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Instruções para Preparar o Histórico Anual da Estaca, do Distrito, da Ala ou do Ramo

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

Visão Geral
• Os líderes do sacerdócio designam um secretário ou um especialista em históricos, trabalhando sob a direção de 

um secretário para compilar um histórico anual.
• A pessoa que recebe esse encargo reúne o material durante o ano e convida outros a contribuir com histórias e 

informações.
• A pessoa designada compila e organiza o histórico anual.
• O líder do sacerdócio aprova o histórico.
• O histórico anual é então enviado para a estaca ou o distrito. A estaca ou o distrito combina o histórico das alas ou 

dos ramos com seu próprio relatório e envia um único histórico anual para o Departamento de História da Igreja.

O Que Incluir
 1. Folha de rosto

 2. Breve narrativa que descreva os eventos e avanços mais importantes do ano, inclusive 
 histórias que edifiquem a fé

 3. Calendário da unidade
 4. Formulários de Líderes Apoiados, lidos na conferência da unidade
 5. Relatórios dos líderes do sacerdócio e das auxiliares resumindo seus esforços para ajudar  

as pessoas e as famílias a se qualificarem para a exaltação
 6. Registros significativos criados pela unidade ou sobre ela

Observação: Não inclua material particular ou confidencial no histórico anual sem separá- lo do restante  
 do histórico e identificá- lo como tal.

Envio
• As alas ou os ramos enviam o histórico anual para as estacas, os distritos ou as missões até 1º de março.
• As estacas, os distritos e as missões enviam o histórico anual para o Departamento de História da Igreja até  

31 de março.
• As unidades dos Estados Unidos e do Canadá enviam para:

Church History Department, Annual History, 15 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150- 1600
• Fora dos Estados Unidos e do Canadá, envie para o escritório administrativo designado.

Visão Geral do Histórico Anual
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Para mais informações, visite LDS. org/ annualhistories.
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Introdução

Preparar e enviar o histórico anual da estaca, do distrito ou 
da missão ajuda a cumprir a incumbência dada pelo Senhor: 
“[Continuar] a escrever e [registrar] a história de todas as coisas 
importantes (…) referentes a minha igreja. (…) E também meus 
servos que estão no exterior deverão enviar os relatórios de suas 
mordomias” (D&C 69:3, 5).

Os propósitos do histórico anual são:
 1. Fazer com que os membros acheguem- se a Cristo ajudando- os a lembrar- se do que Deus fez por Seus 

filhos e que Ele sempre cumpre Suas promessas.
 2. Documentar continuamente a história moderna da Igreja.
 3. Dar aos líderes a oportunidade de refletir sobre seu trabalho de ajudar as pessoas e as famílias a 

qualificarem- se para a exaltação.

Este guia fornece instruções e recursos básicos para compilar o histórico anual. Para mais informações, 
visite LDS. org/ annualhistories.

No guia, ala e estaca também referem- se a ramo e distrito.

Biblioteca de História da Igreja em Salt Lake City, Utah

Os históricos anuais enviados são arqui-
vados na Biblioteca de História da Igreja.
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Princípio Doutrinário

O histórico anual faz com que os membros 
acheguem- se a Cristo ajudando- os a lembrar- se das 
“grandes coisas que o Senhor fez” (página de rosto 
do Livro de Mórmon). A esperança e a confiança 
aumentam como resultado do aprendizado sobre 
outras pessoas que enfrentaram desafios e que, 
com a ajuda do Senhor, os superaram. Aprender 
com a história nos ajuda a evitar repetir erros e nos 
dá um sentimento de identidade e herança. Dessa 
forma, a história da Igreja abençoa a geração atual 
e as que virão.

Podemos obter mais discernimento por meio do 
estudo das escrituras abaixo e de trechos de dis-
cursos da Conferência Geral disponíveis na seção 
“Recursos” (pp. 10–11).

D&C 21:1
“Eis que um registro será escrito entre vós.”

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

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

D&C 85:1- 2
“É dever do secretário do Senhor (…) conservar 
uma história (…) de todas as coisas que ocorrem 
em Sião, (…)
E também seu modo de vida, sua fé e obras.”

Alma 37:6- 8
“Por meio de coisas pequenas e simples que as 
grandes são realizadas. (…) e por meios muito 
pequenos o Senhor confunde os sábios e efetua a 
salvação de muitas almas.
E eis que foi pela sabedoria de Deus que estas coi-
sas [registros] foram preservadas; pois eis que elas  
a memória deste povo, sim, e convenceram a mui-
tos do erro de seus caminhos, levando- os a conhe-
cer o seu Deus para a salvação de suas almas.”

Alma 37:14
“E lembra- te agora, meu filho, que Deus te 
confiou estas coisas [registros] que são sagradas, 
que ele preservou como sagradas e também 
que ele guardará e preservará para um sábio 
propósito seu, a fim de demonstrar seu poder a 
futuras gerações.”

O registro que Mórmon compilou em tempos antigos tornou- se uma 
bênção inestimável para as gerações posteriores.
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Instruções para o Histórico Anual
O Processo do Histórico Anual
Para cumprir com o mandamento de “continua-
mente fazer o registro e escrever a história” (D&C 
47:3), toda unidade da Igreja deve compilar um 
histórico anual preciso e significativo.

A compilação do histórico anual deve começar em 
janeiro e continuar durante todo o ano, com prazo 
de envio até 31 de março do ano seguinte. Cada ala 
deve criar seu próprio histórico e enviá- lo à estaca. 
A estaca juntará as contribuições das alas com seu 
próprio histórico e enviará um único relatório ao 
Departamento de História da Igreja. (Ver “Instru-
ções para Envio” para mais informações.)

O primeiro passo no processo é designar a respon-
sabilidade da compilação do histórico para o secre-
tário da ala ou estaca, um especialista em história 
que trabalhe sob a orientação do secretário ou um 
missionário do escritório da missão. Ele ou ela deve 
reunir material durante o ano e convidar outras 
pessoas a contribuírem com histórias e informações. 
(Ver “O Que Incluir”.) Perto do final do ano, todo o 
material é compilado e entregue ao líder do sacer-
dócio da unidade para aprovação e envio.

A pessoa designada recolhe e compila o material para o histórico anual.

Ciclo de preparação do histórico anual

Designar

ReunirEnviar

Aprovar Compilar
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O Que Incluir
Existem duas opções para a compilação do histó-
rico anual da estaca: o formato básico ou o abran-
gente. O presidente da estaca, após considerar a 
capacidade de cada unidade de sua estaca, deter-
mina qual opção usar. A missão deve usar a opção 
abrangente.

Opção Básica
O histórico anual básico deve conter o seguinte:

Página de rosto. A página de rosto deve ser a 
primeira página do histórico anual. Uma página 
de rosto padrão pode ser encontrada em LDS. org/ 
annualhistories ou pedida nos Serviços de Distri-
buição da Igreja. A página de rosto deve incluir:

• Nome e número da unidade.

• Ano de abrangência.

• O nome da pessoa que compilou o histórico e o 
nome do líder do sacerdócio da unidade que o 
aprovou.

Calendário da unidade. Inclua uma cópia do 
calendário da unidade mostrando os eventos mais 
importantes que ocorreram durante o ano.

Formulários de Apoio aos Líderes. Inclua os for-
mulários de Apoio ao Líderes nas conferências de 
ala e estaca. As missões devem incluir os formulá-
rios de Apoio aos Líderes lidos nas conferências de 
ramo onde os ramos não pertencem a uma estaca 
ou um distrito. Esses formulários são impressos no 
programa de computador Serviços para Membros 

e Líderes (MLS) disponível na maioria das unida-
des da Igreja.

Breves narrativas que descrevam os eventos e 
avanços mais importantes do ano. Em ordem 
cronológica, escreva um breve sumário dos eventos 
e avanços mais importantes do ano, como a dedi-
cação de uma nova capela, a criação de uma nova 
unidade, conferências de ala e estaca, viagens ao 
templo, atividades dos jovens, projetos de serviço,  
a saída de um líder ou o crescimento da ala. Inclua 
a data, o local, pessoas presentes, o que aconteceu e 
o impacto do evento ou progresso.

Sempre que possível, inclua fotografias. Etiquete- as 
devidamente com data, local e uma descrição 
sucinta da situação. Se possível, forneça o nome 
completo de cada pessoa na fotografia.

Se possível, consiga o formulário Autorização para 
Uso de Fotografias assinado para cada fotografia 
ou produção de áudio incluída no histórico anual. 
A pessoa responsável por compilar o histórico de 
cada unidade deve assegurar- se de que um for-
mulário assinado por todos os fotógrafos que con-
tribuírem com fotografias seja colocado ao final do 
histórico anual. (O formulário pode ser encontrado 
na seção “Recursos” com início na página 9 ou em 
LDS. org/ annualhistories.)

Opção Abrangente
Além do conteúdo requerido no histórico anual 
básico, um histórico abrangente contém o seguinte:

Peça aos membros do conselho da ala que contribuam para o histórico 
anual.
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Relatórios do sacerdócio, das auxiliares e dos 
membros. O histórico anual fornece aos líderes a 
oportunidade de refletir sobre seu trabalho de aju-
dar as pessoas e as famílias a qualificarem- se para a 
exaltação. Esses relatórios são parte importante do 
histórico da unidade. Para facilitar a coleta dessas 
informações, o líder da unidade pode desenvolver 
um grupo simples de perguntas para os líderes do 
sacerdócio e das auxiliares responderem. As per-
guntas podem enfatizar determinado aspecto ou as 
metas da unidade. O modelo Relatório do Sacerdó-
cio e das Auxiliares pode ser usado como alter-
nativa para desenvolver um grupo de perguntas 
diferentes. (O modelo pode ser encontrado na seção 
“Recursos” com início na página 9 ou em LDS. org/ 
annualhistories.) Distribua as perguntas no início 
do ano para dar tempo às pessoas de preparar as 
respostas. As respostas para essas perguntas cons-
tituem a contribuição daquele quórum ou daquela 
auxiliar para o histórico anual.

O histórico anual pode incluir também relatos 
significativos, na primeira pessoa, de membros 
que tenham sentido a mão de Deus em sua vida. 
Histórias sobre o modo de vida, a fé e as obras 
dos membros (ver D&C 85:1–2) podem ser escri-
tas usando- se o modelo Registro de Experiências 
Espirituais Pessoais e Familiares ou podem ser 
escritas como simples narrativas. (O modelo pode 

ser encontrado na seção “Recursos” com início 
na página 9 ou em LDS. org/ annualhistories.) 
Certifique- se de incluir experiências de mulheres 
e jovens. Histórias pessoais devem ser assinadas 
por quem as enviou e cuidadosamente analisadas 
em sua autenticidade e adequação pela pessoa que 
compila o histórico anual.

Informações adicionais para missões:
• Convide o presidente da missão para regis-

trar suas reflexões a respeito do ano anterior. 
Inclua informações sobre os desafios, sucessos 
e o desenvolvimento da obra missionária nas 
diferentes áreas da missão.

• Peça aos missionários e a outras pessoas que 
usem o modelo Registro de Experiências 
Espirituais Pessoais e Familiares para com-
partilhar registros, na primeira pessoa, sobre 
como Deus abençoou sua vida, como descrito 
anteriormente.

• Convide os líderes de ramos que se reportam 
à missão para responder a um grupo de per-
guntas preparadas pelo presidente da missão 
ou peça que usem o modelo Relatório do 
Sacerdócio e das Auxiliares.

Registros significativos criados pela unidade ou 
sobre ela. Se possível, inclua os registros a seguir:

• Relatórios com estatísticas- chave

• Boletins

• Programas e publicações especiais

• Apresentações de slides e outras produções 
audiovisuais (em cópia impressa ou formatos 
eletrônicos não proprietários como PDF, JP2, 
J2K, JPG, TIF, WAV, MP3, AVI ou MOV).

• Cópias de recortes de jornal (inclua informações 
que identifiquem o jornal e a data em que foi 
publicado)

Inclua fotografias que engrandeçam os relatórios escritos.
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Itens adicionais para históricos de missão:
• Lista dos missionários de tempo integral ser-

vindo na missão ao final do ano.

• Registro de transferências de missionários 
durante o ano.

• Discursos proferidos pelo presidente da 
missão.

Diretrizes Relacionadas à 
Privacidade
Informações confidenciais ou particulares. 
Informações confidenciais ou particulares não 
devem ser incluídas no histórico anual. Exemplos 
de tais informações incluem:

• Relatórios de confissão, conselhos disciplinares 
da Igreja ou assuntos delicados tratados em 
ambiente privado na Igreja (como as reuniões 
de liderança).

• Registros financeiros que documentem a renda 
da Igreja (inclusive dízimo e outras doações), 
despesas e orçamentos.

• Informações financeiras pessoais, inclusive 
informações sobre ajuda de bem- estar.

• Informações específicas e pessoais relacionadas 
à saúde.

• Informações cuja liberação viole as leis de 
informações privadas (por exemplo, endereços, 
números de telefone, e- mails, data de nasci-
mento, histórico criminal, sexual ou ascendên-
cia étnica).

• Vocabulário específico ou detalhes referentes ao 
interior do templo, seus ritos ou cerimônias, o 
garment ou outras vestimentas do templo.

Exceções para membros. Em ocasiões extrema-
mente raras, pode ser necessário incluir informa-
ções confidenciais ou particulares relacionadas ao 
membros da Igreja quando tais informações forem 
essenciais para documentar um aspecto impor-
tante do histórico da unidade. Quando tal situação 

ocorrer, as informações confidenciais ou particula-
res devem ser colocadas em uma seção separada e 
claramente etiquetada como “Confidencial”.

Permissão para usar informações de não 
membros. Informações relacionadas às leis de 
privacidade em muitos países proíbem divulgar 
informações de pessoas (inclusive nomes) sem 
primeiro obter- se um consentimento por escrito. 
Portanto, antes de incluir informações relacionadas 
a não membros no histórico anual, deve- se obter 
um Formulário de Consentimento para o Histórico 
Anual devidamente assinado. Esse consentimento 
é exigido para se fazer referência a um cônjuge, 
pais ou filhos de membros que não sejam membros 
da Igreja. O mesmo é requerido de não membros 
específicos da comunidade em geral. (Cópias do 
Formulário de Consentimento para o Histórico 
Anual e da Declaração de Privacidade de Dados da 
Igreja podem ser encontradas na seção “Recursos” 
com início na página 9.)

Se a pessoa responsável por compilar o histórico 
anual desejar identificar não membros no histó-
rico, deve obter dessas pessoas o Formulário de 
Consentimento para o Histórico Anual assinado e 
fornecer a cada pessoa um exemplar da Declaração 

Highpark 12th Ward Directory
Amundson, Joan & Martin                           555-5555
Anderson, Tasha & Darryl                            555-5555
Arels, Rene & Mark                                   555-5555
Arnold, Chris & Scott                                 555-5555
Bards, Jamie & Brent                                 555-5555
Beck, Tani & Caleb                                    555-5555
Bell, Katie & Roger                                   555-5555
Bentely, Jon                                             555-5555
Brandson, Terese & James                           555-5555
Bradshaw, Elis & Lewis                               555-5555
Buell, Sandra & Robert                                555-5555
Bunders, Frank & Ruby                               555-5555
Carson, Taylor & Adrew                              555-5555 
Caselli, George                                         555-5555
Coehn, Kim & Jason                                   555-5555
Cramer, Paul & Julie                                  555-5555
Crawford, Joan & Gary                               555-5555
Crenshaw, Delila & Kieth                             555-5555
Davis, Bella & Harold                                 555-5555
Dawes, Mary & Mike                                 555-5555
Deloit, Jessalyn & Mike                               555-5555
Denver, Jenna                                         555-5555
Drew, Sela & Jacob                                    555-5555
Dragen, Sara & Ken                                   555-5555
Edwards, Louise & Robert                           555-5555
Eddington, Kisa & Jamal                             555-5555
Farrington, Teresa & Stephen                        555-5555
Ferrie, Celeste                                          555-5555
Frusa, Madelyn & Barry                             555-5555
Gaustenbaum Daisy & Richard                      555-5555
Gellar, Bhuella & Frank                               555-5555
Gerber, Suzanne & Patrick                           555-5555
Gandin, Jersy & Ben                                   555-5555
Grover, Sandy & John                                 555-5555
Howarth, Carolyn                                     555-5555
Howell, Luella & Thurston                           555-5555
Hendrichson, Clementine & James                  555-5555
Isacc, Kelly & Samuel                                 555-5555
Jacoboson, Elaine & Burt                             555-5555
Jalesnik, Della & Gabe                                555-5555
Jansen, Kendall & David                             555-5555
Jenson, Adrew & Diedre                              555-5555
Johnson, Terri & Trent                                 555-5555
Jordan, Susan & Calvin                               555-5555
Julia, Alaine & Romero                               555-5555
Krants, Amy & Garff                                 555-5555
Keller, Brenda & Gene                                555-5555
Kessler, Hannah & Miles                             555-5555
Ketchem, Raylene & Anders                         555-5555
King, Sharon & Doug                                 555-5555
Knight, Myrna & Jarrett                              555-5555
Lanter, Nora & Reny                                 555-5555
Lawrence, Jess & Ganger                             555-5555

Lawson, Robert                                       555-5555
Lolly, Maude                                           555-5555
Lorenson, Maci & Grant                             555-5555
Lowell, Lori & Craig                                  555-5555
Louder, Emma & Derek                               555-5555
Malley, Gina                                            555-5555
Martin, Susan & lke                                   555-5555
Mason, Ann & Gerald                                 555-5555
Mayer, Adelaine & Ross                              555-5555
Maughn, Grace & William                            555-5555
Mercer, Megan & Brett                               555-5555
Metzel, Kim & David                                 555-5555
Mindel, Cindy & Darren                              555-5555
Morrell, Deena & Jed                                  555-5555
Morgan Nicole & Jared                               555-5555
Neilsen, Vicki & Collin                                555-5555
Noord, Ellen & Christian                             555-5555
Nygren, Lisa & Paul                                   555-5555
Olden, Ray Anne & Kirk                              555-5555
Olson, Claudia & Kent                                555-5555
Ord, Bettylou & Mark                                 555-5555
Pace, Jenifer & Blaine                                 555-5555
Parry, Francesca & Dan                               555-5555
Phillips, Jane & Brad                                 555-5555
Pope, Coralie & Matt                                  555-5555
Peele, Courtney & Aaron                             555-5555
Poulter, Karen & Alan                                 555-5555
Richardson, Gail & Mike                             555-5555
Robinson, Julie & Clark                               555-5555
Rodebauch, Kyla & Tim                              555-5555
Russon, Ali & Marcus                                 555-5555
Sagers, Berlene & Troy                               555-5555
Salvata, Cassidy & Doug                             555-5555
Schwen, Gary & Marilyn                             555-5555
Seamons, Aleen & Ernst                              555-5555
Seegers, Myrna & Carey                             555-5555
Shelley, Tiffany & Phillip                             555-5555
Smith, Jill & Parker                                    555-5555
Smith, Adrian & Jamie                               555-5555
Snow, Westly                                           555-5555
Thompson, Judy & Keven                           555-5555
Thorne, Sandra & Don                               555-5555
Ward, Denise & Rod                                  555-5555
Wilcox, Christien & Reed                             555-5555
Wilson, Ursula &  Stan                                555-5555
Winters, Kim & Ted                                   555-5555
Whipple, Cami & Larry                               555-5555
Wood, Sydney & Rylan                               555-5555
Woodward, Jenni & Gordon                         555-5555
Von Seeburg, Lucy & Joel                             555-5555
Vance, Evelyn & Jack                                  555-5555
Yonson, Grace & Steve                               555-5555
Young, Brenda & Richard                            555-5555

Listas que contenham informações como endereço ou número de tele-
fone de membros não devem ser incluídas no histórico anual.
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de Privacidade de Dados da Igreja. Os formulários 
de consentimento assinados devem ser incluídos no 
histórico anual. (Cópias do Formulário de Consen-
timento para o Histórico Anual e da Declaração de 
Privacidade de Dados da Igreja podem ser encon-
tradas na seção “Recursos” com início na página 9.)

Instruções para Envio
O histórico anual pode ser enviado eletronicamente 
ou em cópia impressa, mas não das duas formas.

• Os históricos da ala e do ramo devem ser entre-
gues à estaca até 1º de março.

• Os históricos da estaca, do distrito e da missão 
devem ser entregues ao escritório administra-
tivo designado ou ao Departamento de História 
da Igreja até 31 de março.

O Presidente da Área pode ajustar as datas de 
acordo com a necessidade de sua área. Envios 
tardios serão aceitos; contudo, como a compilação 
do histórico anual ocorre durante o ano, é melhor 
finalizar o histórico anual do ano anterior o mais 
cedo possível para poder concentrar- se no do ano 
corrente. Uma cópia do histórico anual pode ser 

guardada no local, mas não se deve fazer cópias 
para distribuição.

Ao enviar o histórico anual, não grampeie as 
páginas, não use fichários ou protetores de páginas. 
Artesanato, troféus e outros objetos não devem ser 
enviados como parte do histórico anual.

Envio por Meio Eletrônico
Estacas, distritos e missões podem enviar seu his-
tórico anual eletronicamente se eles atenderem aos 
critérios a seguir:

• O histórico anual deve estar em um único 
arquivo PDF ou Word. Fotografias ou outros 
anexos devem ser incorporados ao arquivo. 
(Não envie arquivos de áudio ou vídeo por 
e- mail.) Nome do arquivo usando o nome e 
número da sua unidade. Por exemplo, Syracuse 
Utah Sul 521477.pdf.

• O arquivo não pode ser maior do que 12 mega-
bytes. Pode- se enviar um arquivo compactado.

O histórico anual que não atender a esses critérios 
deve ser enviado em cópia impressa.

Envie o arquivo eletrônico para: annualhistory@ 
LDSchurch. org

Inclua as informações a seguir no corpo do e- mail:

• Nome e número da unidade

• Ano de abrangência

Envio de Cópia Impressa
Unidades nos Estados Unidos e no Canadá devem 
enviar a versão original do histórico anual para:

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

Unidades fora dos Estados Unidos e do Canadá 
devem enviar a versão original do histórico anual 
para o escritório administrativo designado, que o 
enviará para o Departamento de História da Igreja.

O histórico anual é analisado pelo líder do sacerdócio da unidade para 
aprovação antes de ser enviado.

7





Recursos
Trechos de “Oh! Lembrai- vos, Lembrai- vos”, do Presidente Henry B. Eyring (discurso de Conferência Geral)

Trechos de “Lembrar- se para Não Perecer”, do Élder Marlin K. Jensen (discurso de Conferência Geral)
Relatório do Sacerdócio e das Auxiliares (modelo)
Registrar Experiências Espirituais Pessoais e Familiares (modelo)
Autorização para Uso de Fotografias (formulário)
Formulário de Consentimento para Histórico Anual

Declaração de Privacidade de Dados da Igreja
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Trechos de “Oh, Lembrai- vos, 
Lembrai- vos”
Presidente Henry B. Eyring, Primeiro Conselheiro 
na Primeira Presidência

A Liahona, novembro de 2007, pp. 66–69

Quando nossos filhos eram 
pequenos, passei a anotar 
alguns acontecimentos do nosso 
cotidiano. Deixem- me contar 
como isso começou. Eu vol-
tava para casa tarde, após uma 
designação da Igreja. Já estava 

escuro e eu me dirigia à porta da frente, quando, 
surpreso, avistei meu sogro, que morava perto de 
nós. Ele carregava nos ombros um feixe de canos e 
andava a passos largos, com roupas de trabalho. Eu 
sabia que ele estava construindo um sistema para 
bombear água de um riacho perto de casa até a 
nossa propriedade.

Ele sorriu, cumprimentou- me em voz baixa e, 
apressado seguiu caminho no escuro para conti-
nuar o trabalho. Andei em direção a nossa casa, 
pensando no que ele estava fazendo por nós 
e, assim que cheguei à porta, ouvi na mente as 
seguintes palavras: ‘Essas experiências não são só 
para você. Anote- as’

Entrei. Não fui me deitar, embora estivesse can-
sado. Peguei algumas folhas e comecei a escrever. 
Ao fazê- lo, compreendi a mensagem que ouvira 
na mente. Eu devia escrever para que meus filhos 
lessem no futuro como eu vira a mão de Deus 
abençoar nossa família. Vovô não precisava fazer o 
que estava fazendo por nós. Ele poderia ter delegado 
a tarefa para outra pessoa, ou simplesmente não 
ter feito nada. Mas ele estava servindo a nós, sua 
família, como sempre fazem os discípulos de Jesus 
Cristo que assumem convênios. Eu sabia que isso era 
verdade. Assim, registrei essas coisas para que meus 
filhos se lembrassem um dia, quando precisassem.

Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. 
Não falhei um único dia, por mais cansado que 
estivesse nem por mais cedo que precisasse acordar 

no dia seguinte. Antes de redigir, refletia sobre a 
pergunta: “Vi hoje a mão de Deus se estender sobre 
nós, nossos filhos ou sobre a família?” Com a con-
tinuidade, algo começou a acontecer: Ao relembrar 
o dia, via evidências do que Deus fizera por algum 
de nós e que eu não reconhecera nos momentos 
mais atarefados. À medida que isso ocorria — e era 
frequente — percebi que esse esforço de memória 
permitiria a Deus mostrar- me o que Ele realizara.

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 Celes-
tial ouve e responde a nossas orações; senti maior 
gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da 
Expiação do Salvador Jesus Cristo, e fiquei mais con-
fiante 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.

Passaram- se os anos, meus meninos hoje são 
homens feitos. E, de vez em quando, um deles me 
surpreende, ao dizer: ‘Pai, eu estava lendo o meu 
diário da época em que…’ e então me conta como a 
leitura de algo ocorrido há tanto tempo o ajudou a 
perceber algo feito por Deus em sua própria época.

Meu objetivo é exortá- los a achar maneiras de 
reconhecer e recordar a bondade de Deus. Isso for-
talecerá seu testemunho. Talvez vocês não tenham 
um diário ou costumem mostrar às pessoas a quem 
amam e servem os registros que guardam, mas 
tanto vocês como elas serão abençoados se recorda-
rem das obras do Senhor. (…)

Esta noite e amanhã à noite, ao orarem e pondera-
rem, sugiro que façam a pergunta: ‘Deus mandou 
uma mensagem específica para mim?’ ‘Vi Sua mão 
agir em minha vida e na vida dos meus filhos?’ 
Eu vou fazer isso. E então, preservarei essa lem-
brança para o dia em que eu e meus entes queri-
dos precisarmos recordar o quanto Deus nos ama 
e o quanto necessitamos Dele. Testifico que Ele nos 
ama e nos abençoa, mais do que a maioria de nós 
consegue reconhecer. Sei que isso é verdade,  
e sinto alegria ao recordá- Lo.
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Trechos de “Lembrar- se para 
Não Perecer”
Élder Marlin K. Jensen, dos Setenta (Registrador e 
Historiador da Igreja)

A Liahona, maio de 2007, pp. 36–38

Se prestarmos bastante atenção 
ao verbo lembrar, nas sagradas 
escrituras, observaremos que 
“lembrar”, isto é, a forma como 
Deus quer que façamos algo, 
é um princípio de salvação 
fundamental do evangelho. 

Isso porque admoestações proféticas para que nos 
lembremos de algo frequentemente nos chamam à 
ação: a ouvir, ver, fazer, obedecer, a arrepender- nos. 
[ver 2 Néfi 1:12; Mosias 6:3; Helamã 5:14]. Quando 
nos lembramos da forma como Deus espera, sobre-
pujamos nossa inclinação humana de meramente 
vestir a armadura para a batalha da vida, e entra-
mos na luta fazendo todo o possível para resistir às 
tentações e evitar o pecado.

O rei Benjamim pediu a seu povo que se lembrasse 
dessa forma ativa:

“E finalmente, não vos posso dizer todas as coisas 
pelas quais podeis cometer pecado; porque há vários 
modos e meios, tantos que não os posso enumerar.

Isto porém, posso dizer- vos: se não tomardes 
cuidado com vós mesmos e vossos pensamentos e 
vossas palavras e vossas obras; e se não observardes 
os mandamentos de Deus nem continuardes tendo 
fé no que ouvistes concernente à vinda de nosso 
Senhor, até o fim de vossa vida, perecereis. E agora, ó 
homem, lembra- te e não pereças” (Mosias 4:29–30).

Percebendo a vital importância de lembrar- nos de 
certas coisas em nossa vida, do que devemos nos 
lembrar? (…) Acho que a história de A Igreja de 
Jesus Cristo e de seu povo merece ser lembrada. 
As escrituras dão à história da Igreja alta priori-
dade. Na verdade, muito das escrituras é história 

da Igreja. No exato dia em que ela foi organizada, 
Deus ordenou a Joseph Smith: “Eis que um registro 
será escrito entre vós” [D&C 21:1]. Joseph cumpriu 
essa ordem, chamando Oliver Cowdery, o segundo 
élder da Igreja e seu principal assistente, para ser 
o primeiro historiador da Igreja. Fazemos regis-
tros para ajudar- nos a lembrar, e temos registrado 
o progresso da Igreja a partir de seu surgimento, 
desde a época de Oliver Cowdery. Esse registro 
histórico extraordinário lembra- nos que Deus abriu 
novamente os céus e revelou verdades que incitam 
nossa geração a agir. (…)

Lembrar permite que vejamos a mão de Deus 
em nosso passado, assim como as profecias e a fé 
asseguram- nos de que a mão de Deus está presente 
em nosso futuro. (…)

Sempre falamos em lembrar- nos de nossos con-
vênios sagrados e dos mandamentos de Deus, de 
lembrar- nos das ordenanças salvadoras e de fazê- 
las por nossos antepassados. E o que é mais impor-
tante: falamos sobre a necessidade de lembrar- nos 
de nosso Salvador Jesus Cristo, não apenas quando 
é conveniente, mas sempre, como Ele nos pede (ver 
3 Néfi 18:7, 11). Testificamos que sempre nos lem-
bramos Dele quando tomamos o sacramento. Em 
troca, Ele promete que Seu Espírito estará sempre 
conosco. É interessante notar que esse é o mesmo 
Espírito que o Pai Celestial enviou para “fazer- nos 
lembrar de tudo quanto nos tem dito” (João 14:26). 
Assim, recebendo dignamente o sacramento, somos 
abençoados pelo Espírito e entramos num mara-
vilhoso círculo de lembranças benéficas que conti-
nuamente remetem nosso pensamento e devoção a 
Cristo e Sua Expiação.

Acredito que o objetivo final de todas as lembran-
ças é achegar- nos a Cristo e tornar- nos perfeitos 
Nele (ver Morôni 10:32–33). Assim sendo, rogo a 
Deus que nos abençoe para que sempre nos lem-
bremos, especialmente de Seu Filho perfeito, e não 
pereçamos.
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Relatório do Sacerdócio e das Auxiliares
Abaixo estão perguntas para ajudar os líderes do sacerdócio e das auxiliares a contribuir para o histórico 
anual. (Esse modelo tem o objetivo de ser um guia e não precisa ser estritamente seguido.) Informações 
detalhadas, inclusive fotografias, aumentarão o valor do histórico. Use páginas adicionais para respon-
der, se necessário.

Descreva os esforços para ajudar os membros a viver o evangelho de Jesus Cristo.

  

  

 

Descreva a obra missionária em sua ala ou seu ramo.

  

  

 

Descreva os esforços para cuidar dos pobres e necessitados (não use nomes sem permissão).

  

  

 

Descreva o empenho para auxiliar os membros na pesquisa de sua história da família e na realização das 
ordenanças do templo.

  

  

 

Como líder, descreva como você sentiu a inspiração do Senhor e sentiu a mão de Deus guiando seu 
trabalho.

  

  

 

Descreva quaisquer informações adicionais que ache importantes para serem incluídas nesse relatório.

  

  

 



1. Esboço
Data
Quando a experiência aconteceu?  
(Registrar ano, mês, dia, hora.)

  

  

 

Pessoas
Listar as pessoas envolvidas na experiência.

  

  

 

Local
Onde aconteceu? (Mencionar o local da experiência.)

  

  

 

Circunstâncias
O que você estava fazendo na época?  
(Escrever detalhes pessoais e históricos.)

  

  

 

Sabedoria
O que você aprendeu com essa experiência  
(em uma frase)?

  

  

 

2. Narrativa
Agora, escreva a história completa usando os ele-
mentos registrados no esboço. (Esse modelo tem o 
objetivo de ser um guia e não precisa ser seguido  
à risca. Use páginas adicionais para responder,  
se necessário.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Assinar
Assine o que vai ser enviado para assegurar que é 
sua história e que é verdadeira.

  

  

 

Registrar Experiências Espirituais Pessoais 
e Familiares
O Presidente Henry B. Eyring incentivou os membros da Igreja a “achar maneiras de reconhecer e recordar a 
bondade de Deus. Isso fortalecerá seu testemunho. (…) Vocês e eles (os membros de sua família) serão abençoa-
dos se recordarem das obras do Senhor” (“Ó, Lembrai- vos, Lembrai- vos”, A Liahona, novembro de 2007, p. 67).
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Autorização para Uso de Fotografias

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

Termos, Condições e Acordo do Proprietário

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

Assinatura

Data

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

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

Assinatura

Data

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

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

Breve descrição Data Local
Nomes daqueles que aparecem 

na fotografia ou produção

© 2011 IRI. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 7/10. 7/10 
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Lista das Fotografias Enviadas — continuação

Breve descrição Data Local
Nomes daqueles que aparecem 

na fotografia ou produção

7/10. 7/10. PD50026457 059

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



Formulário de Consentimento para Histórico Anual 

Embora eu não seja membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (“a Igreja”), autorizo a Igreja e suas entidades 
afiliadas a coletar, processar, usar e transferir para outros países e/ou entidades legais minhas informações pessoais e/ou fotografias 
com o objetivo de compilar a história local da Igreja (“História”).  Compreendo que minhas informações pessoais serão usadas 
apenas de acordo com a Declaração de Privacidade de Dados da Igreja, a qual já li cuidadosamente.
Além disso, autorizo a Igreja e suas entidades afiliadas a divulgar ou permitir acesso a tais informações pessoais e/ou fotografias, 
por qualquer meio por elas definido, desde que faça parte do empenho da Igreja de publicar ou disponibilizar a História.
Nome da pessoa que enviou os dados (em letra de forma) Assinatura Data

 

© 2011 IRI. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. 3/11. 3/11 
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A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com 
endereço na 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 
84150, e suas entidades afiliadas (coletivamente denominadas 
“a Igreja”), adotaram a seguinte Declaração de Privacidade de 
Dados * para informar as pessoas sobre as atividades da Igreja 
com respeito à coleta, manutenção, transferência e ao uso (em 
conjunto denominados de “processamento”) de informações 
pessoais.
 1. A Igreja processa informações pessoais gerais e particulares 

dos membros da Igreja. As informações pessoais são 
geralmente coletadas diretamente com o membro da Igreja 
(ou com os pais, no caso de menores). As informações 
pessoais podem também ser coletadas de líderes 
eclesiásticos ou de outras fontes oficiais.

 2. As informações pessoais são processadas para: (a) criar 
e manter os registros de membros, as doações e os 
registros históricos e genealógicos da Igreja; (b) avaliar a 
qualificação para participar de ordenanças do templo e de 
outras ordenanças, do serviço missionário e de posições de 
liderança e de serviço voluntário; e (c) administrar o programa 
de instrução religiosa da Igreja.

 3. O fornecimento de informações pessoais é feito 
voluntariamente. Ao fornecer informações pessoais sobre 
qualquer outra pessoa além de si mesmo, o membro da Igreja 
deverá obter o consentimento da pessoa e dar a ela acesso 
a esta Declaração de Privacidade de Dados. Essa exigência 
não se aplica no caso de pais que forneçam informações 
pessoais à Igreja em nome de seus filhos menores.

 4. A fim de proteger a confidencialidade das informações 
pessoais processadas, a Igreja adota medidas técnicas 

e organizacionais apropriadas à natureza particular das 
informações. O acesso a informações pessoais confidenciais 
ou delicadas é restrito a líderes e funcionários autorizados da 
Igreja. Na medida em que a legislação local permita, certas 
informações pessoais de cunho geral (nomes, endereços, 
números de telefone e endereços de e-mail) podem ser 
distribuídas aos membros da Igreja que morem na mesma ala 
ou estaca, ou no mesmo ramo ou distrito.

 5. As informações pessoais podem ser transferidas para outras 
entidades da Igreja localizadas neste país ou em outros 
países onde leis de proteção de dados menos exigentes 
talvez prevaleçam.

 6. Mediante solicitação por escrito e se a legislação local 
assim o exigir, as pessoas podem ter acesso a suas 
informações pessoais, para especificar que tais informações 
sejam corrigidas ou atualizadas, ou para opor-se ao seu 
processamento. Os secretários de ala ou ramo podem 
fornecer informações pessoais de caráter geral aos membros 
e podem informar a eles o(s) local(is) para onde devem 
ser enviadas solicitações de acesso a outras informações 
pessoais.

 7. A Igreja conserva em seu poder as informações pessoais 
apenas até o momento em que isso seja necessário para 
cumprir os propósitos descritos nesta declaração. Algumas 
informações são retidas indefinidamente como parte de 
registros permanentes de genealogia, de membros, históricos 
e outros.

Perguntas sobre esta Declaração de Privacidade de Dados ou sobre 
a proteção de informações pessoais processadas pela Igreja devem 
ser enviadas por e-mail para DataPrivacyOfficer@ldschurch.org.

Amostra — Não Exibir

© 2011 IRI.Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. 6/11. 6/11. 
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Esta declaração foi atualizada em 9 de junho de 2011.
* Para uma versão oficial da Declaração de Privacidade de Dados da Igreja, 

aplicável em seu país, entre em contato com os líderes locais da Igreja.

Declaração de Privacidade de Dados da Igreja—Histórico Anual
Esta declaração deve ser usada em conjunto com o Formulário de Consentimento para Histórico Anual.
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