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Guias de História da Igreja:                   
Centros de História da Igreja Visão Geral
Propósito e Principais Funções
Os centros de história da Igreja são extensões da Biblioteca de História da Igreja e do Museu de História 
da Igreja em Salt Lake City, Utah. Eles são abertos ao público e podem ser uma poderosa ferramenta para 
fortalecer a fé. A melhor localização para os centros de história da Igreja é dentro ou perto de outras pro-
priedades da Igreja, visitadas pelos membros com frequência. Suas principais funções incluem:

1. Coletar e preservar — prover um espaço para receber e preservar doações 
de objetos e registros.

2. Fornecer acesso — ajudar os líderes da Igreja, os membros e outras pessoas 
a terem acesso a informações e registros relacionados à história da Igreja.

3. Aumentar a conscientização — compartilhar a história da Igreja por meio 
de exposições e programas públicos.

Organização
Os centros de história da Igreja são dirigidos 
por voluntários, chamados sob a supervisão da 
Presidência da Área. O diretor do centro repor-
ta-se ao consultor de história da Igreja da área 
e, geralmente, serve no cargo por três anos ou 
mais. Os membros da equipe são geralmente 
chamados por 12 ou 18 meses, mas podem ser 
chamados para servir várias vezes se necessário. 
As posições da equipe, que exigem habilidades 
específicas descritas neste guia, podem incluir 
um especialista de serviços públicos, um especia-
lista de registros, um especialista de tecnologia e 
especialistas de exposições. O Departamento de 
História da Igreja em Salt Lake City, Utah, for-
nece diretrizes, apoio e treinamento para a cria-
ção e o funcionamento dos centros de história da 
Igreja. A Presidência da Área fornece a liderança 
e os recursos necessários para o funcionamento 
do centro.

Estrutura
A estrutura física do centro deve incluir um 
espaço supervisionado onde o público possa 
acessar os registros, espaço para armazenar e pre-
servar os registros (ver Guias de História da Igreja: 
Centros de Preservação de Registros) e uma área de 
trabalho para a equipe. Os centros de história 
da Igreja também podem incluir uma área de 
exposições e uma área para coleções abertas onde 
o público possa pesquisar e acessar registros não 
exclusivos.
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Introdução

O Senhor instrui Seus filhos a “[buscar] … nos 
melhores livros buscai palavras de sabedoria; 
procurai conhecimento, sim, pelo estudo e 
também pela fé” (D&C 109:7). Além disso, Ele 
ordena a Sua Igreja que mantenha um “registro 
de todas as coisas que ocorrem em Sião” (D&C 
85:1) e que faça uma “história de todas as coisas 
importantes … referentes a minha igreja” (D&C 
69:3; ver também D&C 21:1). O Historiador e 
Registrador da Igreja tem a responsabilidade de 
manter essa história e esse registro. Ele é auxi-
liado pelo Departamento de História da Igreja 
e por aqueles que são chamados para servir em 
cargos relacionados à história da Igreja. Ao cole-
tar, preservar e compartilhar a história da Igreja, 
podemos ajudar os filhos de Deus a aprender e 
adquirir sabedoria, o que vai ajudá-los a fazer e 
guardar os convênios sagrados.

Muitos recursos de história da Igreja podem ser 
vistos online no site history.LDS.org, e muitos 
registros originais também podem ser vistos 
na Biblioteca de História da Igreja e no Museu 
de História da Igreja em Salt Lake City, Utah. 
Os centros de história da Igreja são extensões 
da biblioteca e do museu em Salt Lake City, e 
podem ser uma poderosa ferramenta para forta-
lecer a fé.

Ao coletar, preservar e compartilhar a história da Igreja, podemos ajudar os filhos de Deus a aprender e adquirir sabedoria, 
o que vai ajudá-los a fazer e guardar convênios sagrados 
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As principais funções de um centro de história da 
Igreja incluem:

   Coletar e preservar — prover um lugar 
onde os registros e os objetos pos-
sam ser doados e preservados.

   Fornecer acesso — ajudar os líderes da 
Igreja, os membros e outras pessoas a 
terem acesso a informações e registros 
relacionados à história da Igreja.

   Aumentar a conscientização — compartilhar 
a história da Igreja por meio de exposições 
e programas públicos.

1  COLETAR E 
PRESERVAR

2  FORNECER 
ACESSO

3  AUMENTAR 
A CONSCIENTI-

ZAÇÃO

Os centros de história da Igreja são dirigidos 
por voluntários, chamados sob a supervisão da 
Presidência da Área. O Departamento de His-
tória da Igreja em Salt Lake City, Utah, fornece 
diretrizes, apoio e treinamento para a criação e o 
funcionamento dos centros de história da Igreja. 
As Presidências de Área fornecem a liderança e 
os recursos necessários para operar cada centro 
de sua área.

É melhor que os centros de história da Igreja 
estejam localizados dentro ou perto de outras 
propriedades da Igreja que são visitadas pelos 
membros da Igreja com frequência, como, por 
exemplo, o alojamento do templo, os centros 
de visitantes, os prédios do Instituto, os centros 
de história da família, os escritórios de área ou 
os centros de serviço. Os centros de história 
da Igreja beneficiam-se da comodidade e da 
segurança já existentes no edifício. Esses locais 
também reduzem o risco para os registros 
armazenados no centro, já que provavelmente 
os problemas (tais como vazamentos de água ou 
quedas de energia) serão identificados e resolvi-
dos rapidamente.

A quantidade e o tamanho dos centros devem 
ser determinados pela Presidência da Área em 
conjunto com o Departamento de História da 
Igreja, o Bispado Presidente e a organização res-
ponsável pelo edifício que vai abrigar o centro de 
história da Igreja. Geralmente, a equipe da área 
adquire experiência administrando um único 
centro antes de abrir outros.

Centro de História da Igreja em São Paulo, Brasil 
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(À direita) Biblioteca de História da Igreja 
em Salt Lake City, Utah 

Relação Entre os Centros de 
Preservação de Registros
Os centros de preservação de registros armaze-
nam os registros de história da Igreja em ambien-
tes seguros (ver Guias de História da Igreja: Centros 
de Preservação de Registros). Seu propósito é preser-
var os registros, não fornecer acesso público a eles.

Antes de fornecer ao público acesso aos regis-
tros, peça permissão à Presidência da Área para 
converter o centro de preservação de registros 
em um centro de história da Igreja. Esse processo 
pode envolver uma mudança para um novo 
local. Quando os registros originais estão arma-
zenados em um centro de história da Igreja, é 
adequado referir-se ao espaço onde os registros 
estão armazenados como “centro de preservação 
de registros”.

Relação Entre a Biblioteca 
de História da Igreja e o 
Museu de História da Igreja
Os centros de história da Igreja funcionam como 
extensões da Biblioteca de História da Igreja e do 
Museu de História da Igreja em Salt Lake City, 
Utah, e devem ser administrados sob condições 
semelhantes. O Departamento de História da 
Igreja fornece treinamento e suporte contínuo 
para as pessoas que trabalham nos centros de 
história da Igreja. Materiais de treinamento 
estão disponíveis no site do consultor de história 
da Igreja, history.LDS.org/adviser e por meio 
de videoconferências ocasionais ou reuniões 
presenciais.
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Funções e Serviços

As funções e os serviços oferecidos em 
um centro podem ser divididos em três 
categorias básicas: coleta de registros, 

acesso a informações e registros, e aumento da 
conscientização sobre a Igreja e sua história.

5



(À esquerda) Uma pessoa estudando um documento em um centro de história da Igreja 

A maioria das doações são bem-vindas, contanto que sigam as diretrizes relacionadas em Guias de História da Igreja: Reunir Registros 

Coletar e Preservar

Com uma conscientização maior criada por um 
centro de história da Igreja, alguns membros da 
Igreja podem querer doar seus registros históri-
cos (diários, fotografias, cartas, objetos e obras 
de arte). A maioria das doações são bem-vindas, 
contanto que sigam as diretrizes dadas em Guias 
de História da Igreja: Reunir Registros. Esse guia 

contém instruções para transferir adequada-
mente a posse de registros para a Igreja. Quando 
os registros não se relacionam com a história da 
Igreja, você deve, gentilmente, recusar a doação.

Ao processar registros recém-adquiridos, certifi-
que-se de seguir as instruções descritas em Guias 
de História da Igreja: Reunir Registros e em Guias de 
História da Igreja: Centros de Preservação de Regis-
tros. Todos os registros recebidos e preservados 
no centro de história da Igreja pertencem ao 
Departamento de História da Igreja.
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Durante o horário de funcionamento, pelo menos um membro da equipe deve sentar-se em um local estratégico para 
cumprimentar os visitantes e dar-lhes as boas-vindas 

Ocasionalmente, um visitante pode solicitar um tipo de ajuda 
que esteja além daquilo que a equipe do centro de história 
da Igreja pode oferecer  Nessa situação, a ajuda pode ser 
obtida com a equipe da Biblioteca de História da Igreja 
(acesse history LDS org, clique em Biblioteca de História 
da Igreja, depois clique em Ask a Librarian) 

Fornecer Acesso

A equipe do centro de história da Igreja pode 
ajudar os visitantes a obter informações sobre a 
história da Igreja, orientando-os sobre os recursos 
online, tais como o site history.LDS.org, ou forne-
cendo acesso a registros armazenados no centro. 
Para ajudar melhor os visitantes, a equipe deve 
estar familiarizada com os recursos históricos 
oferecidos por meio de sites da área ou do país, 
com os recursos online do site history.LDS.org, e 
principalmente estar familiarizada sobre como 
usar o catálogo da Biblioteca de História da Igreja.

Durante o horário de funcionamento, pelo menos 
um membro da equipe deve sentar-se em um 
local estratégico para cumprimentar os visitan-
tes e dar-lhes as boas-vindas. A equipe deve dar 
total atenção aos visitantes e mostrar-se disposta 
a ajudar. Depois de perguntar por que os visi-
tantes vieram ao centro, o membro da equipe 
deve guiá-los para os recursos online ou para 
outros elementos do centro que satisfaçam suas 
necessidades.
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Pode ser difícil trabalhar  
com alguns visitantes 

A maioria das interações com os visitantes 
são agradáveis e profissionais. Contudo, 
se um visitante se irrita ou não tem decoro 
profissional, você deve estar preparado para 
lidar com a situação.

As sugestões a seguir podem ajudar:

• Trate o visitante com simpatia e caridade.

• Ouça atentamente as suas 
preocupações.

• Reconheça a sua situação e os seus 
sentimentos.

• Responda e tente amenizar o problema.

• Confirme que resolveu o problema e 
tente encerrar a conversa de modo 
positivo.

Sob nenhuma circunstância os membros da 
equipe devem se colocar em risco. Lem-
bre-se de ter dois membros da equipe pre-
sentes o tempo todo. Deve haver uma lista 
de números de emergência perto de cada 
telefone no centro, para uso imediato.

Ocasionalmente, um visitante pode solicitar 
um tipo de ajuda que esteja além daquilo que a 
equipe do centro de história da Igreja pode ofe-
recer. Por exemplo, um visitante pode fazer uma 
pergunta que a equipe de membros não saiba 
como responder com exatidão, ou um visitante 
pode querer acessar um registro restrito. Nessas 
situações, a equipe do centro pode obter ajuda 
da Biblioteca de História da Igreja clicando em 
Ask a Librarian no site history.LDS.org. Esse 
serviço também pode ser usado pelos visitantes 
para fazer perguntas ou buscar orientação sobre 
um projeto de pesquisa. Um membro da equipe 
da Biblioteca de História da Igreja ou outro 
especialista entrará em contato diretamente para 
responder à pergunta em um período de tempo 
razoável.
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Acesso aos Recursos Online
Recursos e ferramentas online podem ser aces-
sados no site history.LDS.org. O Departamento 
de História da Igreja acrescenta continuamente 
novos recursos nesse site, disponibilizando-os 
em vários idiomas. Por exemplo, o site inclui:

• O catálogo da Biblioteca de História da 
Igreja. Esse é o principal meio para se 
pesquisar o acervo do Departamento de 
História da Igreja. Registros digitalizados 
podem ser visualizados online, e muitos 
outros registros podem ser solicitados para 
digitalização.

• Histórias e informações sobre tópicos e acon-
tecimentos da história da Igreja.

• Informações sobre instalações históricas 
da Igreja, bem como de atividades em Salt 
Lake City, Utah, e outros locais históricos na 
América do Norte.

• Links para sites adicionais ligados à pes-
quisa de história da Igreja.

• Instruções para concluir projetos de história 
da Igreja, tais como: preservação da história 
pessoal, preservação de registros em casa e 
preparação de um histórico anual da estaca, 
do distrito ou da missão.

Alguns dos registros no acervo do Departamento 
de História da Igreja já foram digitalizados e 
milhares são adicionados a cada ano. Os mem-
bros podem pesquisar registros no catálogo e 
usar o link na descrição do registro para ver as 
imagens digitalizadas. Na descrição, também 
pode-se solicitar que um registro seja digitali-
zado. Se possível, o registro será digitalizado 
e ficará à disposição no catálogo da Biblioteca 
de História da Igreja. Alguns registros podem 
não estar disponíveis digitalmente devido a leis 
de direitos autorais ou de privacidade, devido 
às normas da Igreja, ou por estarem armaze-
nados em um local onde ainda não é feita a 
digitalização.

Alguns registros no acervo do Departamento de História da Igreja já foram digitalizados e milhares são adicionados a cada ano 
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Acesso a Registros Físicos
O acesso a registros originais, incluindo objetos, 
deve sempre ser feito sob a supervisão da equipe 
do centro de história da Igreja, para reduzir o 
risco de roubo ou dano. (Ver a seção “Área de 
Acesso a Registros Protegidos” deste guia para 
mais detalhes a respeito da redução de risco para 
os registros.) O procedimento para retirar um 
registro de seu local de armazenamento é des-
crito na seção “Processo para Acessar Registros 
Originais” deste guia.

Os centros de história da Igreja, às vezes, têm 
uma área onde o público pode facilmente 
pesquisar registros ou vê-los em exibição sem 
supervisão. Somente os registros sem restrições, 
que podem facilmente ser substituídos, como 
livros publicados, devem estar disponíveis para 
serem folheados. Quando registros são exibidos 
em uma exposição, a equipe do centro deve 
seguir as diretrizes e os procedimentos do Church 
History Guides: Exhibiting Church History [Guias de 
História da Igreja: Expor a História da Igreja] para 

assegurar-se de que os registros estejam seguros 
e protegidos.

Há muitas maneiras de organizar os registros para 
serem pesquisados na área pública. Por exemplo, 
os registros podem ser organizados por tópico, 
localização geográfica, unidade da Igreja, crono-
logia, autor ou qualquer outro meio que forneça 
acesso conveniente a quem vai usar os registros. 
Se necessário, o Departamento de História da 
Igreja pode também sugerir um método para 
organizar os registros. Seja qual for o método sele-
cionado, a coleção deve ser examinada regular-
mente pela equipe do centro da história da Igreja, 
para assegurar que permaneça na ordem correta.

Tome precauções para proteger os registros 
armazenados no centro. Ao contrário de muitas 
bibliotecas públicas, os registros, sejam originais 
ou cópias, não devem ser retirados dos centros 
de história da Igreja. Não é permitido comer nem 
beber nos centros de história da Igreja.

Há muitas maneiras de organizar os registros para serem pesquisados na área pública 
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Limitações de Acesso
Alguns registros contêm informações sagradas, 
particulares ou confidenciais, de forma que os 
líderes da Igreja devem estabelecer normas para 
limitar-lhes o acesso ou manuseio. Essas normas 
se destinam a proteger a Igreja e as pessoas. O 
catálogo da Biblioteca de História da Igreja vai 
indicar se o registro tem uma restrição de acesso 
ou de uso. Portanto, é importante consultar o 
catálogo antes de disponibilizar qualquer regis-
tro aos visitantes. Também é importante explicar 
quaisquer limitações de uso ou acesso para o 
pesquisador. Exceções a essas restrições podem 
ser solicitadas clicando em Ask a Librarian na 
página da Biblioteca de História da Igreja no site 
history.LDS.org.

A lista a seguir define as condições em que as 
limitações se aplicam:

Sagrado:  Essa categoria inclui informações 
específicas sobre os rituais e as cerimônias do 
templo, ou sobre outros assuntos sagrados que 
não foram oficialmente aprovados para serem 
divulgados.

Particular: Nessa categoria estão as informações 
que violariam as leis de privacidade aplicáveis 
se fossem divulgadas (por exemplo, informações 
pessoais para contato, números de identificação 
do governo ou informações pessoais financeiras 
ou de saúde).

Confidencial: Informações confidenciais são 
informações sobre a administração dos negócios 
da Igreja que ocorrem em ambientes privados. 
Os registros confidenciais são encontrados pri-
meiramente nos registros oficiais da Igreja e em 
documentos particulares criados por 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 limita-
dos a registros financeiros (inclusive o dízimo e 
outras doações, orçamentos e despesas), registros 
relacionados a planejamentos e normas, registros 
sobre as atividades da Igreja em países onde ela 
ainda não é legalmente reconhecida, registros de 
confissões e procedimentos disciplinares.

(À esquerda) Informações confidenciais são informações 
sobre a administração dos negócios da Igreja que ocorrem 
em ambientes privados, como em uma entrevista com o 
bispo 
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Processo para Acessar Registros Originais

A Equipe  
Retira o 
Registro

O Visitante 
Preenche o 

Formulário de 
Solicitação

A Equipe 
Entrega  
o Item

A Equipe 
Devolve o 
Registro

Qualquer pessoa que quiser soli-
citar o acesso a registros originais 
deve preencher um processo de 
inscrição online (ver history.LDS.
org/section/library). Durante 

esse processo, os pesquisadores digitam infor-
mações básicas sobre si mesmos e assistem a um 
vídeo curto de orientação. Eles também preen-
chem um formulário de solicitação por escrito 
(ver exemplo) para cada item que desejarem 
ver. Esse processo ajuda a equipe da biblioteca 
a saber quem acessou cada registro, bem como 
quando e por que os registros foram usados.

Procure o número de identifica-
ção no catálogo da Biblioteca de 
História da Igreja e certifique-se 
de que você entende e está 
seguindo quaisquer restrições de 

uso ou acesso. Faça uma cópia do formulário de 
solicitação e coloque-a em um local visível para 
os membros da equipe. Encontre o local onde o 
registro desejado está armazenado no centro de 
preservação de registros, remova-o e coloque o 
formulário original de solicitação no espaço vago. 
Verifique a situação do item solicitado antes de 
entregá-lo, para que possa avaliar corretamente 
depois que o material for devolvido, se seu 
estado de preservação foi alterado.

A Equipe                                                                           
Retira                                                                                      

o Registro

Ao entregar o item para o pesquisador, certifique-se de explicar quaisquer limitações de uso ou instruções de manuseio 

O Visitante                                                                   
Preenche o 

Formulário de 
Solicitação
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Ao entregar o item para o pesqui-
sador, certifique-se de explicar 
quaisquer limitações de uso ou 
instruções de manuseio. Os pes-
quisadores devem receber apenas 

um item de cada vez. Muitas vezes, vários itens 
são armazenados na mesma caixa de arquivo. 
Não entregue a caixa toda para o pesquisador, 
mesmo que todos os itens tenham o mesmo 
número de identificação. Entregue aos pesqui-
sadores um item (geralmente uma pasta) por 
vez. Quando eles devolverem um item, podem 
receber outro. Um membro da equipe deve sem-
pre observar um pesquisador que está acessando 
registros. Se o pesquisador não seguir as normas 
descritas no vídeo de orientação ou as instruções 
que recebeu quando o item lhe foi entregue, o 
membro da equipe deve imediatamente resolver 
a situação.

Depois que um pesquisador 
terminar com um item, verifi-
que-o para certificar-se de que 
sua condição não foi alterada. 
Resolva quaisquer problemas 

imediatamente, enquanto a pessoa ainda está 
presente. Devolva o item para seu local de 

A Equipe                                                                        
Entrega                                                                                    
o Item

A Equipe                                                                            
Devolve                                                                                  

o Registro

armazenamento, pegue o formulário original do 
pedido da prateleira e escreva nele seu nome e o 
horário. Arquive o formulário do pedido origi-
nal e guarde-o indefinidamente, caso, em algum 
momento, haja dúvidas sobre quem acessou o 
item. Jogue a cópia fora. No final do dia, não 
deve restar nenhuma cópia de formulários de 
solicitação. Se houver, significa que, provavel-
mente, um item não foi devolvido corretamente. 
Todos os itens devem ser devolvidos para seus 
locais de armazenamento todas as noites antes 
do centro ser fechado.

Exemplo de um formulário 
de solicitação de registro:

Todos os itens devem 
ser devolvidos para seus 
locais de armazenamento 
todas as noites antes do 
centro ser fechado 

Formulário de  
Solicitação de Registro

IMPRIMIR
Seu Nome

Número de Identificação

Título

Autor

Devolva os itens  
15 minutos antes de fechar
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Duplicação de Registros
Com frequência os visitantes solicitam uma cópia 
dos registros que estão pesquisando. Nesse caso, 
a equipe deve procurar o número de identifi-
cação no catálogo da Biblioteca de História da 
Igreja para ver se o registro já foi escaneado e 
está disponível eletronicamente.

A cópia deve ser feita com cuidado e em confor-
midade com as leis onde o centro de história da 
Igreja está funcionando. A Igreja segue estrita-
mente todas as leis de direitos autorais. A equipe 
do centro deve procurar o auxílio do conselho 
legal da área com relação às regras referentes a 
direitos autorais e cópias, e em seguida, certifi-
car-se de que todos os membros da equipe enten-
dem e seguem essas regras. Restrições quanto 
às cópias também podem ser aplicadas a um 
registro devido a questões sagradas, particulares 
ou confidenciais. Quaisquer limitações de dupli-
cação devem ser explicadas aos pesquisadores 
quando eles receberem os registros.

Escanear é o método preferencial para dupli-
cação e deve ser usado em vez das fotocópias. 
Fotografias nunca devem ser reproduzidas. 
Todas as duplicações aumentam o risco de dani-
ficar um registro. Portanto, a equipe deve seguir 
cuidadosamente as diretrizes de digitalização 
e os padrões encontrados em history.LDS.org/
adviser. Normalmente, um membro da equipe 
familiarizado com as diretrizes de duplicação 
escaneia os registros. Não se deve permitir que 
o pesquisador escaneie um registro. A equipe do 
centro deve ser cuidadosa ao duplicar registros 
delicados ou que estejam em más condições. 
Volumes encadernados não devem ser pressiona-
dos ao serem copiados. Em vez disso, a equipe 
pode entrar em contato com o Departamento de 
História da Igreja para conhecer métodos alter-
nativos. Depois que um item é digitalizado, uma 
cópia dos arquivos digitais deve ser transferida 
para o Departamento de História da Igreja para 
catalogação, preservação e publicação no site 
history.LDS.org.

Escanear é o método preferencial para duplicação e deve ser usado em vez das fotocópias 

15



Não é apropriado cobrar uma taxa pela cópia, 
devido aos custos envolvidos com a coleta de 
dinheiro. Portanto, a liderança do centro pode 
estabelecer um limite no número de itens para os 
quais um pesquisador pode solicitar uma cópia 
e exigir que ele ou ela forneça um drive USB, ou 
um dispositivo similar, onde a cópia das imagens 
possa ser carregada.

Aumentar a 
Conscientização

Uma das principais razões para se abrir um cen-
tro de história da Igreja é aumentar a conscien-
tização do público sobre a Igreja e sua história. 
Por meio de exposições de história da Igreja e 
programas públicos, as mensagens do evange-
lho podem ser compartilhadas para abençoar os 
membros e seus amigos.

Os centros de história da Igreja podem ser 
usados para expor registros de obras de arte, 
objetos, fotos ou manuscritos de interesse local. 
Utilizar monitores grandes pode ser um método 
eficiente de compartilhar vídeos e fotografias 
históricas. Se houver espaço disponível, podem 
ser organizadas exposições maiores. Deve-se 

ter cuidado e proteger qualquer registro em 
exposição. Para informações mais detalhadas 
sobre como expor materiais de história da Igreja, 
inclusive como uma exposição é aprovada e 
financiada, ver Church History Guide: Exhibiting 
Church History [Guia de História da Igreja: Expor a 
História da Igreja].

Por meio de aulas e seminários, os centros de 
história da Igreja podem ser usados para ensinar 
o público sobre a história da Igreja ou assuntos 
relacionados. Por exemplo, um historiador local 
pode ensinar sobre como a Igreja foi estabelecida 
na região, ou um especialista poderia ensinar 
métodos para preservar fotografias ou grava-
ções de histórias orais. A Presidência da Área ou 
alguém designado por ela deve aprovar todos 
os oradores antes que eles sejam convidados a 
participar. Se uma apresentação for gravada para 
ser compartilhada com um público mais amplo, 
o gerente de serviços de mídia da área deve estar 
envolvido, e o conselho jurídico da área deve ser 
consultado para garantir que todas as leis de pro-
priedade intelectual aplicáveis sejam seguidas.

Os centros de história da 
Igreja podem ser usados 
para expor registros de 
obras de arte, objetos, 
fotos ou manuscritos de 
interesse local 
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Organização e Formação 
da Equipe

Quando uma Presidência de Área dese-
jar estabelecer um centro de história da 
Igreja, deve chamar um diretor para 

supervisioná-lo. O ideal é que o diretor sirva 
por três anos ou mais. Normalmente, ele ou ela 
reporta-se ao consultor de história da Igreja da 
área. A equipe do Departamento de História da 
Igreja vai ajudar o consultor de história da Igreja 
da área, fornecendo treinamento e suporte direta-
mente ao diretor do centro de história da Igreja e 
sua equipe.
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O diretor do centro indica os membros da equipe 
que, em seguida, são chamados sob a direção 
da Presidência da Área. A Presidência da Área 
pode delegar essa tarefa a um setenta de área, 
presidente de missão ou presidente de estaca. 
Experiência anterior com bibliotecas, museus e 
arquivos pode ser útil, mas não é necessária. A 
quantidade de pessoas numa equipe e o número 
de horas que precisarão trabalhar dependerá 
da atividade do centro. No entanto, um número 
suficiente deve ser chamado para prestar um 
bom serviço ao público e garantir a segurança 
dos registros e da equipe. Pelo menos duas pes-
soas devem estar presentes sempre que o centro 
estiver aberto. Todos os membros da equipe 
devem assinar o formulário do Termo de Divul-
gação do Voluntário Especialista de História da 
Igreja, que explica os padrões de conduta espera-
dos. O termo encontra-se em no endereço history.
LDS.org/adviser.

Os membros da equipe devem ser chamados por 
períodos de 12 ou 18 meses a fim de que o diretor 
do centro possa adaptar-se mais facilmente às 
mudanças de necessidades e circunstâncias. 
Alguns membros da equipe podem ser chama-
dos para servir várias vezes se as circunstâncias 
permitirem. Deve-se ter cuidado para não ficar 
sem todas as pessoas experientes na equipe ao 
mesmo tempo. Embora seja oferecido treina-
mento, ter uma equipe de membros trabalhando 
em horários regulares é uma parte importante 
da aquisição e manutenção de habilidades e 
conhecimento.

Há várias funções em uma equipe de centro de 
história da Igreja. Os membros da equipe prova-
velmente realizarão várias funções.

O diretor do centro recomenda membros da equipe, que em seguida são chamados sob a direção da Presidência da Área, 
que pode delegar a tarefa para um setenta de área, presidente de missão ou presidente de estaca  Experiência anterior com 
bibliotecas, museus e arquivos pode ser útil, mas não é necessária 

(À esquerda) A equipe do centro de história da Igreja em Temple View, Nova Zelândia 
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Os especialistas de serviços públicos cumprimentam e ajudam os visitantes no centro 

Especialista de  
Serviços Públicos
Os especialistas de serviços públicos cumpri-
mentam e ajudam os visitantes no centro. Os 
membros da Igreja que são bons com pessoas, 
têm conhecimento de informática e conhecem 
a história local da Igreja são ideais para ajudar 
os visitantes. A equipe profissional na Biblioteca 
de História da Igreja está disponível para ofere-
cer assistência com perguntas difíceis, quando 
necessário. A equipe do centro pode contatá-los 
clicando em Ask a Librarian na página da Biblio-
teca de História da Igreja, no site history.LDS.org.

Especialista de registros
Os especialistas de registros processam os regis-
tros recém-recebidos, digitalizam registros novos 
e antigos e cuidam dos registros armazenados no 
centro. Os membros da Igreja que são bons com 
computadores e organizados podem ser bons 
especialistas de registros. Ver Guias de História da 
Igreja: Centros de Preservação de Registros para mais 
informações.

Especialista de Exposição
Os especialistas de exposição supervisionam o 
projeto, a formação e o compartilhamento de 
quaisquer exposições realizadas em um centro de 
história da Igreja. Os membros da Igreja que têm 
experiência na realização de exposições podem 
ser chamados para servir. Ver Church History 
Guides: Exhibiting Church History [Guias de Histó-
ria da Igreja: Expor a História da Igreja] para mais 
informações.

Especialista de Tecnologia
Os especialistas de tecnologia cuidam da manu-
tenção dos computadores do centro de história 
da Igreja. De modo geral, os funcionários da 
Igreja ou os voluntários que já são designados 
para prestar auxílio no prédio onde o centro fun-
ciona, fornecerão suporte técnico. Esse suporte 
vai garantir que as normas e os procedimentos 
que regem os equipamentos da Igreja sejam 
seguidos. Em algumas circunstâncias, a equipe 
do centro de história da Igreja pode precisar for-
necer suporte adicional.
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Os especialistas de registros processam os registros 
recém-recebidos, digitalizam registros novos e antigos 
e cuidam dos registros armazenados no centro 
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O Espaço Físico Dentro 
de um Centro de 
História da Igreja

Geralmente um centro de história da 
Igreja terá cinco áreas, como descrito 
nesta seção. Essas áreas podem ser 

unificadas quando o espaço for limitado. Uma 
sala fechada, que pode ser usada para registrar 
histórias orais ou para reunir-se em particular 
com as pessoas, também pode ser útil.
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(À esquerda) Os membros da equipe devem monitorar os 
visitantes que fazem pesquisa em registros originais 

Área Pública
Esta área deve incluir uma mesa ou balcão, 
chamado de mesa de utilidade pública, onde a 
equipe pode cumprimentar o público e oferecer 
ajuda. A área pública também pode incluir um ou 
mais computadores com acesso à Internet, uma 
coleção de registros não raros para pesquisa, uma 
vitrine segura para expor registros de interesse, 
um lugar para os visitantes guardarem itens pes-
soais e cadeiras confortáveis.

Centro de Preservação 
de Registros
Essa área deve ser fisicamente separada das 
demais e também deve poder ser trancada, tor-
nando-se independente do resto do centro de his-
tória da Igreja. Detalhes sobre a estrutura física, 
as condições ambientais, a segurança, os cuida-
dos com os registros e outros tópicos podem ser 
encontrados em Guia de História da Igreja: Centros 
de Preservação de Registros.

Área de Acesso a 
Registros Protegidos
Esta área deve ser diferenciada da área pública 
para que a equipe possa facilmente acompa-
nhar os visitantes que pesquisam os registros 
originais no centro de preservação de registros. 
Mesas grandes em uma área aberta funcionam 
melhor, uma vez que escrivaninhas ou divisó-
rias limitam a área de trabalho e tornam difícil 
para a equipe observar os visitantes. Ao acessar 
registros originais, os visitantes devem ter per-
missão para tomar notas usando somente folhas 
de papel soltas, um lápis e um laptop. Todos os 
outros itens, como telefones celulares, bolsas, 
carteiras e casacos, devem ser guardados em um 
espaço separado. Os visitantes nunca devem ficar 
desacompanhados.

Área de Exposições 
As áreas de exposições podem ajudar as pessoas 
a conectarem-se com a história da Igreja, pois 
muitas aprendem melhor vendo ou ouvindo. 
Essa área pode ser grande ou pequena, mas 
deve ser bem planejada, acolhedora e temática. 
Uma exposição simples e objetiva pode ser uma 
maneira muito eficaz de compartilhar a história 
da Igreja. Ver Church History Guide: Exhibiting 
Church History [Guia de História da Igreja: Expor a 
História da Igreja] para obter mais instruções.

Área de Trabalho da Equipe
Essa é uma área para ser usada pelos membros 
da equipe que estão processando registros recen-
temente adquiridos, digitalizando registros, ou 
trabalhando em outros projetos. Instruções para 
a realização dessas tarefas podem ser encontra-
das em outros guias de história da Igreja. O ideal 
é que a área de trabalho seja localizada em um 
local que permita que os membros da equipe 
vejam os visitantes que estão acessando regis-
tros originais. Ela deve ter espaço de trabalho 

Possível layout para um centro de história da Igreja 
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(À direita) Centro de história da Igreja em Temple View, 
Nova Zelândia 

adequado, computadores e outros móveis e equi-
pamentos (ver “Equipamentos, Mobílias e Mate-
riais”, páginas 25–26). Essa área também deve ter 
espaço para armazenar os materiais. Para prote-
ger os registros que estão sendo processados, o 
público não deve entrar nessa área.

Sinais internos e externos devem ser usados 
para identificar o centro de história da Igreja 
(para exemplos, ver history.LDS.org/adviser. O 
site possui mais informações e sinalizações para 
downloads.

Alimentos e bebidas não são permitidos em 
nenhuma parte do centro de história da Igreja 
porque podem danificar os registros e atraem 
roedores e insetos. Plantas também podem atrair 
insetos e não são permitidas. Sob nenhuma 
circunstância a equipe ou os visitantes devem 
comer ou beber dentro de um centro de história 
da Igreja. Quando possível, deve-se providenciar 
um espaço fora do centro de história da Igreja 
onde a equipe e os visitantes possam comer e 
beber.

O diretor do centro de história da Igreja deve 
trabalhar junto com o supervisor de manutenção 
da Igreja adequado para assegurar-se de que 
haja um ambiente seguro para os visitantes, para 
a equipe, e para os registros e equipamentos 
armazenados no centro. Os tópicos que devem 
ser discutidos com os supervisores de manuten-
ção incluem respostas a diferentes situações de 
emergência (emergências médicas, de incêndio, 
terremoto, etc.), a segurança e a iluminação do 
estacionamento e do exterior do edifício, a pre-
venção de roubo, a adesão a regulamentos locais 
para edifícios públicos e a minimização da inter-
rupção de outros negócios da Igreja que são reali-
zados no edifício. As chaves do centro devem ser 
cuidadosamente controladas e monitoradas pelo 
diretor. Os registros do centro de preservação de 
registros não devem ficar sem supervisão fora da 
área de armazenamento.
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Equipamentos, 
Mobílias e Materiais
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Equipamento
A necessidade de equipamento depende do 
número de visitantes e do trabalho realizado 
no centro. Geralmente é necessário um ou mais 
computadores com acesso à Internet e um ou 
mais scanners digitais. Antes de comprar qual-
quer equipamento, consulte seu representante no 
Departamento de História da Igreja e a equipe de 
compras da sua área. 

Computadores: Os computadores da história da 
Igreja são de propriedade da Igreja e operados 
em conformidade com suas diretrizes. O especia-
lista de tecnologia do centro deve trabalhar junto 
com a equipe de tecnologia de informação da 
área para assegurar-se de que todos os computa-
dores do centro de história da Igreja tenham:

• Antivírus autorizado pela Igreja, instalado e 
atualizado regularmente.

• Conexão segura com a Internet, incluindo 
um firewall aprovado.

• Somente software devidamente licenciado.

Mobílias
A mobília do centro deve ser semelhante às 
encontradas em outros prédios públicos da Igreja 
na área. Deve-se ter cuidado para proporcionar 
um ambiente limpo, organizado e convidativo.

Aquisição de Equipamentos 
ou Mobiliário
Qualquer pessoa que queira fazer uma doação 
não solicitada e voluntária de dinheiro, equipa-
mento, ou mobília deve ser encaminhada para o 
controller da área. Não aceite esse tipo de doação 
diretamente. Sempre trabalhe com o controller 
da área.

Os computadores do centro de história da Igreja são de propriedade da Igreja e operados em conformidade com suas diretrizes 

(À esquerda) Especialista de informática, trabalhando em um computador em 
um centro de história da Igreja 26
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