to	  honor	  her	  memory	  

by	  donating	  her	  missionary	  records	  to	  the	  Church,	  but	  did	  not	  want	  to	  ship	  them	  home	  to	  the	  
USA.	  So,	  he	  contacted	  the	  RPC	  director	  in	  Frankfurt	  and	  made	  the	  donation	  there.	  

• The	  newsletters	  were	  placed	  in	  chronological	  order.	  
• A	  few	  loose	  items	  from	  the	  journals	  were	  placed	  at	  the	  back	  of	  each	  folder	  containing	  a	  journal.	  

	  
	  

Worksheet	  Creator	  
	  
Worksheet	  Created	  By:	  Matthew	  K.	  Heiss	   Date:	   27	  November	  2011	  
Worksheet	  Translated	  By:	  Not	  needed	   Date:	   	  
Worksheet	  Edited	  By:	  Michelle	  D.	  Sayers	   Date:	   5	  December	  2011	  
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