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Guias da História da Igreja: 
Histórico Anual da Área Visão Geral
Propósito
Preparar e enviar um histórico anual da área 
ajuda a cumprir o mandamento do Senhor de 
“[continuar] a escrever e [registrar] a história 
de todas as coisas importantes (…) referentes a 
minha Igreja. (…) E também meus servos que 
estão no exterior deverão enviar os relatórios de 
suas mordomias” (D&C 69:3, 5).

Os propósitos do histórico anual da área são:

• Registrar o ministério dos setenta ao “[edi-
ficarem] a igreja e [regularem] todos os seus 
negócios em todas as nações” (D&C 107:34).

• Fornecer um histórico administrativo da 
Igreja em uma área.

Visão Geral
• A presidência da área designa o consultor 

de história da Igreja da área ou outra pessoa 
para preparar um histórico anual. Organizar 
um comitê para auxiliar nesse empenho pode 
ser útil.

• O material é coletado durante todo o ano.
• O material é compilado e organizado para o 

histórico anual.
• O presidente da área aprova.
• O histórico anual é então enviado para o 

Departamento de História da Igreja, onde 
será preservado, mas sem acesso ao público.

O Que Incluir
• Introdução

• Relatórios eclesiásticos, tais como conceitos 
vindos de membros da presidência da área 
e dos setenta de área, designações, relatórios 
de reuniões importantes, relatórios formais, 
apresentações, etc.

• Relatórios administrativos dos departamen-
tos da Igreja funcionando na área, bem como 
o plano completo da área.

• Formulário de Autorização para Uso de 
Fotografias

Envio
O presidente da área analisa e aprova o histórico 
anual da área e em seguida certifica-se de que 
seja enviado até 31 de março de cada ano. Uma 
cópia do histórico anual da área deve ser man-
tida no escritório da área. Todas as áreas devem 
entregar em mãos ou enviar o documento ori-
ginal do histórico anual da área para o seguinte 
endereço: 

Church History Department 
Annual History 
15 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150-1600
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Introdução
Preparar e enviar um histórico anual da área 
ajuda a cumprir o mandamento do Senhor de 

“[continuar] a escrever e [registrar] a história 
de todas as coisas importantes (…) referentes a 
minha Igreja. (…) E também meus servos que 
estão no exterior deverão enviar os relatórios de 
suas mordomias” (D&C 69:3, 5).

Os propósitos do histórico anual da área são:

 1. Registrar o ministério dos setenta ao “[edi-
ficarem] a igreja e [regularem] todos os seus 
negócios em todas as nações” (D&C 107:34).

 2. Prover um histórico administrativo da Igreja 
em uma área.

O histórico anual da área deve refletir e com-
plementar o plano da área e pode tornar-se um 
meio de documentar os resultados do plano da 
área. Dentro das possibilidades, os compiladores 
do histórico anual da área devem assegurar-se 
de que os históricos sejam compatíveis com as 
exigências dos relatórios já existentes de outros 
departamentos da Igreja. 

O histórico anual da área deve ser enviado para 
o Departamento de História da Igreja todos os 
anos, sendo que uma cópia deve ser arquivada 
no escritório da área. Uma vez que o histórico 
anual da área contém informações confidenciais, 
o acesso à cópia arquivada no escritório da área 
deve ser limitado àqueles que têm a aprovação 
da presidência da área. O acesso ao relatório na 
Biblioteca de História da Igreja será restrito em 
conformidade com as normas do Departamento 
de História da Igreja. 

O histórico anual da área pode fornecer aos 
líderes um senso de orientação e continuidade e 
pode ser consultado para verificar informações 
passadas e identificar tendências. Ele também 
será uma fonte importante para futuros históri-
cos que a Igreja poderá preparar.

Escritório da Área América do Sul Nordeste em Lima, Peru 
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O Coro do Tabernáculo Mórmon canta na dedicação 
do Templo de Nauvoo Illinois em 2002 
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Base 
Doutrinária
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Inspirações adicionais podem ser obtidas por 
meio do estudo das escrituras a seguir:

(Doutrina e Convênios 21:1)
“Eis que um registro será escrito entre vós.”

Doutrina e Convênios 47:3
“E também te digo que ele [o historiador da 
Igreja] será encarregado de continuamente 
fazer o registro e escrever a história da Igreja.”

Doutrina e Convênios 69:3, 5
“E também que continue a escrever e registre a 
história de todas as coisas importantes (…) refe-
rentes a minha Igreja. (…)
E também meus servos que estão no exterior 
deverão enviar os relatórios de suas mordomias.”

Doutrina e Convênios 107:34
“Os Setenta agirão em nome do Senhor, sob a 
direção dos Doze, ou seja, do sumo conselho 
viajante, edificando a igreja e regulando todos 
os seus negócios em todas as nações, primeiro 
junto aos gentios e depois junto aos judeus.”

Voluntários constroem abrigos temporários após a passagem do Tufão Haiyan nas Filipinas em 2013 

(À esquerda) O Presidente Ezra Taft Benson 
visita os membros de Taiwan 
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O Processo do 
Histórico Anual
Para cumprir o mandamento de “continuamente 
fazer o registro e escrever a história da igreja” 
(D&C 47:3), cada área da Igreja deve compilar 
um histórico anual significativo e detalhado.

A compilação do histórico anual da área deve 
iniciar-se em janeiro e continuar durante o ano. 
Ele deve ser entregue até 31 de março do ano 
seguinte.

O primeiro passo no processo é atribuir a respon-
sabilidade de compilar o histórico ao consultor 
de história da Igreja da área ou a outra pessoa. 
Essa pessoa deve reunir material durante todo 
o ano e convidar outras pessoas a contribuírem 
com histórias e informações. (Ver “O Que Incluir” 
nas páginas 7 a 9 deste guia.) Uma maneira de 
essa responsabilidade ser concluída é por meio 
de um comitê organizado para trabalhar sob a 
direção do compilador. 

Os prováveis membros do comitê incluem o con-
sultor de história da Igreja da área, o secretário 
executivo da área, o diretor de assuntos públicos 
da área, um representante do escritório do dire-
tor de assuntos temporais e um representante 
dos principais departamentos colaboradores. O 
comitê deve reunir-se regularmente, talvez uma 
vez a cada trimestre, para analisar as designações 
anteriores e fazer novas designações. Os mem-
bros desse comitê serão geralmente responsáveis 
pelo conteúdo do histórico da área, mas devem 
também convidar outros a contribuir.

Ao se aproximar do final do ano, os materiais são 
compilados e entregues ao presidente da área. 
Depois da aprovação dele, o histórico é enviado 
ao Departamento de História da Igreja. (Ver “Ins-
truções de Envio” na página 10 deste guia).

Uma maneira de reunir material para o histórico anual da área 
é por meio de um comitê organizado com esse propósito 

Processo de preparação do histórico anual da área

(À esquerda) Charles Sono-Koree, consultor de história 
da Igreja da área e Joshua Akomdo, auditor da área, da 
Área África Oeste 

DESIGNAR

COMPILARAPROVAR

REUNIRENVIAR
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O Que Incluir
O histórico anual da área contém o seguinte:

• Introdução
• Relatórios eclesiásticos
• Relatórios administrativos

• Formulário de Autorização para Uso de 
Fotografias 

Introdução
A seção introdutória deve incluir:

• Uma capa com o nome da área, o ano do 
histórico e o nome de quem o compilou.

• Um sumário.

Eventos importantes como conferências multiestacas devem 
ser documentados no histórico anual da área 

O histórico deve relatar 
não apenas eventos, mas 
também a ponderação dos 
líderes sobre os eventos 
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Relatórios Eclesiásticos
A seção eclesiástica do histórico anual da área dá 
ênfase ao registro do ministério da presidência
da área ao “[edificarem] a igreja e [regularem] 
todos os seus negócios em todas as nações” 
(D&C 107:34).

A seção eclesiástica deve conter o seguinte:

Uma análise do ministério da presidência da 
área. Convidar cada membro da presidência 
da área a escrever suas considerações sobre o 
ano que se passou. Os setentas de área também 
devem ser convidados a colaborar. A esposa de 
cada setenta de área também pode ser convidada 
a colaborar.

Uma narrativa dos acontecimentos e das reu-
niões importantes. Escreva um breve resumo em 
ordem cronológica dos eventos importantes do 
ano. Inclua informações como a data, o local, as 

pessoas presentes, o que aconteceu e o impacto 
causado pelo evento. Exemplos de eventos impor-
tantes são a dedicação de um templo ou de um 
país, a criação de uma estaca ou missão, eventos 
multiestacas, visitas de autoridades gerais, semi-
nários de presidentes de missão, conselhos de 
área, reuniões de treinamento da área, desastres 
naturais e situações e desenvolvimentos políticos 
importantes.

Designações da presidência da área. Inclua 
folhas de planejamento, relatórios de viagem, 
calendários e outros registros que reflitam as 
atividades da presidência da área.

Relatórios e apresentações formais. Inclua o con-
teúdo de relatórios feitos aos membros do Quórum 
dos Doze Apóstolos, da Presidência dos Setenta ou 
do Bispado Presidente e apresentações feitas nos 
conselhos de área ou em reuniões de treinamento.

Seleção de correspondência. Inclua uma seleção 
de correspondências que relatem acontecimentos, 
reuniões ou designações significativas. (Ver a 
seção “Narrativa de reuniões e eventos impor-
tantes” para obter exemplos de acontecimentos 
significativos.)

Histórias pessoais. Se possível, inclua peque-
nas biografias, histórias orais, artigos de jornais 
e lembranças pessoais de homens e mulheres 
importantes da área.

O Élder Russell M  Nelson reúne-se com os membros da 
recém-organizada Estaca São Petersburgo, na Rússia 

Incentivamos a inclusão 
de gráficos e tabelas 

Mapas 
ajudam a 
realçar o 
histórico 
anual da 
área 
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Fotocópias de artigos de jornal. Inclua artigos 
escritos sobre a Igreja ou sobre membros preemi-
nentes da Igreja. (Informe o nome do jornal e a 
data em que cada artigo foi publicado.)

Fotografias e produções audiovisuais. Inclua 
fotografias, vídeos, apresentação de slides, etc., 
que devem ser identificados de modo claro com 
a data, o local e uma breve descrição do evento. 
Se possível, forneça o nome completo de todas as 
pessoas que se encontram em cada uma das foto-
grafias. As produções audiovisuais devem ser 
gravadas em DVD, e este deve ser devidamente 
protegido em um invólucro e acrescentado ao 
histórico anual da área. As produções audiovi-
suais oficiais da Igreja e os artigos das revistas 
e dos sites da Igreja também serão enviados ao 
Departamento de História da Igreja por meio do 
programa de administração de registros.

Não inclua atas de reuniões. Atas de reuniões 
devem ser administradas e guardadas em con-
formidade com o programa de administração de 
registros.

Relatórios administrativos
A seção administrativa deve incluir o seguinte:

Metas, resultados e estatísticas fundamentais 
da área. Inclua uma cópia do plano da área 
com seus apêndices e outros relatórios anuais 
importantes.

Relatórios do departamento. Inclua um breve rela-
tório, resumindo o ano, de todas as entidades da 
Igreja em operação na área, como Assuntos Públi-
cos, Seminários e Institutos e Serviços Humanitá-
rios. Relatórios operacionais já existentes podem 
ser adequados caso forneçam uma perspectiva 
histórica precisa.

Organogramas. Inclua organogramas e listagens 
das pessoas que servem e trabalham em âmbito 
da área.

Formulário de Autorização 
para Uso de Fotografias
Se possível, consiga o formulário Autorização 
para Uso de Fotografias assinado para cada foto-
grafia ou produção de áudio incluída no histórico 
anual. A pessoa responsável pela compilação do 
histórico deve assegurar-se de que os formulários 
assinados pelos fotógrafos ou produtores sejam 
anexados no verso do histórico anual. (Uma cópia 
do formulário encontra-se no verso deste guia.)

O formulário não é necessário quando a foto 
foi tirada por um funcionário da Igreja ou uma 
autoridade geral.

Jovens participam de uma celebração em preparação 
para a dedicação do Templo de Gilbert Arizona 
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Instruções de Envio
O presidente da área analisa e aprova o histórico 
anual da área e em seguida certifica-se de que 
seja enviado até 31 de março de cada ano. Uma 
cópia do histórico anual da área deve ser man-
tida no escritório da área. 

Serão aceitos relatórios enviados com atraso; 
entretanto, como a compilação do histórico anual 
da área deve ocorrer durante todo o ano, é melhor 
finalizar o histórico anual do ano anterior o mais 
breve possível a fim de concentrar-se no do ano 
corrente.

Ao enviar o histórico anual da área, não gram-
peie as páginas nem use fichários ou capas de 
plástico. Artigos de artesanato, troféus e outros 
objetos não devem ser enviados com o histórico 
anual da área.

Todas as áreas devem entregar em mãos ou 
enviar o documento original do histórico anual 
da área para o seguinte endereço: 

Church History Department 
Annual History 
15 East North Temple Street 
Salt Lake City, UT 84150-1600

Biblioteca de História da Igreja 
em Salt Lake City, Utah
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Autorização para Uso de Fotografias

No que se refere a todas as fotografias ou produções audiovisuais enviadas para inclusão em um 
Histórico Anual, o proprietário das fotografias e produções audiovisuais deverá preencher este 
formulário e entregá-lo à pessoa designada a compilar o histórico.

Termos, Condições e Acordo do Proprietário

Eu, abaixo assinado, sou o criador e proprietário (o “Proprietário”) das fotografias e produções audiovisuais identificadas na seção 
“Lista de Fotografias Enviadas” abaixo (as “Fotografias”).
Eu, pela presente, concedo a Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Corporação do 
Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias] e suas entidades afiliadas (coletivamente, “COP”) os direitos 
autorais de maneira gratuita, mundial, ilimitada, não exclusiva, sem rescisão, com licença perpétua e permissão para usar livremente 
as Fotografias, inclusive o direito de reproduzir, distribuir, alugar, emprestar, representar, exibir, difundir, transmitir ao público, alterar, 
cortar, editar, modificar, adaptar, preparar trabalhos derivados e outras formas de uso das Fotografias, seja no todo ou em partes, em 
qualquer e toda mídia, em número ilimitado e por qualquer e todo recurso conhecido hoje ou futuramente inventado, aliando o direito 
de livremente autorizar outros a realizar quaisquer ou todas as atividades já mencionadas.
Dentro do que for permitido pela lei, pela presente renuncio em caráter permanente e universalmente a todos e quaisquer assim 
chamados “direitos morais”, agora e futuramente reconhecidos, com respeito às Fotografias, e a cada e toda parte destas para 
qualquer e todo uso, mídia e/ou formas, agora conhecidos ou futuramente existentes. A esse respeito, reconheço e concordo que 
não receberei crédito pelo uso que a COP fizer das Fotografias.
Eu expresso e garanto que as Fotografias são de minha autoria e não foram copiadas ou são derivadas de qualquer outra fonte e 
que tenho total e incondicional direito de conceder esta autorização para uso de Fotografias. Salvo melhor crença e juízo, o uso das 
Fotografias pela COP de acordo com esta autorização não violará os direitos autorais ou outros direitos de qualquer outra pessoa ou 
entidade.
Eu garanto e expresso que li esta Autorização para Uso de Fotografias e que ao assinar abaixo concedo a autorização aqui 
estabelecida.
Nome do Proprietário (em letra de forma) Endereço

Assinatura

Data

Consentimento dos Pais Se o Proprietário das Fotografias for menor de idade, os pais do Proprietário ou seu responsável legal devem preencher abaixo.

Eu, abaixo assinado, pela presente garanto e expresso que sou o pai/a mãe ou o responsável legal do menor nomeado Proprietário 
abaixo, que tenho plena autoridade para realizar esta Autorização para Uso de Fotografias em nome do Proprietário e que, ao 
assinar abaixo, concedo permissão em nome do Proprietário.
Nome do pai ou responsável (em letra de forma) Endereço

Assinatura

Data

Lista de Fotografias Enviadas Continua na página 2. Se for necessário usar mais espaço, utilize um formulário separado e assinado.

Segue uma lista das fotografias e produções audiovisuais que estou enviando.

Breve descrição Data Local
Nomes daqueles que aparecem 

na fotografia ou produção

© 2011 IRI. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 7/10. 7/10 
Tradução de Permission to Use Photographs. Portuguese. PD50026457 059

Recursos

Autorização para o Uso de Fotografias (formulário)
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2

Lista das Fotografias Enviadas — continuação

Breve descrição Data Local
Nomes daqueles que aparecem 

na fotografia ou produção

7/10. 7/10. PD50026457 059

Autorização para Uso de Fotografias
Nome do Proprietário (em letra de forma)
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