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Compartilhar uma Exposição 
da História da Igreja

Trabalhar com Outras Pessoas para Ajudar a Divulgar a Exposição
Um passo fundamental na criação de uma exposição bem-sucedida é assegurar-se de que ela seja devidamente 
divulgada. Os consultores de história da Igreja devem trabalhar com vários recursos para alcançar o número 
máximo de potenciais visitantes.

Compartilhar 
uma Exposição

LIDERANÇA DA ÁREA
Pessoas interessadas podem apoiar 
e divulgar a exposição. Elas podem 
incluir:

• Setentas de área
• Presidentes de estaca
• Presidentes de missão

DEPARTAMENTO 
DE PUBLICAÇÕES

Os gerentes do departamento de 
publicações da área podem ajudar a 
criar materiais promocionais de mídia.

OS MISSIONÁRIOS
Os missionários podem fazer con-
vites para outras pessoas, incluindo 
pesquisadores e membros novos ou 
menos ativos.

ORGANIZAÇÕES 
COM PROPÓSITOS 

SEMELHANTES
Outros recursos da área podem 
ajudá-lo a atingir públicos-chave por 
meio de canais já estabelecidos. Esses 
recursos podem incluir:

• Departamento de História da 
Família

• Departamento de Templos
• Organizações cívicas ou da 

vizinhança

ASSUNTOS PÚBLICOS
A equipe de assuntos públicos pode 
divulgar a exposição em canais de 
mídia em sua área.
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Lista de Verificação do Progresso

IDEIAS PARA DIVULGAR A EXPOSIÇÃO

Realize reuniões regulares para debater os planos e o progresso da exposição.

Escreva um comunicado à imprensa ou realize uma coletiva de imprensa para 
comunicar a abertura.

Crie um artigo na Internet (pode incluir uma galeria online da exposição).

Crie faixas promocionais, cartazes, anúncios na Internet e mensagens nas mídias 
sociais; crie e distribua folhetos para os bispos (conforme aprovado pela liderança 
da estaca e da área); crie uma hashtag e incentive os usuários de mídia social a 
usá-la ao enviarem ou pesquisarem mensagens sobre a exposição.

Trabalhe em conjunto com outras pessoas que estejam interessadas na exposição. 
Crie uma estratégia para usar os canais de comunicação existentes para divulgar a 
exposição.

Trabalhe em conjunto com os missionários (conforme aprovado pelos líderes da 
missão). Incentive-os a convidar pessoas e famílias com quem estejam trabalhando 
para visitar a exposição. 

Divulgue a exposição por meio de telefonemas e folhetos.

Realize uma recepção de abertura. Convide todas as pessoas interessadas.

Organize tours especiais para grupos de interessados e convide-os a divulgar a 
exposição.
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COM QUEM

Partes 
interessadas

Departamento 
de Assuntos 
Públicos

Departamento 
de Publicações

Departamento 
de Publicações

Liderança local 
e de área da 
Igreja

Missionários de 
tempo integral 
e de ala

Comitê da 
exposição

Comitê da 
exposição

Comitê da 
exposição


