
Comunicado

Data: 28 de dezembro de 2017

Para: Autoridades gerais; presidência geral das auxiliares; 
setentas de área; presidentes de estaca, missão e distrito; 
bispos e presidentes de ramo

De: Sistema Educacional da Igreja (1‑801‑240‑4357)

Assunto: Transmissão do Sistema Educacional da Igreja em janeiro de 2018: “Uma Autoridade 
Geral Fala a Nós, com o Élder D. Todd Christofferson”

A transmissão do Sistema Educacional da Igreja, “Uma Autoridade Geral Fala a Nós, com o 
Élder D. Todd Christofferson”, será transmitida ao vivo pelo sistema de satélites da Igreja e pelo 
site LDS .org/ si/ broadcasts na sexta‑ feira, 26 de janeiro de 2018, às 6:00 p.m. (horário padrão 
das Montanhas Rochosas). Essa transmissão é para os educadores religiosos e missionários do 
Sistema Educacional da Igreja, funcionários dos Seminários e Institutos de Religião, professores 
do Seminário e Instituto chamados pela estaca e seus supervisores e cônjuges.

Logo após a transmissão ao vivo, uma gravação do devocional será arquivada no site 
LDS .org/ si/ broadcasts. Essa gravação poderá ser transmitida ou baixada a qualquer momento. 
Para ter acesso aos idiomas disponíveis e a outros detalhes, veja a programação da transmissão 
que acompanha este comunicado. A gravação em todos os idiomas aprovados estará disponível a 
partir da sexta‑ feira, 2 de fevereiro de 2018.

A transmissão poderá ser vista em determinadas capelas. Ela poderá ser gravada para 
treinamento interno durante o ano letivo. Incentivamos os presidentes de estaca, missão e distrito 
a disponibilizar as capelas para esse programa quando solicitados.

Tradução de Notice, 28 December 2017: January 2018 Church Educational System 
Broadcast: “An Evening with Elder D. Todd Christofferson.” Portuguese. 15195 059
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Programação da transmissão
Transmissão do Sistema Educacional da Igreja: 
“Uma Autoridade Geral Fala a Nós, com o Élder D. Todd Christofferson”

(Somente para educadores religiosos e missionários do Sistema Educacional da 
Igreja, funcionários dos Seminários e Institutos de Religião, professores do Seminário e Instituto chamados 
pela estaca e seus supervisores e cônjuges)

Sexta‑ feira, 26 de janeiro de 2018
Duração da programação: 1 hora

Informações gerais
Horário de exibição
Os líderes locais do Sistema Educacional da Igreja determinarão o dia e o horário de exibição que melhor atendam 
a seus funcionários e a outros espectadores convidados. Se for solicitado que seu edifício seja utilizado a fim de 
que os funcionários locais do Sistema Educacional da Igreja e outras pessoas assistam à transmissão, informe 
seu especialista de tecnologia a respeito da data e do horário selecionados.

Informações para o especialista de tecnologia da estaca
A transmissão poderá ser vista ao vivo1 pelo sistema de satélites da Igreja e pelo site LDS .org/ si/ broadcasts. 
Para assistir ao programa após a exibição ao vivo, deve‑ se acessar a transmissão ou fazer o download pelo site 
LDS .org/ si/ broadcasts ou, ainda, gravar a transmissão ao vivo e vê‑ la depois.
Para instruções sobre como se preparar para uma transmissão via satélite ou para telefonar para a assistência 
técnica, consulte as Informações sobre o equipamento de recepção do sinal de satélite para o especialista de 
tecnologia da estaca. Esse documento deve estar junto ao receptor do satélite.
Para obter informações técnicas sobre transmissões via satélite, via Internet ou por outros equipamentos usados 
para receber transmissões da Igreja em uma capela, acesse o site mhtech .LDS .org. Se seu idioma não estiver 
disponível nesse site, o escritório administrativo responsável por sua área poderá fornecer ajuda.
Observação: Se você consegue ler e escrever em inglês, por favor, preencha a Broadcast Postevent Survey 
[pesquisa pós‑ transmissão] após o término da transmissão (a pesquisa atualmente está disponível somente em 
inglês). Para preencher a pesquisa, acesse o site mhtech .LDS .org e procure broadcast survey [pesquisa de 
transmissão].

Closed- caption
O closed- caption para deficientes auditivos encontra‑ se disponível para a transmissão via satélite em muitas áreas. 
Onde estiver disponível, será mostrado em inglês, no canal de closed- caption 1 (CC1); em espanhol, no canal 
de closed- caption 3 (CC3); e em português, no canal de closed- caption 4 (CC4). Se esse tipo de legenda estiver 
disponível em sua área, providencie um aparelho de televisão para as pessoas que precisam desse serviço. Para 
assistência técnica, siga as instruções em Informações sobre o equipamento de recepção do sinal de satélite para 
o especialista de tecnologia da estaca.
Legendas closed- caption em inglês, português e espanhol também estão disponíveis na Internet para aparelhos 
eletrônicos que viabilizam esse tipo de legenda.
 1. Os horários, as datas e os idiomas da transmissão estão sujeitos a alterações. Acesse o site events .LDS .org para receber atualizações em inglês. Para 

atualizações em outros idiomas, contate o escritório administrativo designado.
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Sexta‑ feira, 26 de janeiro de 2018
Programação da transmissão: Transmissão do Sistema Educacional da Igreja

Reprodução em vídeo
A reprodução em vídeo dessa transmissão só é autorizada para uso do Sistema Educacional da Igreja. É permitido 
fazer cópias para o treinamento em serviço do Sistema Educacional da Igreja. Coloque a seguinte notificação de 
direitos autorais na etiqueta de cada cópia:

Transmissão do Sistema Educacional da Igreja: 
“Uma Autoridade Geral Fala a Nós, com o Élder D. Todd Christofferson” 
26 de janeiro de 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
Todos os direitos reservados.

Essa transmissão também será arquivada no site LDS .org/ si/ broadcasts.

Transmissão ao vivo
A transmissão ao vivo estará disponível pelo sistema de satélites da Igreja e no site LDS .org/ si/ broadcasts.

Transmissão ao vivo  MST: Sexta feira, 26 de janeiro de 2018, às 6:00 p.m.2
 UTC: Sábado, 27 de janeiro de 2018, à 0100

Idiomas disponíveis para a transmissão ao vivo no sistema de satélites da Igreja e no site LDS .org/ si/ broadcasts:
Cambojano
Cantonês
Cebuano
Coreano
Espanhol (com closed- caption)
Fijiano

Francês
Indonésio
Inglês (com closed- caption)
Japonês
Mandarim
Mongol

Português (com closed- caption)
Samoano
Tagalo
Tailandês
Taitiano
Tonganês

Começando com a transmissão ao vivo, o programa poderá ser visto a qualquer momento no site 
LDS .org/ si/ broadcasts nos idiomas listados acima.

 2. Os horários de início do programa estão indicados no horário‑ padrão das Montanhas Rochosas (MST) e no Tempo Universal Coordenado (UTC). O 
horário‑ padrão das Montanhas Rochosas (MST) é o mesmo que o de Salt Lake City, Utah. UTC é o padrão internacional de horário.
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Sexta‑ feira, 26 de janeiro de 2018
Programação da transmissão: Transmissão do Sistema Educacional da Igreja

Arquivos
Os arquivos estão disponíveis no site LDS .org/ si/ broadcasts.

Idiomas dos arquivos de vídeo, de texto e somente áudio no site LDS .org/ si/ broadcasts:
Albanês
Alemão
Armênio
Búlgaro
Cambojano
Cantonês
Cebuano
Coreano
Croata
Dinamarquês
Espanhol (com closed- caption)
Estoniano
Fijiano

Finlandês
Francês
Holandês
Húngaro
Indonésio
Inglês (com closed- caption)
Italiano
Japonês
Letão
Lituano
Malgaxe
Mandarim
Mongol

Norueguês
Polonês
Português (com closed- caption)
Romeno
Russo
Samoano
Sueco
Tagalo
Tailandês
Taitiano
Tcheco
Tonganês
Ucraniano

Os arquivos de vídeo da transmissão ao vivo estarão disponíveis no site LDS .org/ si/ broadcasts logo após a 
transmissão. Os arquivos de vídeo e somente áudio serão acrescentados assim que estiverem disponíveis, 
geralmente na sexta‑ feira seguinte à transmissão. Os arquivos de texto serão acrescentados à medida que estiverem 
disponíveis.


