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Guias de História da Igreja:  
Publicar a História da Igreja Visão Geral
Os quatro passos a seguir ajudarão os consultores de história da Igreja à medida que criarem produtos 
da Igreja.

Definir Seu Propósito
Publicar a história da Igreja é parte essencial para possibilitar que as gerações vindouras aprendam 
sobre o passado da Igreja e cuidem dele. Isso ajuda as pessoas a sentir uma conexão espiritual mais 
profunda com as pessoas, os locais e eventos que fizeram da Igreja o que ela é.

Hoje podemos publicar a história da Igreja de muitas maneiras, o que traz oportunidades e desafios. 
Comece definindo o seu propósito e o público-alvo. Em seguida, selecione o formato de publicação e 
o canal de distribuição. 

Encontrar Histórias para Compartilhar
O Élder Marlin K. Jensen, historiador e registrador da Igreja, de 2005 a 2012, disse: “A história em 
sua forma mais básica é um registro de pessoas e da vida delas, e dessas vidas provêm histórias e 
lições que podem reforçar nossas crenças, as causas que defendemos e o que devemos fazer diante 
da adversidade” (“Estar no Bosque Sagrado”, Devocional do Sistema Educacional da Igreja, 6 de 
maio de 2012, LDS.org/broadcasts).

Encontre histórias que reforcem seu propósito, se relacionem com seu público-alvo e certifique-se 
de usar fontes confiáveis e ser preciso nos detalhes. 

História Escrita
Siga um processo escrito que inclua:

• Uma lista dos detalhes que ajudarão o leitor a compreender a história e seu contexto adequado.
• Fazer um esboço para definir como você quer que a história transcorra.
• Criar vários rascunhos que serão examinados por colegas.
• Ter uma pessoa qualificada para editar o produto final a fim de aperfeiçoar a gramática e o estilo.

Deixe suas fontes orientarem sua interpretação e tente não permitir que suas ideias preconcebi-
das influenciem suas conclusões. Nunca inclua informações que são sagradas, particulares ou 
confidenciais.

Compartilhar
A história da Igreja é publicada com mais eficiência quando suas ideias alinham-se com as priorida-
des da Presidência da Área e você trabalha em conjunto com outras pessoas. Trabalhar em harmonia 
com os líderes da área é essencial e o qualifica para receber ajuda do Espírito. Trabalhe em conjunto 
com o comitê de comunicação da área e o gerente de serviços de mídia da área e certifique-se de 
seguir o processo de correlação.
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Introdução

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias tem enfatizado a manutenção de registros há 
muito tempo. Quando a Igreja foi organizada em 
6 de abril de 1830, o Senhor declarou ao Profeta 
Joseph Smith: “Eis que um registro será escrito 
entre vós” (D&C 21:1). John Whitmer, chamado 
como historiador da Igreja em 1831, recebeu a 
instrução de manter “a história de todas as coisas 
importantes que [observasse] e [soubesse], referen-
tes a minha igreja” (D&C 69:3). O Senhor ensinou a 
Whitmer que era importante registrar tais histó-
rias, para que “as gerações vindouras” da Igreja 
(D&C 69:8) pudessem saber sobre seu passado e 
estar preparadas para edificar Sião. O Presidente 
Gordon B. Hinckley salientou a importância de 
saber sobre o passado: “Todos nós precisamos de 
que nos lembrem do passado. É com a história que 
adquirimos o conhecimento que pode livrar-nos 
de repetir erros e no qual podemos construir para 
o futuro” (“Estenda Sua Mão Amiga”, A Liahona, 
janeiro de 1997 p. 91).

Publicar a história da Igreja é parte essencial para 
possibilitar que as gerações vindouras aprendam 
sobre o passado da Igreja e cuidem dele. As obras 
históricas beneficiam não apenas aqueles que a 
leem e veem, mas também aqueles que as escre-
vem e criam. A história da Igreja ajuda as pessoas 
a sentir uma conexão espiritual mais profunda 
com as pessoas, os locais e eventos que fizeram 
da Igreja o que ela é. Entender como as pessoas 
do passado suportaram suas dificuldades coloca 
nossas próprias provações e nossos desafios em 
perspectiva e aumenta nosso testemunho do 
evangelho. O Presidente Henry B. Eyring com-
partilhou como refletir sobre o passado mudou o 
modo como ele via sua vida: “Algo mais do que 
a simples gratidão começou a crescer em meu 
coração: meu testemunho aumentou; adquiri 
uma certeza ainda maior de que o Pai Celestial 
ouve e responde a nossas orações; senti maior 
gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da 
Expiação do Salvador Jesus Cristo, e fiquei mais 

Qual é seu público-alvo? O que seria atrativo e interessante para ele?
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Manuscrito inicial de 
Doutrina e Convênios 69

Sua publicação pode ter diversos formatos, tais como artigos, livros, podcasts, apresentações de slides e vídeos

confiante de que o Espírito Santo pode fazer-nos 
lembrar de tudo, mesmo coisas que não notamos 
ou que não nos chamaram a atenção quando 
aconteceram” (“Oh! Lembrai-vos, Lembrai-vos”,  
A Liahona, novembro de 2007, p. 67).

Esse guia destina-se a ajudar os consultores de 
história da Igreja a criar publicações da Igreja. 
No entanto, às vezes as pessoas buscam a orien-
tação dos consultores de história da Igreja com 
relação a seus esforços para publicar histórias 
pessoais, histórias da família, da unidade, regio-
nais ou do país. O site do consultor de história da 
Igreja — history.LDS.org/adviser — tem apostilas 
úteis que podem guiar os membros da Igreja que 
buscam essa orientação. 

Hoje podemos publicar a história da Igreja de 
um modo que as gerações passadas não podiam, 
o que proporciona oportunidades e desafios. Sua 
publicação pode ter diversos formatos, tais como 
artigos, livros, podcasts, apresentações de slides 
e vídeos. Esses formatos podem ser apresenta-
dos por meio de muitos canais de distribuição, 
incluindo livrarias, revistas da Igreja, currículo 
da Igreja, apresentações, mídia social ou sites da 
Internet. Cada formato e canal de distribuição 

tem seus próprios requisi-
tos. Para qualquer formato 
e canal de distribuição que 
venha a escolher, considere 
o seguinte antes de iniciar 
seu projeto:
• Qual é seu público-alvo? 

O que seria atrativo e 
interessante para ele?

• O que você quer trans-
mitir? Qual é seu propó-
sito de publicação?

• De que maneira você 
reunirá as informações e 
como avaliará as fontes 
que encontrar?

• De que maneira poderá organizar melhor sua 
história a fim de transmitir claramente os pon-
tos que deseja?

Este guia vai apresentar um processo de quatro 
passos que vai ajudá-lo a compartilhar a história 
da Igreja com sucesso. Reservar tempo para ler e 
seguir estes passos vai garantir que sua história 
será útil e atrativa para as gerações vindouras.
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Antes de começar a criar sua publica-
ção, defina seu propósito. Qual público 
você deseja atingir? Como ele se bene-

ficiaria com sua publicação? Seu propósito deve 
estar em harmonia com as prioridades descritas 
no plano da área e ser aprovado pela Presidência 
da Área. Registre seu propósito e consulte-o com 
frequência durante o projeto.

Definir Seu 
Propósito

3



Entender Seu Público-Alvo
Compreender seu público-alvo vai ajudá-lo 
a cumprir seu propósito. Passe algum tempo 
aprendendo sobre seu público-alvo. Em que ele 
está interessado? Qual é a melhor maneira de 
comunicar-se com ele? Seu gerente de serviços 
de mídia da área pode ajudá-lo a realizar estu-
dos de público por meio de grupos de discus-
são, pesquisas e outros métodos. Os pontos de 
vista que obtiver guiarão decisões futuras sobre 
quais detalhes incluir e como apresentar sua 
publicação.

Escolher Formato e Canais 
de Distribuição
Existem várias maneiras de compartilhar a histó-
ria da Igreja. Seu comitê de comunicação da área 
e o gerente de serviços de mídia podem ajudá-lo 
a escolher o formato e os canais de distribuição 
adequados. Eles também podem ajudar na cria-
ção do conteúdo, especialmente se você o estiver 
compartilhando por meio de uma publicação ou 
site da Igreja. 

Pode ser difícil decidir sobre os formatos certos 
e canais de distribuição, mas não se sinta desa-
nimado. A cada tentativa você aprenderá e sua 
eficácia melhorará ao longo do tempo. Tente 
escolher os melhores métodos para atingir seu 
público-alvo, considerando os recursos dispo-
níveis. A lista a seguir contém várias opções e 
explica possíveis vantagens e desvantagens.

Artigo Online: Para muitas pessoas, o conteúdo 
online é fácil de ler e compartilhar com os amigos. 

Um artigo interessante online frequentemente 
pode atingir um público muito mais amplo do que 
um artigo impresso. Histórias que unem a fé e a 
história, panoramas históricos concisos, linhas do 
tempo ou respostas a perguntas frequentes fun-
cionam bem nesse formato. O ideal é ter menos 
de 2.500 palavras, complementadas por imagens. 
Considere a possibilidade de publicar online no 
site do seu país, no site LDS.org, no site history.
LDS.org ou em um blog particular. 

Multimídia Online: Combinar histórias com 
fotografias históricas, vídeos com informações e 
entrevistas pessoais pode aumentar o interesse 
de seu público-alvo. Produtos de multimídia 
como vídeos, apresentações de slides, gravações 
de áudio e podcasts, funcionam melhor online 
quando têm menos de dez minutos de duração. 
O ideal é de um a três minutos. 

(À esquerda) Seu gerente de serviços de mídia da área 
pode ajudá-lo a fazer estudos de público por meio de 
 grupos de discussão, pesquisas e outros métodos  

Um artigo interessante 
online geralmente pode 
atingir um público muito 
mais amplo do que um 
artigo impresso  

Combinar histórias com fotografias históricas, vídeos 
com informações e entrevistas pessoais pode aumentar 
o interesse de seu público-alvo 
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Alguns produtos multimídia podem ser caros 
de produzir. No entanto, galerias de fotos online 
com legendas curtas são um meio de comparti-
lhar a história, a baixo custo.  

Artigo de Revista ou Jornal: Artigos são uma 
boa maneira de transmitir histórias específicas 
e informações gerais. Geralmente os artigos são 
muito mais curtos do que livros. Por exemplo, 
as revistas da Igreja preferem artigos abaixo de 
2.000 (duas mil) palavras. Revistas e jornais em 
sua área podem ter interesse em histórias relacio-
nadas à Igreja.

Livro: Um livro é uma boa opção para comunicar 
informações profundas ou complexas relativas a 
conceitos ou temas amplos. Os livros variam sig-
nificativamente no tamanho e podem ser publica-
dos pela Igreja, por um editor profissional ou de 
modo particular. No entanto, podem ser caros de 
produzir e podem não ser comprados ou lidos.

E-Book: Publicar um livro eletrônico (e-book) 
é menos dispendioso do que imprimir um livro 
tradicional, e oferecer uma edição tanto impressa 
quanto eletrônica pode ampliar o alcance do seu 
livro. No entanto, usar exclusivamente o formato 
de livro eletrônico pode limitar o acesso prático 
dos leitores que não tenham conexão com a 

Internet ou familiaridade com o formato digital. 
Também pode ser difícil navegar entre as diferen-
tes seções do livro eletrônico.

Mídia Social: Fotografias isoladas com breves 
legendas, histórias curtas e fatos pertinentes 

podem ser efetivamente compartilhadas por 
meio de canais de mídia social. Fornecer con-
teúdo novo de maneira consistente provavel-
mente exigirá um compromisso com recursos a 
longo prazo. 

Apresentação: Um bom orador pode comparti-
lhar a história da Igreja de maneira eficaz. Pales-
tras ou painéis de discussões proporcionam uma 
oportunidade de interagir com o público-alvo e 
responder a perguntas e preocupações. Gravar 
e distribuir cópias ou transmitir a apresentação 
online amplia o alcance dela. 

Currículo: O currículo local, tal como uma 
lição do quinto domingo, pode ser desenvol-
vido quando aprovado pela Presidência da 
Área e pode ser eficaz para alcançar o público 
composto por membros. Observe que há opor-
tunidades limitadas para compartilhar esse tipo 
de conteúdo, e pode ser difícil de produzir e 
distribuir. 

Um livro é uma boa opção para comunicar informações pro-
fundas ou complexas relativas a conceitos ou temas amplos 

Palestras ou painéis de discussões proporcionam uma 
oportunidade de interagir com o público-alvo e responder a 
perguntas e preocupações  
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Usar Material Audiovisual
Elementos audiovisuais frequentemente aumen-
tam a eficácia de alcançar o público-alvo. Um 
documentário em vídeo, por exemplo, transmite 
informações, além da narrativa. Ver as pessoas na 
tela, incluindo sua expressão facial e a maneira 
e o ritmo com o qual respondem às perguntas, 
acrescenta outra dimensão à história que não 
será captada na versão impressa. No entanto, os 
recursos audiovisuais também podem limitar o 
alcance de sua publicação. Visualizar um arquivo 
de vídeo, por exemplo, requer uma boa conexão 
de Internet banda larga. Seu gerente de serviços 
de mídia da área pode ajudá-lo a produzir exce-
lentes produtos audiovisuais.

Elementos audiovisuais 
frequentemente aumentam 
a eficácia em se alcançar 
o público-alvo 

Um documentário em vídeo, por exemplo, transmite 
informações, além da narrativa 
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Encontrar 
Histórias para 
Compartilhar

O Élder Marlin K. Jensen, historiador 
e registrador da Igreja, de 2005 a 2012, 
disse: “A história em sua forma mais 

básica é um registro de pessoas e da vida delas, 
e dessas vidas provêm histórias e lições que 
podem reforçar nossas crenças, as causas que 
defendemos e o que devemos fazer diante da 
adversidade. Nem todas as histórias que com-
põem nossa história são épicas como a Primeira 
Visão de Joseph Smith ou a missão de Wilford 
Woodruff na Inglaterra. Na verdade, algumas 
histórias realmente extraordinárias são tiradas 
da vida de santos dos últimos dias bem comuns, 
como a maioria de nós” (Devocional do Sistema 
Educacional da Igreja, 6 de maio de 2012;  
LDS.org/broadcasts).
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Histórias podem ser um modo eficaz de compar-
tilhar a história. Ao compartilhá-las, use histórias 
que ilustrem um episódio ou acontecimento. Sele-
cione histórias que se alinham bem com o obje-
tivo do seu projeto de publicação. Por exemplo, 
caso seu propósito seja ajudar os jovens de sua 
área a perceber o valor de servir em uma missão 
de tempo integral, você pode compartilhar duas 
ou três experiências da vida real de como rapazes 
e moças decidiram servir missão, as dificuldades 
que enfrentaram, sua confiança no Senhor e as 
bênçãos que receberam por seu serviço. A maioria 
das pessoas identifica-se com essas histórias e é 
inspirada a aplicar essas lições em sua própria 
vida, ao enfrentar adversidades. 

Ao reunir histórias, selecione aquelas que incluam 
experiências de vida com as quais seu público-alvo 
se relacione. Mesmo os pequenos detalhes da vida 

de uma pessoa podem, muitas vezes, criar um 
vínculo que permite que seu público-alvo entenda 
melhor e simpatize com a fé, a personalidade e as 
dificuldades de uma pessoa. Por exemplo, enten-
der uma decisão difícil de um rapaz ou uma moça 
em 1925 pode ajudar o leitor moderno a ver suas 
próprias dificuldades por uma nova perspectiva. 

Também é importante certificar-se de que as 
histórias que você tem contado sejam um regis-
tro preciso dos acontecimentos reais. Ao longo 
do tempo, as pessoas podem esquecer detalhes 
específicos ou podem embelezar certos elementos 
de uma história. Lembre-se de que o Espírito não 
pode testificar sobre folclore, rumores ou informa-
ções imprecisas. Certifique-se de verificar que suas 
histórias são autênticas, independentemente de 
quão populares se tornaram. 

Foto do vídeo de história da Igreja intitulado “Esta Grande Oportunidade: Elizabeth McCune e As Primeiras Missionárias”

(À esquerda) Mesmo os pequenos detalhes da vida de uma 
pessoa podem, muitas vezes, criar um vínculo que permite 
que seu público-alvo entenda melhor e simpatize com a fé, 
a personalidade e as dificuldades de uma pessoa  
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Coletar Histórias por Meio 
de Pesquisas e Entrevistas
Registros que contenham histórias adequadas de 
história da Igreja podem ser encontrados ao pes-
quisar o catálogo da biblioteca de história da Igreja 
no site churchhistorylibrary.LDS.org. Histórias em 
potencial podem ser encontradas em entrevistas 
de histórias orais; históricos anuais de estacas, 
distritos e missões; e em autobiografias, diários e 
correspondências. 

Se não conseguir encontrar uma história com o 
tema que está procurando, tente clicar em Fale 
Conosco na página da biblioteca de história da 
Igreja churchhistorylibrary.LDS.org, ou converse 
sobre o projeto com o seu consultor de história da 
Igreja da área ou seu contato no Departamento de 
História da Igreja. 

Outra estratégia para encontrar histórias é regis-
trar uma história oral. Uma entrevista com a 
pessoa certa pode fornecer informações valiosas 
sobre um acontecimento ou situação. Ver Guias 
de História da Igreja: Histórias Orais para obter 
mais instruções.

Fontes
Para certificar-se de que sua história inclui as 
melhores e mais exatas informações disponí-
veis, você precisa entender os diferentes tipos 
de fontes históricas. Uma fonte primária é um 
documento ou artigo que fornece o relato de uma 
testemunha ocular sobre um período de tempo 
ou acontecimento específico — ou seja, foi criada 
por alguém que estava presente quando algo 
aconteceu. Exemplos incluem diários, cartas, atas 
de reuniões, entrevistas de histórias orais, auto-
biografias e recordações. Geralmente, os registros 
criados perto da época em que um acontecimento 
ocorreu são mais confiáveis do que os registros 
criados posteriormente. Além disso, quanto mais 
próximo o criador do registro estiver do aconte-
cimento é mais provável que a informação seja 
confiável. 

Uma fonte secundária é um registro criado 
por uma segunda ou terceira parte que des-
creve, analisa e interpreta um acontecimento 
ou período de tempo, por vezes, com base nas 
fontes primárias. Fontes secundárias frequente-
mente são encontradas em formulários publica-
dos e podem incluir histórias publicadas, livros, 
revistas e documentários.

Noticiários podem apresentar fontes primárias e 
secundárias. Podem incluir relatos de testemu-
nhas oculares de um período de tempo específico 
ou acontecimentos contados numa entrevista rea-
lizada por um repórter. No entanto, o noticiário 

Registros que contenham narrativas adequadas sobre a 
história da Igreja podem ser encontrados ao se pesquisar 
o catálogo da biblioteca de história da Igreja  

Fontes secundárias frequentemente são encontradas 
em formulários publicados e podem incluir histórias 
publicadas, livros, revistas e documentários 
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Exemplos de Citações de Fontes 
Primárias e Secundárias
Primárias

“Registro Histórico da Igreja em Manaus — 
AM”, (Registro Histórico da Igreja em Manaus, 
Amazonas), original no Centro de preservação 
de registros, Escritório da Área Brasil, São 
Paulo, Brasil.

Secundárias
(Roger P. Minert, Under the Gun: West German 
and Austrian Saints during World War II [Sob 
Pressão: Santos da Alemanha Ocidental e da 
Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial] 
Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham 
Young University, 2011, p. 145).

também inclui editoriais que interpretam um 
acontecimento ou período de tempo.

Sempre que possível, use fontes primárias para 
criar sua história. As fontes secundárias são úteis 
para obter contexto e pontos de vista adicionais, 
mas podem conter fatos imprecisos ou interpretá-
los de modo tendencioso. Quando disponíveis, as 
fontes primárias criadas por testemunhas oculares 
durante ou logo após um acontecimento fornecem 
a melhor base. Por exemplo, o registro do diário 
escrito em 1956 por um missionário que trabalhou 
no Templo de Hamilton Nova Zelândia é uma 
fonte mais confiável do que uma história escrita 
pelo filho do missionário em 2010. Além disso, 
as entrevistas de histórias orais são importantes 
fontes para pontos de vista e emoção, mas podem 
estar sujeitas a erros, porque a memória se dissipa 
e as perspectivas mudam ao longo do tempo. À 
medida do possível, verifique os detalhes de uma 
história, usando mais de uma fonte primária.

Quando escrever uma história, faça uma lista de 
todas as fontes que usou, inclusive o autor, título, 
tipo de material, repositório onde fica o material, 
assim como informações sobre a publicação das 
fontes. Fornecer essas informações, geralmente nas 
notas de rodapé, assegura que as pessoas podem 
encontrar suas fontes e dá credibilidade a seu 
trabalho.

Além de usar as citações adequadas, uma biblio-
grafia também ajudará o leitor a localizar rapida-
mente as informações que você consultou e citou.

Quando escrever uma história, faça 
uma lista de todas as fontes que usou, 
inclusive o autor, título, tipo de material, 
repositório onde fica o material, assim 
como informações sobre a publicação 
das fontes 
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História Escrita

Quando tiver reunido as suas fontes, 
você está pronto para iniciar o processo 
de redação. Em alguns casos, você pode 

trabalhar sozinho ou em um pequeno grupo. Em 
outros casos, você pode trabalhar com um comitê 
maior e pode receber o auxílio dos departamen-
tos da Igreja. Seja qual for o caso, você deve 
seguir um processo de redação organizado com 
verificações frequentes para certificar-se de que 
houve um progresso.
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Selecionar, Pedir 
e Elaborar
Sua pesquisa vai torná-lo um especialista em histó-
ria, porém evite a tentação de escrever sobre todos 
os detalhes que encontrou. O papel de um escritor 
é cumprir o propósito do projeto. Isso pode ser 
melhor realizado ao dar-se ênfase a detalhes-chave 
e representativos, que vão ajudar o leitor a criar 
uma conexão com as partes mais importantes da 
história. Deixe suas fontes orientar sua interpretação 
e tente não permitir que suas ideias preconcebidas 
influenciem suas conclusões. Evite o que é chamado 
de “presentismo” — julgar uma cultura e um tempo 
anterior por meio de sua própria visão cultural. 

Detalhes do Esboço: Você pode começar criando 
uma lista de detalhes que apreende a história que 
deseja contar. Há detalhes que você pode tirar da 
sua lista e ainda manter a essência da história? 
Estão faltando elementos importantes que aju-
dariam o leitor a entender a história mais ampla-
mente ou colocá-la em seu contexto adequado?

Criar um Esboço: Depois de registrar os deta-
lhes básicos, considere o que você quer usar para 
apresentar os detalhes ao leitor. Há certos deta-
lhes ou certas perguntas com os quais você quer 
iniciar a fim de captar o interesse de seu leitor? 
Sua história tem um início, meio e fim claros? 
Pode ser útil criar um esboço e compartilhá-lo 
com outras pessoas. Refine o esboço antes de 
escrever um rascunho completo. 

Crie Vários Rascunhos: Quando você tiver 
terminado seu esboço, escreva o texto. Siga o 
esboço, mas entenda que ele pode ser alterado à 
medida que a pesquisa estiver sendo desenvol-
vida. Use uma linguagem clara e concisa para 
evitar confusão ou mal-entendidos. Ao trabalhar 
em grupo, você pode atribuir tarefas diferentes a 
pessoas diferentes, mas certifique-se de que uma 
pessoa seja responsável por fazer com que todas 
as peças se encaixem. Sem dúvida, você vai fazer 
vários rascunhos ao examinar seu trabalho e 
receber comentários de outras pessoas.

Alterações e Comentários: A melhor maneira 
de garantir que você produziu o melhor texto 
possível é permitir que as pessoas examinem 
seu rascunho. A perspectiva de outros revisores 
em questões de estilo e conteúdo vai ajudá-lo a 
produzir uma história melhor. Convide pessoas 
que têm experiência em redação, habilidades 
para produção e experiência no seu tema para 
examinar seu trabalho. Solicite comentários 
dos líderes e de outras pessoas e tente prever 
como essa publicação afetará seu público-alvo. 
É melhor visualizar o produto como um esforço 
de equipe, tendo outros revisores para ajudá-lo 
a aperfeiçoar o produto. Embora às vezes seja 
difícil expor seu trabalho à avaliação de outras 
pessoas, é importante entender que os revisores 
desejam que você tenha sucesso publicando a 
melhor história possível. É muito melhor detectar 
erros antes da publicação, com ajuda de reviso-
res, do que ter erros na versão impressa. Um bom 
editor também vai corrigir a gramática e o estilo, 
garantindo que seu trabalho seja um acréscimo 
significativo ao conhecimento existente.

(À esquerda) Deixe suas fontes orientarem sua interpretação 
e tente não permitir que suas ideias preconcebidas influen-
ciem suas conclusões  

A perspectiva de outros revisores em questões de estilo e 
conteúdo vai ajudá-lo a produzir uma história melhor 
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Recursos de Edição
Dicionário Tradicional e de Sinônimos: Um 
dicionário tradicional ou de sinônimos confiável 
o ajudará a escrever, seja ele na versão online ou 
em papel. Em inglês, por exemplo, ambos estão 
disponíveis no site da Merriam-Webster, o mer-
riam-webster.com.

Verificação Ortográfica: Embora nunca sejam 
perfeitas, as ferramentas para verificação de orto-
grafia e gramática existentes nos processadores 
de texto podem ajudá-lo a identificar e corrigir 
muitos erros básicos ao escrever. No entanto, não 
dependa unicamente delas.

Guias de Estilo: Guias de estilo tratam de ques-
tões comuns relacionadas à gramática, ao uso, 
à pontuação, à escolha de palavras e de letras 
maiúsculas. A Igreja tem um guia de estilo para 
suas publicações que o gerente de serviços de 
mídia da área pode ajudá-lo a obter. Outro exem-
plo de guia de estilo em português é o Manual de 
Redação e Estilo do Estado (Estadão), que pode 
ser acessado pela Internet.

Outros Idiomas: A Microsoft mantém guias de 
estilo para muitos idiomas, que também podem 
ser acessados pela Internet. Pesquise os “Guias 
de Estilo da Microsoft” online e depois selecione 
o idioma desejado no menu suspenso. 

Seu  gerente de serviços de mídia da área pode 
ajudá-lo a encontrar outros recursos de idioma 
específicos e auxílios para a redação.

Embora nunca sejam perfeitas, ferramentas para verificação 
de ortografia e gramática existentes nos processadores de 
texto podem ajudá-lo a identificar e corrigir muitos erros 
básicos ao escrever 

Peça a ajuda de outras pessoas para a edição 
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Síntese X Plágio
É extremamente importante que a interpretação 
e as conclusões de sua história sejam escritas em 
suas próprias palavras, utilizando suas próprias 
ideias. Ao examinar várias fontes primárias e 
secundárias, você vai se familiarizar com muitos 
aspectos relacionados ao assunto. À medida que 
aumentar sua compreensão, você terá a capaci-
dade de resumir a história para seus leitores. Você 
pode, é claro, usar palavras e ideias semelhantes 
às encontradas nas fontes, mas não deve jamais 
usar as palavras ou ideias de outros autores sem 
colocar suas palavras entre aspas ou reconhecer 
as ideias deles e muito menos sem citar a fonte. 
Deixar de reconhecer a atribuição, não citar de 
modo adequado e não indicar as fontes constitui 
plágio, que é antiético e tem possíveis consequên-
cias legais.

Informações Sagradas, 
Particulares e Confidenciais
Algumas das fontes que você usa para escrever 
sua história podem incluir informações sagradas, 
confidenciais ou particulares que são inadequadas 
para a Igreja divulgar ao público. Consequente-
mente, essas informações não devem ser incluídas 
na história. Além disso, tente prever como o públi-
co-alvo atual e o futuro interpretarão o conteúdo.

Se você tiver alguma dúvida sobre informações 
que podem ou devem ser incluídas numa histó-
ria, converse com os líderes da área e seu contato 
do Suporte Global e Divisão de Aquisições do 
Departamento de História da Igreja. 

As definições básicas a seguir podem ser úteis:

Sagradas: Informações específicas sobre os 
rituais e as cerimônias do templo ou sobre outros 
assuntos sagrados que não foram oficialmente 
aprovados para ser divulgados.

Confidenciais: Informações confidenciais são 
informações sobre a administração dos negócios 
da Igreja que ocorrem em ambientes privados. 

Uma entrevista com o bispo é um exemplo de algo 
que ocorre em ambientes confidenciais 

Você nunca deve usar as palavras ou ideias de outros auto-
res sem colocar suas palavras entre aspas ou reconhecer 
suas ideias, e muito menos sem citar a fonte 
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Os registros confidenciais são encontrados 
primeiramente nos registros oficiais da Igreja 
e em documentos particulares criados pelas 
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 limitados a registros financeiros (inclusive 
o dízimo e outras doações, orçamentos e despe-
sas), registros relacionados a planejamentos e 
normas, registros sobre as atividades da Igreja 
em países onde ela ainda não é legalmente reco-
nhecida, registros de confissões e procedimentos 
disciplinares.

Particulares: Informações particulares 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).

Informações de saúde com frequência são protegidas 
por leis de privacidade 

Sagradas: Referem-se a informações espe-
cíficas sobre os rituais e as cerimônias do 
templo, ou sobre outros assuntos sagrados 
que não foram oficialmente aprovados para 
serem divulgados 
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Compartilhar

A história da Igreja é publicada com 
mais eficiência quando suas ideias ali-
nham-se com as prioridades da Presi-

dência da Área e você trabalha em conjunto com 
outras pessoas. Trabalhar em harmonia com os 
líderes da área é essencial e o qualifica para rece-
ber ajuda do Espírito. Trabalhar de modo colabo-
rativo permite que você use melhor a experiência 
e os recursos de outras pessoas. 
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Planejar com 
Antecedência
Projetos de publicação geralmente são iniciados 
quando o plano anual de história da Igreja da 
Área é preparado. Certifique-se disso ao debater 
suas ideias com o comitê de comunicação da 
área, porque ele é responsável por coordenar e 
aprovar todas as comunicações para os membros 
e o público em geral. Consulte esse comitê antes 
de enviar o plano anual de história da Igreja da 
Área. Também é importante incluir o gerente de 
serviços de mídia da área no processo de plane-
jamento para que ele possa ajudá-lo a preparar 
um orçamento preciso do projeto. O gerente de 
serviços de mídia da área também pode prover a 
administração do projeto e outros recursos. Por 
fim, a autoridade geral responsável pela história 
da Igreja de sua área vai revisar seu plano anual 
de história da Igreja e dará a aprovação ou pedirá 
ajustes.

Correlação
Publicar exige obediência às leis que regem os 
direitos de propriedade intelectual e de priva-
cidade pessoal. A Igreja estabeleceu um pro-
cesso de correlação para assegurar-se de que 
essas questões sejam devidamente abordadas. 
O processo de correlação garante que as publi-
cações estejam condizentes com as normas e a 
doutrina da Igreja. Ele também aumenta a pro-
babilidade de que questões desafiadoras sejam 
tratadas adequadamente. Todas as publicações 
da Igreja provenientes dos Estados Unidos e do 
Canadá devem seguir o processo de correlação 
da sede da Igreja. Fora dos Estados Unidos e do 
Canadá, o gerente de serviços de mídia da área 
vai ajudá-lo a entender e seguir o processo de 
correlação.

Tradução
Você pode traduzir toda a sua publicação ou 
parte dela para outros idiomas. Para reduzir os 
custos e acelerar o processo, pense em questões 
de tradução ao planejar um projeto. O gerente 
de serviços de mídia da área pode ajudar com 
problemas de tradução.

Conscientização
Bem antes de terminar sua publicação, planeje 
como anunciar e divulgar o produto para um 
público amplo. A promoção adequada ajudará a 
garantir que sua publicação cumpra seus propó-
sitos. Você tem uma variedade de ferramentas 
disponíveis, como as mídias sociais, notícias 
oficiais da Igreja e anúncios públicos. Mais uma 
vez, o gerente de serviços de mídia da área pode 
ajudá-lo a preparar um plano de conscientização.

(À esquerda) Você pode compartilhar sua publicação 
de várias maneiras 

A promoção adequada ajudará a garantir que sua 
publicação cumpra seus propósitos  Você tem uma 
variedade de ferramentas disponíveis, como as 
mídias sociais, notícias oficiais da Igreja e anúncios 
públicos  
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Avaliar 
É importante aprender com cada esforço de 
publicação, para que seu próximo projeto seja 
ainda mais eficaz e eficiente. Reunir informações 
antes, durante e após o lançamento da publica-
ção pode ajudá-lo nisso. Você pode realizar uma 
pesquisa online ou pessoalmente, realizar grupos 
de discussão ou reunir métricas padronizadas 
como o número de visitas online, livros distribuí-
dos ou pessoas presentes. Você também poderá 
reunir-se com sua equipe de projeto para debater 
o que deu certo e o que deve melhorar em proje-
tos futuros.

Arquivo
Um exemplar da publicação deve ser enviado 
para a Biblioteca de História da Igreja, na sede da 
Igreja, e outra cópia deve ser armazenada em um 
centro de preservação de registros de sua área.

É importante aprender com cada esforço de publicação, 
para que seu próximo projeto seja ainda mais eficaz e 
eficiente  
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