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Guias de História da Igreja: Locais Históricos
Visão Geral
Propósito
Os locais históricos podem ligar as pessoas ao seu 
legado na Igreja, aproximando-as de Cristo. Locais 
historicamente importantes devem ser identifica-
dos, documentados, preservados e compartilhados 
conforme os recursos permitirem. Para determi-
nar a importância de um local, faça as seguintes 
perguntas: (1) Esse lugar foi importante no desen-
volvimento da Igreja? (2) As pessoas associadas ao 
lugar tiveram um papel importante para o desen-
volvimento da Igreja? (3) Em termos arquitetônicos 
e artísticos, a estrutura é interessante ou singular? 
(4) Os membros locais consideram o local histori-
camente importante?

Princípios-Chave
• Todos os locais importantes devem ser 

documentados, se possível.
• Todos os planos para preservar e comparti-

lhar os locais históricos devem ser aprovados 
pela liderança de área.

• O Comitê Executivo de Locais Históricos, pre-
sidido pelo Historiador e Registrador da Igreja, 
fornece diretrizes para reconhecer, colocar um 
marco e restaurar oficialmente os locais históri-
cos de propriedade da Igreja.

Processo
Este guia delineia cinco fases na preservação e compartilhamento de locais históricos.

1. Identificar locais históricos importantes.

2. Documentar locais históricos; essa fase é a mais importante do processo.

3. Avaliar e planejar maneiras apropriadas de preservar e compartilhar locais históricos. 
Existem quatro maneiras de preservar e compartilhar um local histórico:

A. Solicitar que o local histórico seja adicionado a um registro histórico da Igreja.
B. Compartilhar informações sobre o local histórico por meio da Internet, publicações da Igreja, eventos 

 comemorativos ou da mídia local.
C. Solicitar aprovação para colocar um marco.
D. Propor o desenvolvimento de um local histórico, semelhante à Kirtland ou à fazenda da família Smith nos 

 Estados Unidos. Essa opção raramente será usada e deve ser proposta por intermédio da liderança da 
área ao Comitê Executivo de Locais Históricos.

4. Executar os projetos aprovados (opções 3B–3D).

5. Preservar locais históricos monitorando constantemente os lugares subdesenvolvidos e 
seguindo os planos de manutenção para os projetos aprovados nas etapas 3C ou 3D.
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Introdução

Este guia foi desenvolvido para instruir e orien-
tar os consultores de História da Igreja da Área 
e outros que são responsáveis por identificar, 
documentar, preservar e compartilhar os locais 
históricos, ou têm interesse nisso. Locais históri-
cos da Igreja são lugares ou edifícios associados 
a eventos ou pessoas importantes que testificam 
sobre a Restauração, a propagação do evange-
lho nesta dispensação e as bênçãos que Deus 
tem derramado sobre Seu povo. Eles também 
oferecem um importante contexto geográfico 
ou estrutural sobre a Restauração e, assim 
como fotografias, diários, cartas e outros tipos 
de registros, ajudam-nos a apreciar melhor a 
nossa história. Por mais de cem anos, a Igreja 
tem documentado, preservado e compartilhado 
locais históricos como parte do registro que o 
Senhor nos deu o mandamento de manter (ver 
D&C 21:1; 69:3; 85:1–2).

Com relação aos locais históricos da Igreja, o papel 
do consultor de História da Igreja da Área ou de 
pessoas chamadas para prestar-lhe auxílio é de:
 1. Identificar e documentar locais históricos.
 2. Trabalhar com os líderes da Igreja para 

decidir a melhor maneira de preservar e 
compartilhar locais históricos.

 3. Oferecer orientação para pessoas ou grupos 
que desejam colocar um marco em um local 
histórico da Igreja.

Quaisquer iniciativas que procurem reconhecer, 
colocar um marco ou restaurar locais históricos 
de propriedade da Igreja seguem as diretrizes 
estabelecidas pelo Comitê Executivo de Locais 
Históricos. O comitê é presidido pelo Historiador 
e Registrador da Igreja. Esse comitê é constituído 
de líderes do Departamento de História da Igreja, 
do Departamento Missionário, do Departamento 

Bosque Sagrado, Palmyra, Nova York

1



Uma opção para preservar e compartilhar um 
local histórico é colocar um marco no local, como 
este ao longo da Trilha Mórmon no Emigration 
Canyon, próximo à Salt Lake City, Utah

de Administração de Propriedades, do Departa-
mento do Templo e do Departamento de Projetos 
Especiais, bem como do Diretor de Assuntos 
Temporais para locais históricos.

Este guia fornece opções para preservar e com-
partilhar locais históricos. Essas opções incluem 
solicitar que um local histórico de propriedade 
da Igreja seja colocado em um registro histórico 
da Igreja; aumentar a notoriedade por meio de 
artigos de divulgação; ou solicitar a colocação de 
um marco, caso seja apropriado.

Qualquer opção escolhida requer o aval da Pre-
sidência da Área ou do membro da Presidência 
dos Setenta que estiver supervisionando a área, 
antes de ser implementada. Algumas opções, que 
serão detalhadas posteriormente neste guia, tam-
bém necessitam de aprovação do Comitê Exe-
cutivo de Locais Históricos. Depois de aprovados, 
os projetos são gerenciados e pagos por meio dos 
recursos da Área.

O processo de cinco passos mostrado abaixo 
assegura que os locais históricos sejam documen-
tados, preservados e compartilhados de acordo 
com as diretrizes aplicáveis e de modo a benefi-
ciar aqueles que os visitam.

Siga este processo de cinco passos para assegurar 
que os locais históricos sejam documentados, pre-
servados e compartilhados de modo apropriado 

1  IDENTIFICAR 2  DOCUMENTAR 3  AVALIAR 
E PLANEJAR

4  IMPLEMENTAR 5  PRESERVAR
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Quando o Senhor falou com Moisés 
da sarça ardente, Ele deu o manda-
mento: “Tira os sapatos de teus pés; 

porque o lugar em que tu estás é terra santa” 
(Êxodo 3:5). De modo semelhante, quando o 
Senhor guiou os filhos de Israel para a terra 
prometida, Josué parou e colocou doze pedras 
como um marco para lembrar as gerações futu-
ras das bênçãos de Deus sobre Seus filhos (ver 
Josué 4:19–24). Essas histórias antigas afirmam 
que os locais onde eventos importantes aconte-
ceram são sagrados e devem ser relembrados e 
honrados pelo povo de Deus.

Base 
Doutrinária
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Inspirações adicionais podem ser obtidas por 
meio do estudo das escrituras e dos conselhos a 
seguir.

Josué 4:19–24
“Subiu, pois, o povo, do Jordão no dia dez do 
mês primeiro; e alojaram-se em Gilgal, do lado 
oriental de Jericó.
E as doze pedras, que tinham tomado do Jordão, 
levantou-as Josué em Gilgal.
E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando 
no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, 
dizendo: Que significam estas pedras?
Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel pas-
sou em seco este Jordão.
Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas 
do Jordão diante de vós, até que passásseis, como 
o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho que 
fez secar perante nós, até que passássemos. 
Para que todos os povos da terra conheçam a 
mão do Senhor, que é forte, para que temais ao 
Senhor vosso Deus todos os dias.”

Doutrina e Convênios 69:3, 8
“E também que continue a escrever e registre a 
história de todas as coisas importantes (…) que 
serão para o bem da igreja e para as gerações 
vindouras.”

Doutrina e Convênios 101:22
“Eis que é meu desejo que todos os que invocam 
meu nome e me adoram, de acordo com meu 
evangelho eterno, se reúnam e permaneçam em 
lugares santos.”

Élder Dennis B. Neuenschwander
“Sentimentos profundos e reverentes (…) são evo-
cados por  (…) locais sagrados em toda a Terra, 
relacionados à história e ao estabelecimento 
desta Igreja. Esses locais sagrados inspiram a 
nossa fé e nos dão ânimo para sermos leais a 
essa fé e a prosseguirmos, a despeito dos obstá-
culos que possam interpor-se em nosso caminho” 
(“Lugar Santo, Espaço Sagrado” A Liahona, maio 
de 2003, p. 71).

A história de Moisés e a sarça ardente ilustra a importância de locais sagrados

À esquerda: Local da dedicação da Bielorrússia para 
a pregação do evangelho  O Élder Russell M  Nelson 
ofereceu a oração dedicatória no dia 11 de maio de 1993 
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Preservar e 
Compartilhar 
Locais Históricos
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Fase 1: Identificar

Identificar locais históricos requer que, primeiro 
você obtenha um conhecimento básico tanto da 
história local quanto geral da Igreja. Identificar 
locais históricos será um processo contínuo, 
à medida que seu conhecimento e sua com-
preensão se expandem. Você deve identificar e 
documentar a maior quantidade de locais histó-
ricos possíveis e enviar todas as suas pesquisas 
para seu contato no Departamento de História 
da Igreja. Quando identificar locais históricos, 
considere:

• A importância espiritual e histórica do lugar, 
incluindo:
◦ O evento que ocorreu nele. (Foi algo 

importante para o desenvolvimento da 
Igreja nessa região?)

◦ Pessoas que têm uma conexão com o local. 
(Essas pessoas exerceram um papel signi-
ficativo no desenvolvimento da Igreja na 
região?)

• A relevância física ou visual da estrutura. 
(A estrutura é arquitetônica e artisticamente 
interessante ou singular?)

• A relevância histórica que os membros locais 
dão ao local.

Alguns exemplos de locais históricos importan-
tes em sua área poderiam incluir os locais onde 
os países foram dedicados para a pregação do 
evangelho, locais onde reuniões importantes da 
Igreja foram realizadas, antigas casas da missão, 
estruturas construídas pela Igreja e locais onde 
batismos eram realizados antigamente.

Fase 2: Documentar

A fase seguinte — a mais importante — é 
documentar os locais que você identificar. Use 
uma Planilha de Documentação de Local Histó-
rico para anotar os fatos básicos do lugar. Ane-
xar fotografias à planilha ajuda a fornecer uma 
importante informação visual. A Planilha de 
Documentação de Local Histórico está disponí-
vel em LDS.org/callings/church-history-adviser, 
e a seção “Recursos” deste guia inclui exemplos 
de como preenchê-la. Uma cópia de cada plani-
lha deve ser mantida na área, e outra deve ser 
enviada para seu contato no Departamento de 
História da Igreja.

De tempos em tempos, novos locais históricos 
podem ser identificados ou novas informações 
podem ser descobertas sobre um local previa-
mente documentado. Quando isso acontecer, 
basta completar ou atualizar a planilha de 
documentação e enviá-la para seu contato no 
Departamento de História da Igreja.

Marco comemorativo do aniversário de 
100 anos em Pesega, Samoa

À esquerda: Uma maneira de compartilhar informações 
sobre um local histórico é filmar um especialista falando 
sobre pessoas e acontecimentos associados ao lugar, 
e então postar o vídeo em um website nacional
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Edifício da Academia Juarez, que está incluso 
na Lista de Locais Históricos da Igreja

Este artigo de A Liahona oferece 
informações sobre a dedicação da Rússia 

Fase 3: Avaliar e Planejar

Ao documentar locais históricos, considere meios 
apropriados para preservá-los e compartilhá-los 
com o público. Debata as opções e os procedi-
mentos delineados abaixo com a Presidência da 
Área ou o membro da Presidência dos Setenta 
que estiver supervisionando sua área. Determine 
qual ação, caso haja alguma, é necessária para 
cada local, considerando as seguintes perguntas:

• O local será útil para levar os propósitos da 
Igreja adiante?

• O acesso ao local será fácil o bastante para 
que muitas pessoas o visitem?

• O local atrairá uma grande quantidade de 
pessoas?

Atrair a atenção para um local histórico é uma 
boa maneira de compartilhar a história da Igreja 
com o público. Entretanto, nem todos os locais 
históricos são apropriados para compartilhar 
publicamente. Momento, santidade do local ou 
história, sensibilidade política e propriedade 
são critérios para avaliar a adequação de com-
partilhar locais e histórias. Se não for um bom 
momento para qualquer das opções relacionadas 
abaixo, siga para a fase 5.

Ao considerar as opções descritas aqui, tenha em 
mente que qualquer fundo necessário deve vir 
por meio da área. Envolva o Diretor de Assuntos 
Temporais e outros líderes relevantes da Igreja 
desde o início do processo de planejamento. Os 
recursos financeiros podem incluir o orçamento 
da área, o orçamento da unidade local e doações 
particulares. No entanto, as doações particulares 
podem complicar um projeto se o doador tentar 
influenciar ou administrar o projeto. Antes de 
serem aceitas, as doações particulares devem 
ser aprovadas pelo Controller e pelo Diretor de 
Assuntos Temporais da Área. Avalie e planeje pro-
jetos de acordo com as prioridades da área e não 
simplesmente pela disponibilidade de recursos.

Leve em conta as seguintes possibilidades de 
preservação e compartilhamento de informações 
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Qualquer proposta de adicionar uma propriedade 
que pertence à Igreja a um registro que não seja 
da Igreja deve ser aprovado pelo Comitê Executivo 
de Locais Históricos (ver Manual 1: Presidentes de 
Estaca e Bispos 2010, 8.4.9).

sobre locais históricos (pode-se escolher uma 
delas, combiná-las ou mesmo não utilizá-las).

Fase 3, Opção A  Solicitar o Acréscimo 
em um Registro de História da Igreja
O Departamento de História da Igreja mantém 
registros de edifícios e cemitérios importantes 
de propriedade da Igreja. Quando um local ou 
um edifício for adicionado a um destes registros, 
ele alcança um grau de proeminência e ganha 
certa proteção. Um edifício ou cemitério pode 
ser acrescentado ao registro da Igreja, se for de 
propriedade da Igreja e atenda a um dos dois 
requisitos a seguir:
• Tem grande importância histórica ou cultural 

para a Igreja. 
• Demonstra grande valor arquitetônico ou 

artístico, mantendo seu projeto, plano, mate-
riais e mão de obra originais.

O Comitê Executivo de Locais Históricos deter-
mina quais locais serão incluídos nos registros da 
Igreja. Se um local for aprovado, o comitê fornece 
diretrizes ao Diretor de Assuntos Temporais e à 
sua equipe para ajudar em sua preservação.
Para recomendar a adição de um local histórico a 
um registro da Igreja, faça o seguinte:

1. Envie para seu contato no 
Departamento de História da 
Igreja a Planilha de Documen-
tação de Local Histórico e uma 
breve narrativa explicando por 
que o local deve ser levado 
em consideração. Seu contato 
atuará com um especialista em 
locais históricos do Departa-
mento de História da Igreja e 
fornecerá feedback.

2. Se o Departamento de História 
da Igreja acatar  a solicitação, 
peça a aprovação da Presidência 
da Área ou do membro da Pre-
sidência dos Setenta que estiver 
supervisionando sua área e do 
Diretor de Assuntos Temporais. 
Caso endossem a solicitação, 
envie a aprovação documentada 
para seu contato no Departa-
mento de História da Igreja.

3. Caso seja necessário, auxilie o 
Departamento de História da 
Igreja a preparar uma solici-
tação oficial para ser avaliada 
pelo Comitê Executivo de 
Locais Históricos.

Enviar 
Planilha de 

Documentação

Pedir a 
Aprovação 

da Liderança 
da Área

Auxiliar o 
Departamento 

de História 
da Igreja
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Caso você seja abordado por representantes da 
mídia que desejam informações sobre os locais his-
tóricos da Igreja, entre em contato com o escritório 
local de Assuntos Públicos para receber instrução.

Fase 3, Opção B  Compartilhar 
Informações sobre um Local Histórico
Existem várias maneiras de compartilhar infor-
mações sobre um local histórico. Por exemplo:
• Postar fotografias, vídeos, histórias e mapas 

na Internet.
• Publicar histórias na Ensign ou nas páginas 

locais de A Liahona.
• Planejar um evento, um devocional ou uma 

excursão comemorativa.
• Enviar histórias para noticiários locais.

Certifique-se de seguir todos os procedimentos 
da área para correlacionar e publicar o material. 
Entenda que apresentar propriedades que não 
pertençam à Igreja por meio de histórias, fotos 
e vídeos em noticiários pode causar problemas 
com o proprietário. Como cortesia, debata com o 
proprietário o potencial impacto antes de realizar 
um plano.
Uma sensibilização crescente também pode 
aumentar, de modo anormal, o custo de aqui-
sição ou de desenvolvimento da propriedade. 
Portanto, é importante consultar o Diretor de 
Assuntos Temporais antes de aumentar a visibili-
dade de um local.

À direita: Local da dedicação da Ucrânia 
para a pregação do evangelho
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Propostas Feitas  
por Outras Pessoas
Às vezes, pessoas que não estão 
agindo em um cargo oficial da Igreja 
podem ter o desejo de colocar um 
marco, compartilhar um local histórico 
ou até mesmo comprar e restaurar 
um local.

Se o local for de propriedade da Igreja 
ou se essas pessoas desejam usar o 
logotipo da Igreja, elas têm que estar 
dispostas a agir sob direção da Igreja. 
Os procedimentos descritos nas 
opções 3A a 3D serão seguidos.

Se o local não pertencer à Igreja e 
o logotipo da Igreja não for usado, a 
Presidência da Área ou o membro da 
Presidência dos Setenta que estiver 
supervisionando a área ainda pode 
optar por colaborar com essas pes-
soas. Nesse caso, deve-se ter o cui-
dado de seguir os princípios descritos 
neste manual, na medida do possível. 
Se os líderes da área não desejarem 
colaborar com essas pessoas que 
estão agindo de forma independente, 
elas devem ser incentivadas a seguir 
os padrões profissionais e as leis 

cabíveis, incluindo assegurar que 
haja a permissão legal do proprietário 
do imóvel. Deve-se deixar claro para 
essas pessoas que elas estão agindo 
por conta própria e que não podem 
usar o logotipo da Igreja.

Propostas para Alterar 
Locais Históricos
Locais que já estão em um registro 
histórico da Igreja não devem sofrer 
grandes modificações, ou seja, 
mudanças que alterem qualquer 
característica que defina o local, 
sem aprovação do Departamento 
de História da Igreja. Podem haver 
propostas para fazer alterações 
significativas em um local de 
importância histórica que não foi 
adicionado ao registro. Nesses casos, 
preencha ou atualize a Planilha de 
Documentação de Local Histórico 
e envie-a o quanto antes para 
seu contato no Departamento de 
História da Igreja (mais informações 
na fase 2, na página 6), junto com 
uma explicação sobre as mudanças 
propostas. Ele ou ela entrará em 
contato para tratar do assunto.

Marco colocado 
pela Daughters 
of Utah Pioneers, 
organização 
interessada 
pela história da 
Igreja, mas não 
afiliada á ela



Marco em Vaiola, Samoa

Fase 3, Opção C  Solicitar 
a Colocação de um Marco
Colocar um marco em local histórico ou em suas 
proximidades é um modo eficiente de compar-
tilhar o local com o público. No entanto, devido 
à visibilidade de locais que possuem um marco, 
essa opção é cuidadosamente regulamentada. 
Todas as solicitações feitas por representantes 
da Igreja devem estar em conformidade com os 
seguintes procedimentos:

1. Peça a aprovação da ideia à Pre-
sidência da Área ou ao membro 
da Presidência dos Setenta que 
estiver supervisionando sua área 
e ao Diretor de Assuntos Tempo-
rais. Caso endossem a ideia, siga 
para o passo 2.

2. Preencha a Planilha de 
Documentação de Local His-
tórico disponível em LDS.org/
callings/church-history-adviser 
(você encontrará instruções e 
exemplos de preenchimento na 
seção “Recursos” deste guia).

3.  Envie o formulário de solicita-
ção para seu contato no Depar-
tamento de História da Igreja, 
e inclua um pequeno registro 
mostrando o endosso da área.

Colocar um marco em uma propriedade que não 
pertence à Igreja segue o mesmo processo, mas 
inclui a exigência adicional de assegurar a per-
missão legal do proprietário do imóvel. Procure 
o conselho jurídico da área para obter ajuda.

Os membros da equipe do Departamento de 
História da Igreja prepararão a solicitação para 
ser avaliada pelo Comitê Executivo de Locais 
Históricos e para obter com a sede da Igreja as 

aprovações adicionais necessárias. Você será noti-
ficado quando a decisão for tomada.

Fase 3, Opção D  Considerar 
o Desenvolvimento de um 
Local Histórico
Locais históricos como Palmyra, Kirtland e 
Nauvoo, nos Estados Unidos, possuem várias 
estruturas reformadas e restauradas, bem como 
um centro de visitantes e excursões com guias. 
Locais históricos avaliados para este nível de 
desenvolvimento são raros e devem possuir uma 
importância para toda a Igreja, porque eles exi-
gem uma grande quantidade de recursos para ser 
concluídos e mantidos. Os locais históricos podem 
ser propostos pela liderança da área. No entanto, 
caso seja aprovado, eles serão desenvolvidos sob a 
direção do Comitê Executivo de Locais Históricos 
e, quando abertos, serão operacionalizados pelo 
Departamento Missionário.

Pedir a 
Aprovação 

da Liderança 
da Área

Preencher a 
Solicitação 
de Marco

Enviar a 
Solicitação 
de Marco
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Locais históricos mal conservados podem 
ter um reflexo negativo na imagem da Igreja

Fase 4: Executar

Os projetos são aprovados de várias maneiras, 
dependendo das opções de preservação e com-
partilhamento selecionadas na fase 3. Depois de 
um projeto ser aprovado e financiado, ele deve 
ser cuidadosamente monitorado durante a exe-
cução. Avalie como as sugestões a seguir podem 
facilitar o projeto:
 1. Designar uma equipe assim como uma pes-

soa responsável para liderar o projeto.
 2. Realizar reuniões regulares para examinar o 

cronograma e o orçamento.
 3. Coordenar o trabalho em estreita coopera-

ção com o Diretor de Assuntos Temporais.
 4. Comunicar-se frequentemente com seu con-

tato no Departamento de História da Igreja 
para relatar o progresso.

 5. Fotografar o local histórico antes, durante e 
depois da conclusão do projeto e comparti-
lhar as fotografias nas comunicações regula-
res mencionadas acima.

 6. Criar um plano de manutenção a longo prazo, 
seguindo as diretrizes em LDS.org/callings/
church-history-adviser. Para locais de proprie-
dade da Igreja, atue em estreita cooperação 
com o Diretor de Assuntos Temporais para 
desenvolver e executar um plano de gerencia-
mento de longo prazo. Envie uma cópia do 
plano para seu contato no Departamento de 
História da Igreja.

Fase 5: Preservar

Locais históricos cuidadosamente preservados 
reforçam as mensagens do evangelho, convidam 
o Espírito e apresentam uma imagem positiva 
da Igreja para o público. Siga o plano de manu-
tenção desenvolvido na fase 4. Inspecione o local 
anualmente e ajuste o plano de manutenção 
conforme necessário.

Para locais onde nenhuma ação foi tomada nas 
fases 3 e 4, providencie para que alguém visite o 
local anualmente para monitorar sua condição.

12



Cemitério LDS Society Hill, na 
Carolina do Sul, EUA

Monumento ao Livro de Mórmon, 
Monte Cumorah, Nova York, EUA

Marco na Capela Gadfield Elm, Inglaterra

Local e placa em lembrança 
da dedicação de Portugal 
à pregação do evangelho, 
feita pelo Presidente 
Thomas S  Monson em 
22 de abril de 1975



A Capela Elm Gadfield, a primeira capela da Igreja na 
Inglaterra, antes e depois do projeto de restauração

Valeriy Stavichenko, a primeira pessoa a ser batizada na Ucrânia, perto do lugar de seu batismo

Alguns dos primeiros membros da 
Igreja na América do Norte pagavam 
o dízimo em espécie  Este celeiro 
do dízimo, usado para armazenar as 
doações, ficava em Alberta, Canadá

Charles Sono Koree, consultor de 
História da Igreja da Área, na região 
inicial da Igreja na África ocidental



Recursos

Instruções para Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

Planilha de Documentação de Local Histórico: Exemplo 1

Planilha de Documentação de Local Histórico: Exemplo 2

Instruções para o Preenchimento do Formulário de Solicitação de Marco

Formulário de Solicitação de Marco: Exemplo 1

Formulário de Solicitação de Marco: Exemplo 2
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Instruções para Preencher a Planilha 
de Documentação de Local Histórico

A Planilha de Documentação de Local Histórico 
encontra-se em history.LDS.org/churchhistorya-
dviser. Depois de preenchido, o formulário deve 
ser enviado eletronicamente para seu contato no 
Departamento de História da Igreja. Instruções 
sobre o preenchimento e o envio da planilha 
estão disponíveis no site. Preencha o formulário 
em inglês.

Church area, Country, Historic place 
name [Área da Igreja, País, Nome do 
local histórico]. Indique a área da Igreja e o 
país onde o local histórico está localizado. Anote 
o nome pelo qual o local é comumente conhecido 
ou escolha um nome que descreva o local de 
modo breve e específico.

Closest street address [Endereço mais 
próximo]. Se o local histórico já possui um 
endereço, informe-o. Caso contrário, use o ende-
reço da rua mais próxima ou alguma descrição 
de sua localização que seja fácil de seguir.

GPS coordinates [Coordenadas GPS]. 
Utilizando uma ferramenta de mapas da Internet 
ou um dispositivo GPS, localize o local histórico 
e registre as coordenadas GPS. A ferramenta ou 
o dispositivo utilizado deve especificar as coor-
denadas de latitude (Y) e longitude (X) do local 
histórico. Por exemplo, utilizando um GPS para 
localizar o Templo de Salt Lake, obtemos as coor-
denadas aproximadas de 40° 46’ 13.91” N para 
latitude e 111° 53’ 31.20” W para longitude.

Property owner, Name and contact infor-
mation of owner [Proprietário, Nome e 
Informações de contato]. Marque a caixa 
apropriada e, se a propriedade não pertencer à 
Igreja, inclua o nome e as informações de contato 
do proprietário. Se a propriedade for do governo, 
anote o nome e o endereço da sede do governo.

Current use, Physical description [Uso 
atual, Descrição física]. Onde for apro-
priado, pergunte ao proprietário qual é a utili-
zação atual do local histórico. Descreva também 
suas características físicas, incluindo uma des-
crição da área e das propriedades ao redor. Ela 
fica em uma área comercial, rural ou residen-
cial? Descreva o papel do local em planos atuais 
ou futuros do governo. Qual é a utilização das 
propriedades adjacentes? Existem casas na área? 
Quais são suas condições?

Have you taken photographs of the 
place to be included with this form 
[Você tirou fotos do local para anexar 
a este formulário]? Inclua fotografias com 
breves descrições facilitará bastante o processo 
de tomada de decisão nas fases 2–5. Portanto, 
é importante usar uma boa câmera digital com 
a qual está familiarizado para tirar várias foto-
grafias de qualidade. Ajuste a câmera para a 
configuração adequada às condições e use a 
maior resolução possível. Verifique as fotografias 
frequentemente para certificar-se de que elas têm 
boa qualidade.

A Planilha encontra-se em history 
LDS org/churchhistoryadviser 
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Dicas Adicionais para Boas Fotografias

Tire fotografias durante o período em que o local 
histórico estiver bem iluminado e não com muita 
sombra, para que possa mostrar os detalhes com 
clareza. Quando a pouca quantidade de luz for 
inevitável, utilize um tripé ou uma superfície nive-
lada e firme.

Mantenha a câmera o mais reto possível.

Quando estiver fotografando apenas o local histó-
rico e não seus arredores, tente evitar elementos 
como postes telefônicos ou outras estruturas.

Para fotografias com ângulos grandes, fique longe o 
suficiente para que possa ver todo o local histórico.

Quando possível, fotografe tanto a vista exterior 
quanto interior dos edifícios. As fotos externas 
devem mostrar com clareza a estrutura e as 
paisagens das imediações. Fotos tiradas de uma 
esquina podem, com frequência, mostrar tanto a 
frente quanto o lado de uma estrutura. Tire foto-
grafias suficientes para mostrar todos os quatro 
lados da estrutura e quaisquer edifícios anexos à 
propriedade. Lembre-se de ser respeitoso com os 
proprietários.

Se a estrutura for uma capela, tire fotografias do 
salão sacramental, tanto do fundo em direção ao 
púlpito quanto da frente em direção ao fundo 
do salão. Também fotografe o salão cultural e 

quaisquer características especiais, incluindo 
pinturas decorativas, murais ou detalhes 
arquitetônicos.

Why is this place important [Por que 
este lugar é importante]? Faça uma breve 
explicação do motivo pelo qual os membros 
locais sentem que o lugar é importante.

Additional information [Informações 
complementares]. Inclua detalhes específi-
cos que esclareçam o contexto do local histórico. 
Podem ser usadas datas de construção e dedica-
ção, nomes de arquitetos e decoradores e nomes 
de unidades da Igreja associados ao local.

Important individuals associated with 
the place [Pessoas importantes asso-
ciadas ao local]. Faça uma lista de Autorida-
des Gerais, presidentes de estaca, bispos, líderes 
de auxiliares, líderes cívicos e governamentais, 
assim como membros pioneiros da Igreja e outras 
pessoas que tiveram impacto significativo no 
local. Certifique-se de incluir nomes completos, 
títulos e o tipo de relação com o lugar.

Stories about this place [Histórias sobre 
o local]. Inclua informações sobre a construção, 
o envolvimento dos membros, circunstâncias sin-
gulares e histórias de edificação da fé associadas 
ao local. É permitido anexar documentos.

Include a list of sources for this histo-
rical information [Inclua uma lista de 
fontes referentes a essa informação 
histórica]. Ao pesquisar o local histórico, 
mantenha uma lista das fontes que pesquisou. 
Registre títulos de livros e jornais, com seus res-
pectivos autores, informações sobre a publicação 
e os números das páginas. Para histórias orais, 
registre o nome da pessoa entrevistada, a data 
da entrevista e onde a entrevista foi realizada. 
(Ver Guias de História da Igreja: Histórias Orais 
para mais informações sobre o modo de registrar 
e processar as entrevistas.) Para itens que não 
foram publicados, registre a data da criação, o(s) 
autor(es), qual a origem desses itens e por que 
eles foram escritos. Se aplicável, inclua o número 
do telefone da Biblioteca de História da Família.

Your name [Seu nome]. O nome da pessoa 
que está preenchendo a planilha.Melanie Gapiz, consultora de História da Igreja da Área, 

fotografando a capela de Buendia em Manila, Filipinas
17
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Planilha de Documentação de Local Histórico
Exemplo 1

Church area:
Pacific

Country:
Ro’onui

Historic place name:
Dedication place of Ro’onui

Closest street address:
1234 Servitude Vernaudon, Papara, 
RO’ONUI

GPS coordinates (web programs can help 
you locate these):
Latitude: -18 247010
Longitude: 178 138729

Property owner (check one):
Church owned
Privately owned

✔ Government owned
Other

Name and contact information of owner
(if not Church owned):
The City of Papara
PK 14, 9 Papara, PO  Box 18 123
Ro’onui

Current use:
This is an empty piece of ground 

Physical description:
This is a beach located on the edge of town  
It is in an area zoned for agriculture  The city 
has no plans to change the zoning designa-
tion  The soil is muddy from frequent rain 

The area to the south is composed of open 
terrain that is not used for agriculture  A 
neighborhood of about 50 homes lies to the 
west  Two homes lie to the north side  There 
are no fences surrounding the property  A 
dirt road runs adjacent to the entire south 
side 

Have you taken photographs of the place 
to be included with this form?

No
✔ Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include 
the photographs with this report.

View looking south
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Why is this place important?
This beach is the location where Elder Matthew Cowley stopped on his way to New Zealand 
during a trip in 1933  At that time, he dedicated the island nation of Ro’onui for the preaching 
of the gospel 

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, name of Church unit):

Dedicated by Elder Matthew Cowley in 1933 

Important individuals associated with the place (name and title):

Matthew Cowley, member of the Quorum of the Twelve Apostles, dedicated the nation at this 
site  Simon Fautaua, president of the South Seas Mission, and Pirae Titioro, first member of the 
Church in Ro’onui, were also there for the dedication and later returned with new missionaries 
and members to discuss the promises Elder Cowley made in the dedicatory prayer 

Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances):

At the time of Elder Cowley’s visit, there were only five members of the Church in Ro’onui  
Today, there are 50,000  Elder Cowley’s prayer promised that there would be many more 
Saints if those involved in the work had faith  He blessed the first member of the Church in 
Ro’onui, Brother Titioro, that his posterity would form an important part of the Church’s future in 
Ro’onui  To date, 75 of his descendants have served full-time missions and 145 have married 
in the temple 

Include a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral histories, 
or other sources; use additional sheets as needed.)

Matthew Cowley Speaks: Discourses of Elder Matthew Cowley of the Quorum of the Twelve of 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1954, M230 C8754m

Matthew Cowley letter, Salt Lake City, Utah, to Laura Cowley, October 30, 1933, MS3931 

South Seas Mission Manuscript History 1933, LR 2120 2

Journal of Pirae Titioro, 1928–1940, in possession of daughter, Tufaina Campbell

Your name: Teiva Hoanui
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Planilha de Documentação de Local Histórico
Exemplo 2

Church area:
Pacific

Country:
Anapa

Historic place name:
Anapa meetinghouse

Closest street address: 
33 Maire, Mareva, ANAPA 

GPS coordinates: (web programs can help 
you locate these): 
Latitude: -14 473149
Longitude: -145 038811

Property owner (check one):
✔ Church owned

Privately owned
Government owned
Other

Name and contact information of owner
(if not Church owned):

Current use:
This building is being used by the Church 
for regular Sunday meetings 

Physical description:
Building is 800 square meters, with fourteen 
rows of benches and six small adjoining 
rooms  Features elaborate carvings and 
indigenous architecture  The west side of 
the building lot is bordered by a paved road 

called Maire Street  The neighborhood is 
mixed residential and commercial  To the 
west are two homes  To the north is a ware-
house  To the south are four homes, and to 
the east are more homes  The homes and 
surrounding buildings are in fair condition 
The city has no current plans to change the 
zoning 

Have you taken photographs of the place 
to be included with this form?

No
✔ Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include 
the photographs with this report.

Front and east side

Back and west side
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Why is this place important?
This was the first permanent meetinghouse built by the Saints in the island nation of Anapa  It 
is an important rallying place for members of the Church here and is a physical symbol of the 
Church’s progress and heritage 

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, name of Church unit):

The architect was Matahi Mana, an influential architect who studied in Rome, Italy, for three 
years prior to returning to Anapa in 1911 to work on various private and government projects  
His lifelong friendship with Hiro Fareani, an influential early Latter-day Saint in Anapa, led to 
his recommendation as the architect of the Anapa meetinghouse  President Joseph F  Smith 
authorized the work to go forward, and the Anapa meetinghouse was completed in 1917 

Inside the chapel looking at the podium

Inside the chapel looking toward the front door

Beautiful stained-glass windows

Close-up of steeple
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Important individuals associated with the place (name and title):

Hiro Fareani, an influential early Church member in Anapa; Matahi Mana, architect; President 
Joseph F  Smith, President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 

Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances):

Anapa was one of the first islands in the Micronesian chain to see missionaries in 1875, but 
the Church grew slowly until Hiro Fareani came along  A staunch Baptist, Fareani was the son 
of the local reverend and was initially very hostile toward the Church  His conversion to the 
Church shocked the entire community and led his father to renounce him  A friend of well-
to-do government officials, including the promising architect Matahi Mana, Fareani worked 
hard to change public opinion of the Church on Anapa  Ten years after his conversion and 
while he was serving as the branch president, he had a dream in which he saw the Anapa 
meetinghouse on a coveted piece of ground at the heart of Mareva, Anapa’s capital city  After 
this dream, Fareani’s hard work with the local community made the Anapa meetinghouse a 
reality  Its completion was a major milestone in the Church’s progress, and soon after, the work 
began to accelerate  A district was organized six years later, and Hiro Fareani was made its 
president 

Include a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral histories, 
or other sources; use additional sheets as needed.)

Journal 1895–1932, Hiro Fareani, MS1521

Pacific Mission Historical Report, 1916 and 1917, LR 1245 2 

Interview with Tasi Fareani, son of Hiro, October 20, 2005

Your name: Tai Pike



Instruções para o Preenchimento do 
Formulário de Solicitação de Marco

Um Formulário de Solicitação de Marco em 
branco encontra-se disponível em LDS.org/
callings/church-history-adviser. Depois de 
preenchido, o formulário deve ser enviado 
eletronicamente para seu contato no Departa-
mento de História da Igreja. Instruções sobre o 
preenchimento e o envio do formulário estão 
disponíveis no site.

Place name, Significance [Nome do 
local, Importância]. Use as informações que 
você registrou na Planilha de Documentação de 
Local Histórico para preencher estas seções.

What we want to do [O que queremos 
fazer]. Explique da maneira mais completa pos-
sível seus planos para a inclusão de um marco.

How we will work with the property 
owner [Como trabalharemos com o pro-
prietário do local]. Se a propriedade perten-
cer à Igreja, não há a necessidade de preencher 
esta seção. Se não pertencer à Igreja, indique 
quem é o proprietário e explique como se comu-
nicará com ele ou ela e como fará as negociações.

How we will pay for the development 
and maintenance costs [Como pagare-
mos pelos custos de desenvolvimento 
e manutenção]. Explique como a área pagará 
pelo desenvolvimento e pela manutenção do 
local. Inclua os custos estimados.

How we will perform research and 
write the text of the marker [Como rea-
lizaremos a pesquisa e escreveremos o 
texto do marco]. Indique o nome das pessoas 
que realizarão a pesquisa e como a farão. Quais 
fontes de pesquisa elas vão consultar? Junto com 
as fontes de pesquisa relacionadas na Planilha 
de Documentação de Local Histórico, faça uma 
relação de outras fontes que os pesquisadores 
planejam usar.

How we will maintain the marker 
[Como preservaremos o marco]. Inclua 
informações a respeito de quais serão as respon-
sabilidades dos funcionários dos escritórios de 
manutenção e do Diretor de Assuntos Temporais. 
Designe alguém para visitar o marco regular-
mente, para avaliar sua condição e a condição 
dos seus arredores. Essa pessoa deve fazer relató-
rios regulares para a Presidência da Área ou para 
o membro da Presidência dos Setenta que estiver 
supervisionando a área.

Endorsement [Aprovação]. Forneça uma 
referência de quando a Presidência da Área ou 
o membro da Presidência dos Setenta deu a 
aprovação oficial. Geralmente isso é feito quando 
se incluio número do documento de solicitação 
emitido.

Marker Application Form

Church Area: Pacific Country: Ro’onui Name: Teiva Hoanui
Place name

Significance

What we want to do

How we will work with the property owner (required only if not owned by the Church) 

How we will pay for the development and maintenance costs

How we will perform research and write the text of the marker

How we will maintain the marker

Endorsement

Esse formulário pode ser baixado em LDS.org/callings/
church-history-adviser.
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Formulário de Solicitação de Marco
EXEMPLO 1

Church Area: Pacific Country: Ro’onui Name: Teiva Hoanui
Place name
Dedication place of Ro’onui

Significance
This beach is the location where Elder Matthew Cowley stopped on his way to New Zealand during a trip in 1933  
At that time, he dedicated the island nation of Ro’onui for the preaching of the gospel 

What we want to do
We want to place a marker on the property  The marker will be a freestanding sign measuring 45 centimeters by 
45 centimeters and will contain the story of Elder Matthew Cowley’s dedication of Ro’onui  The sign will be made 
of aluminum, and the text will be painted by a local sign maker  The entire sign will be coated in a durable clear 
polyethylene coating to protect it from the weather  The post that holds the sign will be wooden and will be driven 
into the ground 

How we will work with the property owner (required only if not owned by the Church)
We will submit a request to the city council to post the sign in a predesignated corner of the field, near the 
address stated on the worksheet, which is adjacent to a publicly accessible road  The city council will hear the 
request and make a decision  This process usually takes between three and six months 

How we will pay for the development and maintenance costs
We will collect funds from local Church units on a voluntary basis  The sign, including painting and coating, will 
cost $245 

How we will perform research and write the text of the marker
Mahuru Fauatea, a Church member and local historian, will conduct interviews with the few surviving original 
members of the Church in Ro’onui  From this and other research, she will write the text for the sign 
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How we will maintain the marker
Teiva Hoanui, country Church history adviser, in cooperation with the FM group and DTA, will supervise the cons-
truction of the sign as well as its placement at the site  He will create a list of duties associated with the care of 
the site (see below), and the list will be passed down to his successors 

Dedication Place of Ro’onui for the Preaching of the Gospel
Duties of the Country Church History Adviser

• Monthly:
◦ Visit the marker to make sure it is in good condition 
◦ Remove any vegetation that may be covering or may soon cover the marker 
◦ Take note of any circumstances that may inhibit the preservation of the marker, including water levels, soil 

erosion, or new construction 

• Yearly:
◦ Contact the city council to learn about the property’s current and future status  If it becomes apparent that 

the marker will need to be relocated, develop a plan for doing so with the Area Presidency and DTA 
◦ Provide information about the location and significance of the marker to local Church members  Encourage 

visitation 
◦ Provide a report on the marker’s status and use to the Area Presidency 

• When you are released:
◦ Pass this and other lists of duties to the new country Church history adviser  Be sure your successor is well 

trained to maintain this marker 

Endorsement
Area Presidency minute number: 20110728-002
Comments:
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Formulário de Solicitação de Marco
Exemplo 2

Church Area: Pacific Country: Anapa Name: Tai Pike
Place name
Anapa meetinghouse

Significance
This was the first permanent meetinghouse built by the Saints on Anapa  It is an important meeting place for 
members of the Church here and is a physical symbol of the Church’s progress and heritage 

What we want to do
We would like to place a bronze plaque on the building’s exterior, to the left of the main entry  The plaque will 
contain the story of Hiro Fareani and how he helped build the Church in Anapa  It will describe his dream about 
the Anapa meetinghouse and the events that followed the building’s construction  We would like to place the 
Church’s logo at the bottom of the plaque 

How we will work with the property owner (required only if not owned by the Church)

How we will pay for the development and maintenance costs
We will collect funds from local Church units on a voluntary basis, as well as from descendants of Matahi Mana 
who want to contribute to the memorializing of one of their ancestor’s greatest architectural achievements  The 
plaque, including installation, will cost $2,900 

How we will perform research and write the text of the marker
Hereata Atutahi, a Church member and local historian who has already published a history of the Church in 
Anapa, will write the text using existing sources 
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How we will maintain the marker

Tai Pike, country Church history adviser, in cooperation with the FM group and DTA, will supervise the placement 
of the plaque  She will create a list of duties associated with the care of the plaque (see below)  The list will be 
passed down to the successors of Sister Pike 

Anapa Meetinghouse
Duties of the Country Church History Adviser

• Monthly:
◦ Call a local unit designee to check on the status of the plaque and the building itself The designee will:

• Remove any vegetation that may be covering or soon may cover the marker 
• Take note of any circumstances that may inhibit the preservation of the plaque 

• Yearly:
◦ Provide information about the location and significance of the marker to local Church members  Encourage 

visitation 
◦ Provide a report on the marker’s status and use to the Area Presidency 

• When you are released:
◦ Pass this and other lists of duties to the new country Church history adviser  Be sure your successor is well 

trained to maintain this marker 

Endorsement
Area Presidency minute number: 2011828-001
Comments:
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