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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

GUIA DO FACILITADOR

1. Apresente a atividade: Quando compartilhar locais históricos, você tem três opções para escolher: 
• Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. 
• Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. 
• Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico.

Para cada local histórico, você pode achar que todas as opções são adequadas, ou pode descobrir que nenhuma 
delas é apropriada devido ao momento, ao caráter sagrado, à sensibilidade política ou a outros fatores. Ana 
documentou quatro lugares com a Planilha de Documentação de Local Histórico.
Ela debateu as seguintes perguntas sobre esses quatro lugares com a liderança da área.

a. O local será útil para levar os propósitos da Igreja adiante?
b. O acesso ao local será fácil o suficiente para que muitas pessoas o visitem?
c. O local atrairá uma grande quantidade de pessoas?

Com base em suas respostas, eles decidiram que deveriam ser tomadas medidas para compartilhar cada um dos 
locais históricos.

2. Explique-lhes o objetivo: Nesta atividade, você ajudará Ana a propor meios apropriados para compartilhar 
cada local histórico.

3. Realize a atividade:
a. Distribua as quatro páginas com perguntas.
b. Peça aos participantes que leiam a descrição de cada local histórico e depois selecionem maneiras 
adequadas para compartilhá-lo.
c. Depois que eles tiverem respondido, debata as respostas corretas.

4. Faça um resumo da atividade quando ela terminar:
Aqui estão alguns pontos-chave desta atividade a serem lembrados:

• Você deve trabalhar com a liderança da área em todo o processo para determinar que os locais históri-
cos sejam apropriados para o compartilhamento.
• Ao determinar maneiras específicas para compartilhar um local histórico, pense cuidadosamente nos 
critérios e requisitos associados a cada opção.
• Lembre-se de que cada local histórico pode ser compartilhado de mais de uma maneira.
• Lembre-se de que o momento pode não ser adequado para compartilhar todos os locais históricos que 
você documentar. Mas o ato de documentar um local histórico ainda é uma parte importante do processo 
de sua preservação e de seu compartilhamento.
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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

1. Selecione a maneira, ou as maneiras, que pode(m) ser adequada(s) para compartilhar 
e preservar este local histórico.

Local do primeiro batismo de converso na Ucrânia
Este é um parque municipal às margens do Rio Dnipro em Kiev. É importante por ser o local do batismo do 
primeiro converso que aconteceu na Ucrânia. Como o batismo foi realizado em novembro, os missionários e o 
converso precisaram quebrar uma fina camada de gelo para realizar a ordenança.
Entre as opções listadas abaixo, selecione os meios adequados para compartilhar este local histórico com o público. 
(Você pode selecionar mais do que uma opção).

 □ Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído 
em um destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

Para que um local seja adicionado a um registro da Igreja, ele deve ser de propriedade da Igreja e atender a um dos seguintes 
critérios:

• Ter grande importância histórica ou cultural para a Igreja.
• Demonstrar grande valor arquitetônico ou artístico, mantendo seu projeto, plano, materiais e mão de obra originais.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, 
fazendo algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas 
revistas da Igreja; planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras ativi-
dades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada para a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico ou 
bem perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

A colocação de um marco exige o seguinte:
• Preparação significativa
• Aprovação de orçamento
• Aprovação do proprietário do local
• Um plano de manutenção
• Justificativa fundamentada para prosseguir

Também tenha em mente possíveis problemas como os 
seguintes:

• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Possibilidade de roubo ou vandalismo

 □ Nenhuma das opções acima.
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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

Este é o local onde a Ucrânia foi dedicada à pregação do evangelho restaurado
Este é o local do monumento a Volodymyr, O Grande, Príncipe de Kiev, que levou o cristianismo à Ucrânia. Esta 
propriedade não pertence à Igreja. Este é o local onde foi feita a oração em que a Ucrânia foi dedicada para a pre-
gação do evangelho restaurado, pelo Presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos. O Élder Dallin 
H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, o Élder Dennis B. Neuenschwander, dos Setenta e cerca de 20 outras 
pessoas também estiveram presentes.
Entre as opções listadas abaixo, selecione os meios adequados para compartilhar este local histórico com o público. 
(Você pode selecionar mais do que uma opção).

 □ Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído 
em um destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

Para que um local seja incluído em um registro da Igreja, ele deve ser de propriedade da Igreja e atender a um dos seguintes 
critérios:

• Ter grande importância histórica ou cultural para a Igreja.
• Demonstrar grande valor arquitetônico ou artístico, mantendo seu projeto, plano, materiais e mão de obra originais.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, 
fazendo algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas 
revistas da Igreja; planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras ativi-
dades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada com a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico 
ou bem perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

A colocação de um marco exige o seguinte:
• Preparação significativa
• Aprovação de orçamento
• Aprovação do proprietário do local
• Um plano de manutenção
• Justificativa fundamentada para prosseguir

Também tenha em mente possíveis problemas como os 
seguintes:

• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Possibilidade de roubo ou vandalismo

 □ Nenhuma das opções acima.

2. Selecione a maneira, ou as maneiras, que pode(m) ser adequada(s) para compartilhar 
e preservar este local histórico. 
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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

Uma das primeiras capelas dedicadas na Ucrânia
Essa é uma das primeiras capelas dedicadas em Kiev, Ucrânia. Foi dedicada pelo Élder Keith K. Hilbig, primeiro 
conselheiro na Presidência da Área Europa Leste. O edifício, originalmente destinado a ser um banco, foi concluído 
em 1996. Foi comprado pela Igreja em 1998, reformado para ser uma capela, então dedicado em 8 de setembro de 
2001.
Entre as opções listadas abaixo, selecione os meios adequados para compartilhar este local histórico com o público. 
(Você pode selecionar mais do que uma opção).

 □ Opção A: Solicitar o acréscimo em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído 
em um destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

Para que um local seja incluído em um registro da Igreja, ele deve ser de propriedade da Igreja e atender a um dos seguintes 
critérios:

• Ter grande importância histórica ou cultural para a Igreja.
• Demonstrar grande valor arquitetônico ou artístico, mantendo seu projeto, plano, materiais e mão de obra originais.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, 
fazendo algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas 
revistas da Igreja; planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras ativi-
dades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada com a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico ou 
bem perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

A colocação de um marco exige o seguinte:
• Preparação significativa
• Aprovação de orçamento
• Aprovação do proprietário do local
• Um plano de manutenção
• Justificativa fundamentada para prosseguir

Também tenha em mente possíveis problemas como os 
seguintes:

• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Possibilidade de roubo ou vandalismo

 □ Nenhuma das opções acima.

3. Selecione a maneira, ou as maneiras, que pode(m) ser adequada(s) para compartilhar 
e preservar este local histórico. 
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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

Primeira capela construída pela Igreja em Kiev, Ucrânia
Esta é a capela Borshchahivka. Localiza-se no local adjacente ao Templo de Kiev, Ucrânia. Ela foi dedicada em 22 
de abril de 2007, pelo presidente da estaca Kiev Ucrânia, Vladimir Kanchenko.
Entre as opções listadas abaixo, selecione os meios adequados para compartilhar este local histórico com o público. 
(Você pode selecionar mais do que uma opção).

 □ Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído 
em um destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

Para que um local seja incluído em um registro da Igreja, ele deve ser de propriedade da Igreja e atender a um dos seguintes 
critérios:

• Ter grande importância histórica ou cultural para a Igreja.
• Demonstrar grande valor arquitetônico ou artístico, mantendo seu projeto, plano, materiais e mão de obra originais.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, 
fazendo algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas 
revistas da Igreja; planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras ativi-
dades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada com a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico ou 
bem perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

A colocação de um marco exige o seguinte:
• Preparação significativa
• Aprovação de orçamento
• Aprovação do proprietário do local
• Um plano de manutenção
• Justificativa fundamentada para prosseguir

Também tenha em mente possíveis problemas como os 
seguintes:

• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Possibilidade de roubo ou vandalismo

 □ Nenhuma das opções acima.

4. Selecione a maneira, ou as maneiras, que pode(m) ser adequada(s) para compartilhar 
e preservar este local histórico. 
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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

RESPOSTA-CHAVE

1. Local do primeiro batismo de converso na Ucrânia
 □ Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído em um 

destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, fazendo 
algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas revistas da Igreja; 
planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras atividades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada com a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico ou bem 
perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

 □ Nenhuma das opções acima.

Explicação:
• A opção A não deve ser proposta para este local histórico, porque não é um edifício ou cemitério de propriedade da 
Igreja.
• A opção B poderia ser proposta. Seria adequado compartilhar este local histórico em qualquer uma das maneiras asso-
ciadas com essa opção.
• A opção C provavelmente não deve ser proposta. Em geral, colocar um marco no local histórico ou bem perto dele é 
uma opção, se a aprovação do proprietário do local puder ser obtida. Mas nesta área, mesmo que a permissão não possa 
ser obtida, não é aconselhável colocar um marco em um local público onde ele possa ser vandalizado ou roubado.
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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

RESPOSTA-CHAVE

2. Local onde a Ucrânia foi dedicada à pregação do evangelho restaurado
 □ Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído em um 

destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, fazendo 
algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas revistas da Igreja; 
planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras atividades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada com a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico ou bem 
perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

A colocação de um marco exige o seguinte:
• Preparação significativa
• Aprovação de orçamento
• Aprovação do proprietário do local
• Um plano de manutenção
• Justificativa fundamentada para prosseguir

Também tenha em mente possíveis problemas como os seguintes:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Possibilidade de roubo ou vandalismo

 □ Nenhuma das opções acima.

Explicação:
• A opção A não deve ser proposta para este local histórico, porque não é um edifício ou cemitério de propriedade da Igreja.
• A opção B poderia ser proposta. Seria adequado compartilhar as informações deste local histórico em qualquer uma 
das maneiras associadas com essa opção.
• A opção C deveria ser proposta. Um evento importante na história da Igreja aconteceu neste local. A Igreja não é 
proprietária deste local, mas se a permissão puder ser adquirida com o proprietário do imóvel, o local de um evento tão 
importante pode ser um lugar apropriado para um marco histórico.
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Atividade Prática: Melhores Maneiras de Compartilhar Locais Históricos

RESPOSTA-CHAVE

3. Uma das primeiras capelas dedicadas na Ucrânia
 □ Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído em um 

destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

Para que um local seja incluído em um registro da Igreja, ele deve ser de propriedade da Igreja e atender a um dos seguintes critérios:
• Ter grande importância histórica ou cultural para a Igreja.
• Demonstrar grande valor arquitetônico ou artístico, mantendo seu projeto, plano, materiais e mão de obra originais.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, fazendo 
algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas revistas da Igreja; 
planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras atividades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada com a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico ou bem 
perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

 □ Nenhuma das opções acima.

Explicação:
• A opção A pode ser proposta. Devido ao seu grande significado histórico e cultural para a Igreja, este edifício pode ser 
considerado para inclusão em um registro histórico da Igreja.
• A opção B poderia ser proposta. Seria adequado compartilhar as informações deste local histórico em qualquer uma 
das maneiras associadas com essa opção.
• A opção C não deve ser proposta. Uma vez que este edifício foi construído em 1996, é pouco provável que seja velho o 
suficiente para ser considerado como um marco histórico pelo Comitê Executivo de Locais Históricos.
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RESPOSTA-CHAVE

4. Primeira capela construída pela Igreja em Kiev, Ucrânia
 □ Opção A: Solicitar a inclusão em um registro histórico da Igreja. Quando um local ou um edifício é incluído em um 

destes registros importantes de propriedade da Igreja, ele alcança um grau de estatura e ganha certa proteção.

Para que um local seja incluído em um registro da Igreja, ele deve ser de propriedade da Igreja e atender a um dos seguintes critérios:
• Ter grande importância histórica ou cultural para a Igreja.
• Demonstrar grande valor arquitetônico ou artístico, mantendo seu projeto, plano, materiais e mão de obra originais.

 □ Opção B: Compartilhar informações sobre um local histórico. As informações podem ser compartilhadas, fazendo 
algumas ou todas as opções seguintes: postar fotografias, vídeos, histórias e mapas na Internet; publicar histórias nas revistas da Igreja; 
planejar um passeio, devocional ou evento comemorativo; enviar histórias para a mídia local; ou outras atividades semelhantes. 

Essa opção pode ser usada com a maioria dos locais históricos, exceto quando surgir um dos fatores a seguir:
• Período
• Caráter sagrado
• Sensibilidade política
• Propriedade
• Financiamento

 □ Opção C: Solicitar a colocação de um marco histórico. Colocar um marco físico permanente no local histórico ou bem 
perto dele serve como um indicador visível para os visitantes de que o lugar é historicamente significativo.

 □ Nenhuma das opções acima.

Explicação:
• A opção A poderia ser proposta. Este local tem significado histórico e cultural para a Igreja, por isso é adequado soli-
citar que seja incluído em um registro histórico da Igreja. No entanto, até que o edifício seja mais antigo, talvez seja mais 
benéfico se concentrar em documentar e compartilhar outros lugares históricos.
• A opção B poderia ser proposta. Seria adequado compartilhar as informações deste local histórico em qualquer uma 
das maneiras associadas com essa opção.
• A opção C não deve ser proposta. Este edifício provavelmente será considerado muito novo para ter alcançado signifi-
cado histórico suficiente para ser considerado para a colocação de um marco.


