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Visão Geral

Propósito Deste Guia
Este guia descreve como os líderes podem organizar, liderar e implementar o trabalho do templo e da história 
da família nas alas e estacas. Ele descreve como a história da família pode ser parte integrante dos esforços 
do conselho da ala para a salvação de almas. O guia também descreve como os líderes podem fortalecer a si 
mesmos e outras pessoas por meio da participação no trabalho. 

Este guia fornece detalhes não encontrados no Manual 2: Administração da Igreja, e substitui o Guia Adminis-
trativo de História da Família citado na seção 5.4.7 do manual. Ele é preparado para presidências de estaca, 
bispados, líderes de grupo dos sumos sacerdotes, sumos conselheiros responsáveis por coordenar a história da 
família e outros membros da estaca e do conselho da ala. Os presidentes do quórum de élderes usam este guia 
nas alas ou nos ramos onde não há líder do grupo de sumos sacerdotes. O guia também contém informações 
sobre como os consultores de história da família, os diretores de indexação da estaca, os diretores de centros 
de história da família e os consultores de história da família da área podem ajudar os líderes da ala e da estaca 
a implementar o trabalho de história da família. 

A fim de utilizar este guia, estude as informações relevantes e pondere sobre elas para receber inspiração sobre 
como tornar o trabalho de história da família parte de sua vida pessoal e de suas responsabilidades como líder 
da ala ou da estaca. Utilize a coluna de anotações em cada página para registrar suas impressões. Siga as dire-
trizes delineadas neste livro e coloque em prática as impressões singulares que você receber. 

DVD Voltar o Coração 
O DVD Voltar o Coração (08885) fornece uma apresentação em vídeo que demonstra os princípios ensinados 
neste guia. Ele inclui exemplos da vida real de como os líderes de uma estaca usaram o trabalho do templo 
e da história da família para fortalecer as pessoas e as famílias. Ele também inclui vídeos de instruções que 
descrevem as responsabilidades do templo e da história da família dos líderes da ala, da estaca e daqueles 
que possuem chamados de história da família. 

O DVD pode ser visto para estudo pessoal ou em reuniões de conselho, para iniciar debates e planejar o traba-
lho referente ao templo e à história da família. Os vídeos do DVD também estão disponíveis na seção Servir na 
Igreja do LDS.org. 

FamilySearch
FamilySearch é o nome usado pela Igreja para descrever o trabalho de história da família, produtos e serviços 
ao público em geral. FamilySearch .org é o nome do site principal onde os frequentadores do templo conse-
guem encontrar, conservar e compartilhar histórias da família. 

Aplicação em Ramos, Distritos e Missões
Com propósitos administrativos, os termos bispo e bispado nestas instruções referem-se também a presiden-
tes de ramo e presidências de ramo. Os termos presidente de estaca e presidência de estaca referem-se também a 
presidentes de distrito e presidências de distrito. As referências a alas e estacas também se aplicam aos ramos, 
distritos e às missões.
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Abençoar Vidas por Meio 
do Trabalho do Templo e da 
História da Família 

“Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias — testi-
ficando que ele [Elias, o profeta] seria enviado (…) para voltar o coração dos pais 
para os filhos e os filhos para os pais. 

D o u t r i n a  e  C o n v ê n i o s  1 1 0 : 1 4 – 1 5

A Natureza Purificadora Desta Obra 
“Voltar o coração” significa que as pessoas e famílias sentem um despertar espiri-
tual ao servirem seus familiares falecidos e experimentar a alegria de serem parti-
cipantes ativos em uma parte essencial do plano de salvação estabelecido pelo Pai 
Celestial (ver D&C 138:56). A participação no trabalho do templo e da história da 
família toca a alma quando o Espírito Santo presta testemunho da natureza eterna 
da família. 

“Elias, o profeta, veio para converter o coração dos pais aos filhos e o dos 
filhos aos pais. Com isso, a afeição natural entre as gerações começou a crescer. 
A restauração foi acompanhada pelo que é às vezes chamado de Espírito de 
Elias, o profeta — uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho 
da natureza divina da família.”

Élder Russell M. Nelson
Conference Report, abril de 1998, p. 43; ou Ensign, maio de 1998, p. 34.

Os membros que se envolvem com esse trabalho são inspirados a viver sua vida 
centralizada no evangelho e estão mais propensos a fazer oração pessoal e familiar, 
a estudar as escrituras individualmente e em família e a fazer a noite familiar regu-
larmente. Normalmente, quando os membros participam do trabalho do templo e 
da história da família, eles são mais propensos a participarem de todas as reuniões 
da Igreja. 

“Em minha própria família, algumas de nossas experiências 
mais sagradas e queridas ocorreram quando nos reunimos no 
templo para realizar ordenanças de selamento para nossos 
antepassados falecidos. (…) As bênçãos mais importantes e 
sublimes de nossa condição de membros da Igreja são as que 
recebemos nos templos de Deus.” 

Presidente Thomas S. Monson
Conference Report, abril de 2011, p. 87; ou A Liahona, maio de 2011, p. 93.

Abençoar Vidas por Meio do Trabalho do Templo e da História da Família 
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Abençoar Vidas por Meio do Trabalho do Templo e da História da Família 

“Nenhum trabalho dá mais proteção à Igreja do que as ordenanças do templo e a pesquisa de 
história da família, que a sustêm. Nenhum trabalho é tão espiritualmente purificador. Nenhum 
trabalho nos confere mais poder. Nenhum trabalho exige um padrão de retidão mais elevado.”

Presidente Boyd K. Packer
“O Templo Sagrado”, A Liahona, outubro de 2010, p. 29. 

A História da Família Ajuda os Líderes a Realizarem o Trabalho 
de Salvação para os Vivos e para os Mortos 
Os líderes podem usar o trabalho do templo e da história da família como uma 
maneira de fortalecer os membros e suas famílias. Os lideres consideram maneiras 
de usar a história da família ao trabalharem com: 

• Obra missionária
• Retenção de conversos 
• Ativação de membros
• Ensino do evangelho

Este guia fornece exemplos de como isso pode ser realizado. 

Agora É a Época Ideal para o Trabalho do Templo e da 
História da Família 
Em 3 de abril de 1836, Elias, o Profeta, apareceu no Templo de Kirtland e restaurou 
as chaves do poder selador, cumprindo a profecia de Malaquias que foi declarada a 
Joseph Smith (ver Joseph Smith—História 1:38; D&C 110). 

“Em minha opinião, é muito significativo o fato dessa declara-
ção, essa repetição das maravilhosas palavras de Malaquias 
concernente ao trabalho dos mortos, ter sido dada ao menino 
Joseph quatro anos antes dele receber permissão para tirar as 
placas do monte. A declaração foi dada antes mesmo de ele ter 
recebido o Sacerdócio Aarônico ou o de Melquisedeque, antes 
dele ter sido batizado e bem antes da restauração da Igreja. 

Isso diz bastante sobre a prioridade desse trabalho no plano do Senhor.” 
Presidente Gordon B. Hinckley

“Um Século de Serviço de História da Família”, A Liahona, novembro de 1996. 



3

Observações

Abençoar Vidas por Meio do Trabalho do Templo e da História da Família 

A aparição de Elias, o profeta ao Profeta Joseph Smith marcou o início do trabalho 
do templo e da História da Família nesta dispensação. Em nossos dias, o trabalho 
do templo e da história da família tem acelerado. Os avanços tecnológicos per-
mitem que o FamilySearch forneça os registros do templo e da história da família 
on-line, facilitando o acesso deles aos membros do mundo todo. Os templos estão 
disponíveis a um número maior de membros e em mais lugares. 

Os membros da Igreja continuam a crescer na capacidade de compreender e usar 
os novos métodos de preparar nomes para o templo. Com mais registros acessíveis 
a mais pessoas e novas ferramentas adicionadas para a nova geração, é chegado 
plenamente o tempo de “voltar o coração” dos filhos de Deus. 

A Liderança do Trabalho do Templo e da História da Família 
Os líderes do sacerdócio fornecem a orientação doutri-
nária e administrativa para o trabalho do templo e da 
história da família. A orientação deles é fundamental 
para levar os membros ao templo por meio do traba-
lho de história da família. Eles ensinam os membros e 
os incentivam a frequentar o templo e a participar do 
trabalho de história da família. 

As responsabilidades dos líderes do sacerdócio incluem 
o seguinte: 

• Os presidentes de estaca portam as chaves para esse 
trabalho, portanto eles presidem sobre os esforços 
do templo e da história da família e dirigem esse 
trabalho na estaca. 

• Os bispos portam as chaves para esse trabalho, por-
tanto eles dirigem os esforços do templo e da história da família na ala. 

• Os líderes do grupo dos sumos sacerdotes têm a responsabilidade principal de 
coordenar os esforços do conselho da ala para incentivar e tornar possível o 
trabalho do templo e da história da família na ala. 

Os líderes do sacerdócio e todos os outros membros do conselho da ala incentivam 
os membros por quem eles são responsáveis a fazer o seguinte: 

• Receber as próprias ordenanças no templo e ajudar os membros da família 
imediata a recebê-las também. 

• Portar uma recomendação para o templo atualizada e ir ao templo tão frequen-
temente quanto as circunstâncias, inclusive as necessidades das famílias, o 
permitam. Os adultos sem investidura e os jovens com idade a partir de doze 
anos, inclusive membros novos, são incentivados a obter uma recomendação 
de uso limitado e realizar batismo e confirmação pelos mortos. 

• Participar do trabalho de história da família ao identificar seus familiares fale-
cidos, solicitar as ordenanças do templo para eles, se necessário, e realizar as 
ordenanças eles mesmos, se possível. 

• Manter registros de sua própria vida e da vida de seus antepassados, inclusive 
diários, histórias pessoais, fotos de família e outros registros de família. 

Os líderes da ala e da estaca ajudam os 
membros a receberem as bênçãos do templo 
por meio da história da família. 
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Abençoar Vidas por Meio do Trabalho do Templo e da História da Família 

Estudo Doutrinário 

•	Malaquias	4:5–6
•	Efésios	1:10	
•	Doutrina	e	Convênios	2
•	Doutrina	e	Convênios	110
•	Doutrina	e	Convênios	128
•	Doutrina	e	Convênios	138
•	Russell M.	Nelson,	“Um	Elo	de	Amor	Que	Une	Gerações”,	A Liahona, 

maio de 2010, pp. 91–94.
•	Preparação para Entrar no Templo Sagrado (36793 059)

Recursos Adicionais

Cadastrar-se on-line em FamilySearch .org/ serve para ter acesso a recursos 
adicionais específicos para os líderes do sacerdócio. 
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Levar os Membros ao Templo por Meio do Trabalho de História da Família 
Quando	os	membros	fazem	o	trabalho	de	história	da	família,	eles	são	inspirados	a	tornar	o	templo	
uma parte importante de sua vida. A orientação e o testemunho dos líderes são fundamentais no 
processo de levar os membros ao templo por meio do trabalho de história da família. Abaixo se 

encontram três coisas que os líderes podem fazer: 

 
Descobrir 

“E assim meu pai, Leí, descobriu a 
genealogia de seus pais. (…) [Ele] 
encheu-se do Espírito e começou a 
profetizar” (1 Néfi 5:16 –17). 
Tal como Leí, os líderes podem des-
cobrir rapidamente por eles mesmos 
o poder da história da família ao: 
•	Estudar	a	doutrina	do	trabalho	do	

templo e da história da família e 
ponderar sobre ela. 

•	Visualizar	registros	e	preparar	
ordenanças por seus familiares 
falecidos em FamilySearch .org. 

•	Realizar	ordenanças	no	templo	por	
seus familiares falecidos. 

 
Ensinar

O Presidente Boyd K. Packer ensinou: 
“A doutrina verdadeira, quando 
compreendida, muda as atitudes e o 
comportamento” (A Liahona, janeiro 
de 1987, p. 16). 
Os líderes ensinam aos membros a 
doutrina do trabalho do templo e da 
história da família. Eles testificam 
que ele é parte essencial do trabalho 
de salvação. 
Os líderes inspiram os membros a 
descobrirem a alegria do trabalho 
do templo e da história da família ao 
ensinar essa doutrina e testificar das 
bênçãos de participar desse trabalho. 

 
Possibilitar

Os líderes determinam a melhor 
maneira de convidar os membros 
a participar do trabalho do templo 
e da história da família e a melhor 
maneira de ajudá-los a realizar o 
trabalho. 
Os líderes fornecem os recursos 
necessários para ajudar os membros 
no trabalho do templo e da história 
da família, inclusive: 
•	Consultores	de	história	da	família	

chamados e treinados. 
•	Aulas,	eventos	e	atividades	sobre	

história da família. 
•	Um	centro	de	história	da	família,	se	

a estaca decidir. 
•	Um	trabalho	de	Indexação	do	

FamilySearch, se a estaca ou a ala 
decidir. 
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Liderança da Estaca Liderança da Estaca 

Liderança da Estaca 
“Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser 
Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos.”

R o m a n o s  1 4 : 9

O Presidente da Estaca e Seus Conselheiros
O presidente da estaca preside o trabalho de salvação na estaca, que inclui o 
trabalho do templo e da história da família. Os presidentes de estaca podem usar 
o trabalho do templo e da história da família como uma maneira de fortalecer os 
membros e suas famílias. Os presidentes de estaca pensam em maneiras de usar a 
história da família para ajudar na obra missionária, na retenção de conversos, na 
ativação de membros e no ensino do evangelho. Os líderes da estaca devem examinar 
a seção “Liderança da Ala” para ver exemplos de maneiras de usar a história da 
família nesses esforços. 

O presidente da estaca e seus conselheiros dão o exemplo ao ensinar a doutrina do 
trabalho do templo e da história da família e testificar das bênçãos que vêm por 
meio da participação nesse trabalho. Eles incentivam os membros da estaca a iden-
tificar seus antepassados falecidos e providenciar as ordenanças do templo neces-
sárias para eles. Eles certificam-se de que os líderes usam a história da família para 
ajudar a atingir as metas da estaca. Eles dirigem os esforços do templo e da história 
da família e os eventos em seus conselhos de estaca. 

A presidência da estaca pode designar um ou mais membros do sumo conselho 
para ajudar a supervisionar o trabalho do templo e da história da família. Abaixo se 
encontra um exemplo de como a história da família é organizada na estaca. 

Presidente da Estaca

Preside o trabalho de salvação 

Sumos Conselheiros 

Instruem os líderes de grupo dos sumos sacerdotes e 
coordenam os esforços da estaca entre os centros de 
história	da	família	e	a	Indexação	do	FamilySearch.	

Consultores de Histó-
ria da Família da Área 

Servem como recursos 
para a estaca 

Líder do Grupo de 
Sumos Sacerdotes
Coordena o trabalho 
da ala relacionado 

ao templo e à 
história da família 

Diretor de Indexa-
ção da Estaca 

Coordena o trabalho 
relacionado à 
Indexação	do	
FamilySearch 

Diretor do Centro de 
História da Família 

Supervisiona os 
centros de história 

da família 
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Liderança da Estaca Liderança da Estaca 

Conselhos de Estaca 
Como o enfoque dos conselhos de estaca é a salvação, eles devem levar em consi-
deração como o trabalho do templo e da história da família pode ser um recurso 
importante para realizar os muitos aspectos do trabalho de salvação. Os conselhos 
de estaca fazem o seguinte: 

• Ajudam com os planos, as metas e os eventos relacionados ao templo e à histó-
ria da família. 

• Determinam como o templo e a história da família podem ajudar as auxiliares 
da estaca a realizarem o trabalho de salvação, inclusive o trabalho missionário 
dos membros, a retenção de conversos, a ativação e o ensino do evangelho. 

• Determinam como as atividades da estaca como projetos de serviço, comemo-
rações, conferência e atividades dos jovens adultos solteiros podem ser enri-
quecidas com o acréscimo de esforços de história da família a esses eventos. 

Sumo Conselheiro Responsável pelo Trabalho do Templo 
e da História da Família

O(s) sumo(s) conselheiro(s) responsável(eis) pelo tra-
balho do templo e da história da família coordena(m) 
os esforços do templo e da história da família na 
estaca. Ele supervisiona o trabalho de história da 
família de três maneiras. 

Instrui os líderes de grupo dos sumos 
 sacerdotes 
O sumo conselheiro instrui os líderes de grupo dos 
sumos sacerdotes e os líderes do quórum de élderes 
em suas responsabilidades com o templo e a história 
da família. Ele certifica-se de que a estaca, as alas, os 
grupos de sumos sacerdotes e os quóruns de élde-
res estejam organizados para realizar o trabalho do 
templo e da história da família.

Coordena os esforços relacionados à Indexação do FamilySearch 
Se a estaca optar por organizar um programa de Indexação do FamilySearch da 
estaca, o sumo conselheiro supervisiona o programa. Se solicitado pela presidência 
de estaca, ele pode recomendar alguém para ser chamado como diretor de indexa-
ção da estaca. 

Coordena os recursos de história da família da estaca 
O sumo conselheiro supervisiona todos os centros de história da família da estaca. 
Se solicitado, ele pode recomendar pessoas à presidência da estaca para serem 
chamadas como diretores do centro de história da família ou como assistentes do 
diretor. Ele faz atribuições às alas por meio dos líderes do grupo dos sumos sacer-
dotes para providenciar consultores de história da família para trabalharem nos 

Sumo Conselheiro 

Instrui os líderes de grupo 
dos sumos sacerdotes 

Coordena os esforços 
 relacionados à Indexação 

do FamilySearch 

Coordena os recursos 
de história da família 

da estaca 
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centros de história da família da estaca. Para 
centros de história da família multiestaca, os 
sumos conselheiros das estacas participantes 
trabalham juntos para ajudar a supervisionar 
os centros, providenciar consultores de história 
da família e fundos. 

Devido ao fato de os centros de história da 
família serem importantes para a comunidade 
e servirem muitas pessoas que não são mem-
bros da Igreja, o sumo conselheiro também 
trabalha com os representantes de assuntos 
públicos para envolver a comunidade nos 
eventos de história da família. 

Nas estacas onde os líderes, inclusive os sumos conselheiros, participam 
ativamente da história da família, o envio de nomes ao templo é duas 
vezes maior do que a média das estacas onde não há uma participa-
ção ativa dos líderes. (Retirado dos dados de análise do FamilySearch 
de 2010.)

Indexação	do	FamilySearch

Os Benefícios da Indexação 
A Indexação do FamilySearch é uma maneira de a Igreja tornar sua vasta coleção 
de registros genealógicos disponível ao público. Os voluntários utilizam as ferra-
mentas à disposição em FamilySearch .org para criar índices que facilitam a pes-
quisa nos registros. Depois os registros indexados são disponibilizados por meio do 
FamilySearch.org. 

A indexação teoricamente pode ser feita por qualquer pes-
soa, jovem ou idosa. Ela afeta a vida das pessoas que fazem 
a indexação e daquelas que usam os registros indexados. 
Alguns benefícios da indexação incluem: 

•  Ela fornece um meio para as pessoas pesquisarem com 
mais rapidez e encontrarem seus antepassados. 

•  Ela fornece oportunidades de serviço. Os membros — 
inclusive aqueles que são menos ativos, que não podem 
sair de casa ou os idosos — são capazes de fazer a inde-
xação em casa. 

•  Ela fornece uma oportunidade para os jovens e os 
adultos solteiros de participar do trabalho de história da 
família. 

8

O sumo conselheiro designado coordena a história da famí-
lia na estaca. Ele instrui os líderes da ala e envia relatórios 
regulares à presidência da estaca. 

A indexação do FamilySearch abençoa a vida 
daqueles que fazem a indexação e a dos que 
usam os registros indexados. 
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A Indexação nas Estacas e nas Alas 
Embora as pessoas possam fazer o trabalho de indexação sozinhas, “a presidência 
da estaca pode concluir que seria benéfico para os membros da estaca trabalharem 
juntos em um programa de indexação” (Manual 2: Administração da Igreja, 2010, 
5.4.7). Se a estaca optar por estabelecer um esforço organizado de indexação do 
FamilySearch, ele é coordenado pelo sumo conselheiro que supervisiona o trabalho 
de história da família na estaca. 

A presidência da estaca, em conselho com o sumo conselheiro, recomenda alguém 
para ser o diretor de indexação da estaca. Diretores assistentes também poderão 
ser chamados. O diretor treina e apoia os membros em seus projetos de indexa-
ção, coordena os projetos dos membros e recebe direitos sobre os relatórios do 
programa de indexação para manter-se informado da participação da estaca. O 
diretor fornece atualizações regulares sobre o projeto de indexação da estaca ao 
sumo conselheiro responsável. 

Os membros da estaca podem ser chamados para servir como indexadores. Eles 
são chamados pela ala e dirigidos pela estaca. 

As alas podem optar por organizar um projeto de inde-
xação da ala, se não houver um projeto estruturado de 
Indexação do FamilySearch na estaca. 

Os líderes da ala e da estaca organizam os projetos de Inde-
xação do FamilySearch a seu critério. Os líderes organizam 
os projetos de indexação da maneira que melhor se ajustar 
às necessidades dos membros. 

Os líderes podem ajudar nos projetos de indexação ao: 

• Incentivar os membros a serem voluntários e a partici-
par, sozinhos ou fazendo parte de um projeto organi-
zado. 

• Convidar os membros da comunidade local para usa-
rem os registros indexados por meio do FamilySearch 
.org e a ajudarem com os projetos de indexação. 

• Designar consultores, inclusive jovens, para ajudar as 
outras pessoas a aprenderem a indexar. 

A indexação do FamilySearch proporciona 
oportunidades de serviço a muitas pessoas. 
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Uma adolescente explicou como participar da indexação abençoou sua vida: 

“Sei que estou ajudando a encontrar pessoas que talvez não tivessem a 
chance de ter seu trabalho realizado se a indexação não existisse. (…) 
É legal saber que mesmo não indo ao templo para realizar ordenan-
ças, posso ajudá-los a chegar lá” (Amanda Pace, Mindy Raye Holmes, 
“Indexing Mania”, Revista New Era, maio de 2009, p. 19). 

Centros de História da Família

Propósitos dos Centros de História da Família
A Igreja estabeleceu milhares de centros de história da família no mundo todo. Os 
líderes usam os centros de história da família como recurso para abençoar a vida 
dos membros e para prestarem um serviço valioso à comunidade. 

Os centros de história da família funcionam sob a orientação do sacerdócio. O 
sumo conselheiro responsável pelo trabalho do templo e da história da família, sob 

a direção da presidência da estaca, supervisiona todos os 
centros de história da família da estaca. 

Os centros de história da família dão aos membros e 
aos frequentadores não membros acesso aos recursos de 
história da família, inclusive: 

• Recursos genealógicos 
• Aulas e oficinas 
• Auxílio individual 

Quando	os	líderes	da	estaca	se	esforçam	para	atingir	
metas específicas de assuntos públicos, eles veem os  
centros de história da família como um meio singular 
e eficaz de melhorar a imagem que a comunidade local 
tem da Igreja. A maioria dos frequentadores dos centros 
de história da família é formada por não membros. Uma  

frequentadora da comunidade explicou como sua vida tem sido abençoada por 
meio de um centro de história da família: 

“Acho o centro simplesmente fantástico e adoro ter acesso aos registros 
de	Salt	Lake	City.	(…)	Quando	encontro	algo,	gostaria	de	poder	dizer	
que ‘eu encontrei’, mas é como se Deus o tivesse colocado ali. Não sou 
mórmon, mas uma das coisas que sinto no coração é que Deus quer que 
esse trabalho seja realizado” (Myra Sims, LaRene Gaunt, “Family History 
Wellspring”, Ensign, agosto de 1993, p. 24). 

Equipe dos Centros de História da Família 
O sumo conselheiro responsável certifica-se de que as necessidades da equipe dos  
centros de história da família da estaca estão sendo atendidas. Para centros de história 

Os centros de história da família são um recurso 
valioso aos membros da Igreja e à comunidade. 
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da família multiestaca, os sumos conselheiros das estacas participantes trabalham 
juntos para ajudar a supervisionar os centros, providenciar consultores de história 
da família e fundos. 

A equipe dos centros de história da família é formada por pessoas com habilidades 
específicas em ensinar, realizar pesquisa de história da família e usar a tecnologia 
do FamilySearch. Os membros da equipe incluem: 

• O diretor e os assistentes do diretor do 
Centro de História da Família, se neces-
sário. Os diretores e seus assistentes 
são recomendados pela presidência da 
estaca, são aprovados por ela e pelo sumo 
conselho. A presidência da estaca pode 
pedir recomendação ao sumo conselheiro 
responsável. 

• Consultores de história da família. O 
sumo conselheiro coordena-se com os 
bispados e líderes de grupo dos sumos 
sacerdotes para designar consultores 
de história da família suficientes para 
fazerem parte da equipe dos centros de 
história da família da estaca. Os consulto-
res são chamados pelos bispados. 

• Membros voluntários do público em geral. Essas pessoas podem servir nos 
centros com a aprovação do sumo conselheiro. Há muitas pessoas habilidosas 
na comunidade que estão dispostas a servir, se tiverem oportunidade. 

Estabelecer, Realocar ou Fechar um Centro 
Se a presidência da estaca está considerando abrir, realocar ou fechar um centro de 
história da família, eles devem entrar em contato com os consultores de história da 
família da área. A estaca envia um Request to Create, Relocate, or Close a Family His-
tory Center [Formulário de Solicitação para Criar, Realocar ou Fechar um Centro de 
História da Família] ao assessor da área. O consultor da área examina a solicitação 
com o Departamento de História da Família. 

Recursos Adicionais

•	David	A.	Bednar,	“Ter	Honrosamente	um	Nome	e	uma	Posição”,	conferência	
geral de abril de 2009, pp. 97–105 ou Ensign, maio de 2009, pp. 97–100. 

•	FamilySearch	.org,	que	fornece	mais	informações	sobre	a	Indexação	do	
FamilySearch.

•	Guia Internacional de Funcionamento do Centro de História da Família (34792 059), 
que contém mais informações sobre os centros de história da família, à 
disposição na seção Servir na Igreja do LDS.org. 

Os centros de história da família são lugares de reunião 
para aulas, oficinas e auxílio individual. 
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Liderança da Ala
“Porque a sua salvação é necessária e essencial a nossa salvação, [pois] eles, sem 
nós, não podem ser aperfeiçoados — nem podemos nós, sem nossos mortos, ser 
aperfeiçoados.”

D o u t r i n a  e  C o n v ê n i o s  1 2 8 : 1 5

O Bispo e Seus Conselheiros 
O bispo dirige o trabalho de salvação na ala, que inclui o trabalho do templo e da 
história da família. O bispo pode usar o trabalho do templo e da história da família 
como uma maneira de fortalecer os membros e suas famílias. O bispo pensa em 
maneiras de usar a história da família para ajudar na obra missionária, na retenção 
de conversos, na ativação de membros e no ensino do evangelho. Os bispos devem 
examinar a seção “Liderança da Ala” para ver exemplos de maneiras de usar a 
história da família nesses esforços.

O bispo e seus conselheiros dão o exemplo ao ensinar a doutrina do trabalho do 
templo e da história da família e testificar das bênçãos que recebem por meio da 
participação nesse trabalho. O bispado certifica-se de que o líder do grupo de 
sumos sacerdotes aja como coordenador do conselho da ala do trabalho do templo 
e da história da família. 

Abaixo se encontra um exemplo de como a história da família é organizada na ala. 

Fornece	auxílio	e	
treinamento 

Sumo Conselheiro 

Dirige o trabalho de salvação 

Bispo

Coordena os projetos do conselho da ala e dirige o 
trabalho dos consultores de história da família. 

Líder do Grupo de Sumos Sacerdotes 

Ajudam os membros a encontrar os antepassados e a 
preparar nomes para as ordenanças do templo. 

Consultores de História da Família
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Como o Conselho da Ala Fortalece a Ala por Meio do Trabalho 
do Templo e da História da Família
O trabalho do templo e da história da família 
não se trata apenas da salvação dos mortos. 
Esse trabalho é, de fato, parte integrante de um 
grande trabalho — o trabalho de salvação (ver 
Efésios 1:10). Como o enfoque do conselho de 
ala é a salvação, ele deve considerar como o tra-
balho do templo e da história da família pode 
ser um recurso importante para realizar muitos 
aspectos do trabalho de salvação. Os conselhos 
de ala fazem o seguinte: 

• “Esforçam-se para ajudar as pessoas a 
fortalecer o testemunho, receber as orde-
nanças de salvação, guardar os convênios e 
tornar-se seguidoras consagradas de Jesus 
Cristo (ver Morôni 6:4–5)” (Manual 2, 4.4). 

• Determinam como o templo e a história da 
família podem ajudar a ala a realizar o trabalho de salvação, inclusive o traba-
lho missionário dos membros, a retenção de conversos, a ativação e o ensino 
do evangelho. 

O Trabalho Missionário dos Membros (Ver Manual 2, 5.1) 

A história da família permite que os membros da Igreja compartilhem um tópico 
do evangelho com seus amigos e vizinhos que pertencem a outras crenças de modo 
inofensivo. A maioria das pessoas tem um interesse natural pela família. No mundo 
todo, o coração de milhões de pessoas voltou-se a seus antepassados. Os membros 
do conselho da ala, inclusive o líder da missão da ala, incentivam os membros a 
convidar seus amigos e membros da família a: 

• Falar sobre sua própria história da família pode ajudar as pessoas a sentir o 
Espírito e a desenvolver interesse na mensagem do evangelho restaurado. 

• Aprender por que a Igreja enfatiza a história da família visitando 
mormon .org/ family-history.

• Usar os recursos gratuitos da Igreja sobre a história da família, inclusive o 
FamilySearch .org e os centros de história da família locais. A Igreja tem a 
maior coleção do mundo de recursos de história da família e genealogia. 

• Participar de uma noite familiar ou de um evento sobre história da família. 

O líder da missão da ala trabalha de perto com os missionários de tempo integral, 
os missionários de ala e o conselho da ala para pensar em outras maneiras de usar 
a história da família na obra missionária (ver Pregar Meu Evangelho, 2004, 176–178). 

Nossa estaca confeccionou cartões da amizade com a mensagem “Conte-me sobre 
Sua Família” para os membros entregarem aos seus amigos e vizinhos. Depois 
os membros convidaram as pessoas e as famílias que demostraram interesse a 

O conselho da ala usa o trabalho do templo e da história 
da família para levar alegria e crescimento espiritual àque-
les a quem servem. 
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participarem de uma visitação pública ou de uma noite familiar sobre a história da 
família. O presidente da estaca explicou como esses esforços foram bem-sucedidos: 

“A história da família é uma maneira inofensiva de ter membros perten-
centes a outras crenças em nossos lares e em nossas capelas, e de eles 
construírem um relacionamento conosco. (…) Temos alguma dificuldade 
para envolver os membros na obra missionária. Porém, tivemos mais 
participação dos membros nessa abordagem de história da família do que 
em qualquer outra coisa que já tentamos” (Cristopher K. Bigelow, “Using 
Family History as a Missionary Tool”, Ensign, outubro de 2000, p. 29). 

Retenção de Conversos (Ver Manual 2, 5.2) 

O trabalho do templo e da história da família é uma maneira eficaz de ajudar a 
ala com a retenção de membros novos. Os membros novos que fizerem o trabalho 
do templo e da história da família terão seu testemunho fortalecido por causa do 
Espírito que está presente no trabalho. Os membros do conselho da ala devem 
certificar-se de que: 

• O consultor de história da família, o mestre 
familiar ou a professora visitante faça ami-
zade com os membros novos ao ajudá-los 
com sua história da família. 

• Os membros novos sejam “nutridos pela 
boa palavra de Deus” (Morôni 6:4) ao 
receberem o Guia do Membro para o Trabalho 
do Templo e da História da Família, partici-
pem de uma aula sobre história da famí-
lia, aprendam a doutrina do trabalho do 
templo e da história da família e experi-
mentem a alegria de realizar o trabalho no 
templo por seus antepassados. 

• Os membros novos tenham oportunidades 
de servir ao obterem uma recomendação 
de uso limitado e realizem batismos pelos 
mortos ou participem da Indexação do 
FamilySearch. 

Um membro novo explicou como o trabalho do 
templo e da história da família o fortaleceu: 

“Fui convidado muito tempo após o batismo a participar de uma aula 
de história da família na ala e o resultado foi que consegui enviar quatro 
gerações de meus antepassados ao templo. Foi uma experiência emocio-
nante ir ao templo, batizar e confirmar em favor deles” (Phil D. Reinoehl, 
“Becoming Part of the Fold”, Ensign, junho de 1999. p. 67). 

“Assim que são batizadas, o envolvimento das pessoas 
na busca e no preparo de nomes de familiares e, onde for 
possível, na participação dos batismos vicários por eles são 
os maiores fatores na retenção de membros novos.” 

Élder Dennis B. Neuenschwander
Conference Report, abril de 1999, p. 110; ou A Liahona, julho de 

1999, p. 47.
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Ativação (Ver Manual 2, 5.3) 

À medida que os membros do conselho da ala, 
em espírito de oração, identificam os membros 
menos ativos que estão mais propensos a voltar 
à atividade, eles usam o trabalho do templo 
e da história da família como um “meio de 
levar-lhes salvação” (3 Néfi 18:32). À medida 
que os membros menos ativos voltarem-se aos 
seus antepassados falecidos, que precisam de 
ordenanças, eles serão motivados a obter uma 
recomendação para o templo atualizada e a 
frequentarem o templo. 

O conselho da ala designa mestres familiares e 
professoras visitantes dedicados a ministrar aos 
membros menos ativos. Esses mestres familia-
res, essas professoras visitantes, os consultores 
de história da família e outros membros da ala 
podem ser incentivados a: 

• Convidar os membros menos ativos a falar 
sobre sua própria história da família, que 
pode ajudá-los a sentirem o Espírito e a 
voltar o coração a seus familiares falecidos. 

• Ajudar os membros a usar o FamilySearch .org para criarem e visualizarem 
seu gráfico de linhagem familiar, encontrar registros históricos e descobrirem 
antepassados novos (com a ajuda de um consultor de história da família, se 
necessário). 

• Convidar os membros para visitarem um centro de história da família local, 
participarem de uma noite familiar, aula ou evento sobre história da família 
com a organização da ala ou da estaca. 

O relato a seguir foi feito por um presidente de ramo que viu as bênçãos dos 
esforços do ramo para envolver os membros no trabalho do templo e da história 
da família: 

“A história da família trata de um assunto que é essencial à vida, e as pes-
soas sentem o Espírito. (…) Mais da metade dos adultos em nosso ramo 
são portadores de recomendação do templo e o frequentam regularmente. 
Os benefícios valem qualquer esforço. O nível de união e harmonia entre 
nossos membros cresceu. As atitudes mudaram. Vejo mais dedicação, fide-
lidade, harmonia e uma autoestima melhor entre nossos membros. Vejo 
mudanças no relacionamento entre marido, mulher e filhos. Essas melho-
rias se espalharam por todo o ramo” (Harold St. Croix, LaRene Gaunt, 
“Leading the Way”, Ensign, janeiro de 1995, p. 59). 

À medida que o coração dos membros voltarem-se aos 
seus antepassados falecidos, eles serão motivados a 
obterem uma recomendação para o templo atualizada e a 
frequentarem o templo. 
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Trabalho Realizado nos Templos e Trabalho 
de História da Família (Ver Manual 2, 5.4) 

Sob a direção do bispo, os membros do conselho da ala 
debatem e desenvolvem um plano para incentivar os 
membros a participarem mais plenamente do trabalho 
do templo e da história da família. Eles identificam 
pessoas específicas que poderiam beneficiar-se por 
envolver-se no trabalho. Determinam maneiras espe-
cíficas pelas quais esse trabalho possa fortalecer todos 
os membros — adultos, jovens e crianças. O líder do 
grupo de sumos sacerdotes coordena esses esforços. 

Adultos. A fim de ajudar os membros adultos, o 
conselho da ala pode: 

• Pensar em quais membros da ala poderiam ser convidados a participar de 
seminários de preparação para o templo. 

• Examinar individualmente o progresso dos membros que estão preparando-se 
para receber as ordenanças do templo. 

• Assegurar-se de que os membros novos sejam contatados pelos consultores de 
história da família, logo após o batismo, para ajudá-los a identificar antepas-
sados falecidos e providenciar as ordenanças do templo necessárias para eles. 
Os consultores devem trabalhar com os mestres familiares e as professoras 
visitantes dos membros novos nessa tarefa. 

• Pensar sobre estabelecer metas de história da família, como incentivar os mem-
bros a participarem de projetos de indexação ou convidá-los a identificar um 
de seus familiares falecidos para realizar as ordenanças do templo por ele. 

• Designar organizações da ala para planejar atividades que permitam que os 
membros aprendam sobre os recursos disponíveis em FamilySearch .org. 

Jovens. O trabalho do templo e da história da 
família pode fortalecer os jovens e os jovens 
adultos ao oferecer-lhes oportunidades de serviço 
e atividades positivas nas quais eles podem pas-
sar o tempo, ter oportunidades de crescimento 
espiritual e obter um testemunho do trabalho. Os 
jovens normalmente têm habilidades técnicas e 
sociais que servem exatamente para esse traba-
lho. Eles podem tornar-se líderes natos nesse 
trabalho por causa dessas habilidades. As habi-
lidades com a história da família que os jovens 
desenvolverem servirão para eles durante sua 
missão de tempo integral e por toda a vida deles. 

Os membros do conselho da ala e os líderes dos 
jovens podem envolver os jovens na história da 
família ao: 

Os membros de todas as idades podem participar 
de algum modo do trabalho do templo e da história 
da família. 

“Creio que os jovens não estão apenas dispostos e 
capazes de realizarem pesquisa genealógica, mas eles 
são meios ótimos de dar vida ao programa todo.”

Presidente Ezra Taft Benson
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, p. 163
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• Incentivá-los a ajudar outras pessoas a aprenderem mais sobre como usar o 
FamilySearch .org para um projeto do Dever para com Deus ou do Progresso 
Pessoal. 

• Incentivá-los a estabelecer metas para encontrar o nome de um antepassado e 
fazer o batismo por esse antepassado no templo. 

• Encontrar maneiras de ensinar a doutrina do trabalho do templo e da história 
da família durante as atividades e conferências de jovens. 

• Criar atividades, jogos e projetos preparados para ajudar os jovens a aprender 
mais sobre seus antepassados. 

• Designar rapazes e moças responsáveis para ajudar outras pessoas a usar as 
tecnologias de história da família. Por exemplo, os rapazes poderiam ajudar 
as famílias que ele visita como mestre familiar a usar o FamilySearch .org e 
por meio dele magnificarem seus chamados de “ensinar, explicar [e] exortar” 
(D&C 20:42). 

Crianças. As crianças podem aprender mais sobre si mesmas ao aprenderem mais 
sobre seus antepassados. Os líderes da Primária podem planejar lições e atividades 
que possam incutir nas crianças o amor pela história da família. Tais lições e ativi-
dades podem incluir: 

• Organizar um tempo de compartilhar no qual as crianças criem uma árvore 
genealógica artística de quatro gerações. 

• Planejar um dia de atividade no qual as crianças aprendam vários fatos sobre 
um de seus antepassados e compartilhem com as outras crianças. 

• Incentivar as crianças a manter uma história pessoal ao escrever no diário, 
guardar fotos e cartas de família. 

Ensinar o Evangelho (Ver Manual 2, 5.5) 

Os membros do conselho da ala ajudam o bispo a cer-
tificar-se de que as doutrinas, os princípios e as bên-
çãos relacionados ao trabalho do templo e da história 
da família sejam ensinados regularmente nas reuniões 
da ala. Eles incentivam os membros a receberem suas 
próprias ordenanças do templo e a participarem ativa-
mente no trabalho do templo e da história da família. 

Cada família pode receber um Guia do Membro para o 
Trabalho do Templo e da História da Família para usá-lo 
em casa e nas aulas de história da família. 

Frequentar aulas sobre templo e história da família 
é uma boa maneira de aumentar a participação e 
o interesse em história da família. A aula pode ser 
usada para ajudar com a ativação na ala, a retenção 
e	os	esforços	missionários.	Qualquer	pessoa	pode	ser	
convidada a participar da aula. O conselho da ala pode optar por convidar  
alguns membros específicos da ala. 

As aulas de história da família podem aumentar o 
interesse e a participação na história da família. As 
aulas podem complementar a ativação, a retenção 
e os esforços missionários. 
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A aula é ensinada por um instrutor eficaz, consul-
tor de história da família ou não. A aula pode ser 
ensinada durante a Escola Dominical ou em qualquer 
outra hora que for mais conveniente para os mem-
bros. Ela é dada sob a direção do bispado em vez do 
presidente da escola dominical. 

As lições são normalmente conduzidas como oficinas 
nas quais os membros completam de fato seu próprio 
trabalho de história da família no computador ou no 
papel. Onde for viável, os participantes da aula devem 
ter acesso a computadores. Atualmente, muitas capelas 
estão sendo equipadas com conexão à Internet sem fio. 

O número de participantes da aula deve ser limitado 
ao número de pessoas que podem receber ajuda pes-
soal. A aula pode ser repetida conforme a necessidade 
para acomodar todos os que quiserem frequentá-la. 

Os consultores de história da família podem providenciar ajuda pessoal aos par-
ticipantes durante a aula e depois dela, na casa dos membros ou nos centros de 
história da família. 

Os recursos disponíveis para a aula incluem o Guia do Professor para o Trabalho do 
Templo e da História da Família, o DVD Templo e História da Família–Curso em DVD 
que acompanha o guia e o Guia do Membro para o Trabalho do Templo e da História da 
Família. Os líderes devem ir para a seção Servir na Igreja do LDS.org para encontrar 
recursos adicionais. 

Líder do Grupo de Sumos Sacerdotes 
O líder do grupo de sumos sacerdotes coordena os 
esforços do conselho da ala para incentivar o traba-
lho do templo e da história da família na ala. Ele é o 
responsável por enviar ao bispo os resultados desses 
esforços. Ele também dirige o trabalho dos consultores 
de história da família. Ele recebe auxílio e treinamento 
do sumo conselheiro responsável pelo trabalho do 
templo e da história da família. 

Nas alas ou nos ramos onde não há líder do grupo de 
sumos sacerdotes, o presidente do quórum de élderes 

ou outro portador do Sacerdócio de Melquisedeque designado no conselho da ala 
desempenha esse papel. 

Coordena os esforços do conselho da ala 
O líder do grupo de sumos sacerdotes coordena os esforços do conselho da ala ao: 

• Trabalhar com o conselho da ala para desenvolver um plano que incentive as 
pessoas e as auxiliares da ala a participarem mais plenamente no trabalho do 
templo e da história da família. 

Líder do Grupo de 
Sumos Sacerdotes 

Coordena os esforços do 
conselho da ala 

Dirige o trabalho dos 
 consultores

As aulas de história da família são conduzidas em 
forma de oficinas, nas quais os participantes têm a 
experiência de colocar mãos à obra e receber ajuda 
pessoalmente. 
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• Consultar-se mutuamente com os membros 
do conselho da ala para determinar maneiras 
específicas de como o trabalho do templo e 
da história da família pode ser usado para 
ajudar os membros em suas organizações. 

• Incentivar os membros do conselho da ala a 
debater assuntos relacionados ao templo e à 
história da família em suas reuniões. 

• Organizar caravanas da ala ao templo. 

Dirigir o Trabalho dos Consultores
O líder do grupo de sumos sacerdotes dirige o 
trabalho do templo e da história da família ao: 

• Recomendar um ou mais membros e designá-los como consultores de história 
da família, conforme solicitado pelo bispado.

• Trabalhar com o bispado para certificar-se de que um número suficiente de 
consultores foi chamado para atender às necessidades da ala. 

• Dar designações aos consultores, inclusive designações para trabalhar com 
membros específicos da ala. 

• Certificar-se de que os consultores estejam preparados adequadamente para 
desempenhar seus chamados e notificá-los sobre os recursos de treinamento 
em FamilySearch .org/ serve. 

“Se eu fosse bispo novamente, minha abordagem seria encarregar o líder do 
grupo de sumos sacerdotes da responsabilidade de tomar a frente no con-
selho da ala quando o assunto fosse esse. Teria certeza de que teríamos um 
ou mais (…) consultores de história da família que fossem bons em traba-
lhar com as pessoas para trabalharem sob sua direção. (…) Imagino que no 
período de um ano poderíamos ajudar pelo menos dez famílias. Em cinco 
anos, teríamos um grupo de cinquenta famílias ativas de algum modo na his-
tória da família e no trabalho de frequência ao templo. Para mim, isso seria 
um programa que funciona com sucesso”. 

Élder D. Todd Christofferson
Religious Educator, vol. 6, nº 2, 2005, pp. 10–11 

Consultores de História da Família
O bispado e o líder do grupo de sumos sacerdotes determinam quantos consultores 
de história da família são necessários na ala. O líder do grupo de sumos sacerdotes 
dirige os esforços deles. 

Os consultores são professores habilidosos que trabalham e comunicam-se bem 
com os outros. Apesar de os consultores não precisarem ser especialistas em 
pesquisa de história da família, eles precisam sentir-se confortáveis ao usar os 
recursos do FamilySearch .org e ajudar outras pessoas a usá-los. Esses recursos do 
FamilySearch incluem gráficos de linhagem, registros históricos e o programa de 

O líder do grupo de sumos sacerdotes dá orientação e 
designações aos consultores. 
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Indexação do FamilySearch. Os jovens podem ser chamados para servir como consul-
tores onde suas habilidades com a tecnologia serão úteis para auxiliar outras pessoas. 

Os consultores cadastram-se no FamilySearch .org/ 
serve para receber informações, treinamento e atuali-
zações da Igreja. 

Trabalhar com os Líderes 
Os consultores podem ajudar os líderes a aprende-
rem mais sobre a história da família para que eles 
possam compartilhá-la com as pessoas a quem ser-
vem. Os consultores tomam a iniciativa para estender 
a mão aos líderes ao: 

• Ajudá-los a trabalhar em sua própria história da 
família para que eles possam realizar as ordenan-
ças do templo para seus familiares falecidos. 

• Demonstrar como a história da família os ajuda 
em seus chamados de ministrar àqueles a quem 
servem. 

Trabalhar com os Membros 
Os consultores tomam a iniciativa para ajudar os membros, principalmente aqueles 
que não se sentem confortáveis em usar tecnologia, ao: 

• Ajudar algumas pessoas ou famílias por vez a 
trabalhar em sua própria história da família para 
que eles realizem as ordenanças do templo por 
seus familiares falecidos. O lugar mais eficaz 
para fazer isso é na casa dos membros. O conse-
lho da ala pode determinar pessoas ou famílias 
específicas para que os consultores trabalhem 
com elas. O líder do grupo de sumos sacerdotes 
designa essas famílias para o consultor. 

• Responder perguntas dos líderes e membros da 
ala sobre história da família. 

Outras Designações 
Alguns consultores têm a experiência e habilidade 
que são úteis particularmente para as tarefas adicio-
nais, tais como: 

• Servir nos centros de história da família. 
• Designar membros e outros consultores em esforços mais avançados de 

pesquisa. 
• Treinar outros consultores. 

Os consultores são professores habilidosos que 
trabalham e comunicam-se bem uns com os outros. 
Eles sentem-se confortáveis ao usar a tecnologia. 

Os consultores de história da família são funda-
mentais para o sucesso do trabalho de história 
da família. Eles ajudam as pessoas e as famílias 
a experimentarem a alegria de fazer a história da 
família. 
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Recursos Adicionais

•	Ver	o	Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work 
[Guia do Consultor de História da Família para o Trabalho do Templo e da 
História da Família] para mais informações sobre os consultores de história 
da família. Ele fica na seção Servir na Igreja do LDS.org. 

•	Visualizar	ou	baixar	os	recursos	da	aula	de	história	da	família	da	seção	
Servir na Igreja do LDS.org. 

Ideias Adicionais para os Líderes da Ala 

Os líderes da ala podem procurar conhecer mais sobre a história da família ao: 

•	Convidar	um	consultor	de	história	da	família	para	visitar	suas	famílias	para	
ajudá-las a começarem ou continuarem a história da família. 

•	Cadastrar-se	para	explorar	o	FamilySearch	.org	para	que	eles	saibam	dos	
recursos que existem lá e compartilhem-nos com outras pessoas. 

Os líderes da ala podem usar a indexação do FamilySearch para ajudar os 
membros da ala ao: 

•	Convidar	as	pessoas	que	recebem	auxílio	de	bem-estar	a	aceitarem	a	desig-
nação de fazer indexação. 

•	Usar	a	indexação	ou	outras	atividades	de	história	da	família	para	ajudar	as	
pessoas que enfrentam dificuldades com vícios. 

•	Convidar	as	pessoas	que	precisam	passar	muito	tempo	longe	de	casa	para	
servir na Igreja por meio da indexação ou em outras atividades de história 
da família. 

Os líderes da ala também podem informar os membros sobre as oportunidades 
disponíveis de missão de curto prazo e de tempo integral para ajudar com o 
FamilySearch. Os membros podem servir dessa maneira em casa. Para mais 
informações, veja FamilySearch .org/ mission.
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Liderança de Área
“Regozije-se vosso coração e muito se alegre. (…) Entoem os mortos hinos de 
eterno louvor ao Rei Emanuel, que estabeleceu, antes da fundação do mundo, 
aquilo que nos permitiria redimi-los de sua prisão; pois os prisioneiros serão 
libertados”. 

D o u t r i n a  e  C o n v ê n i o s  1 2 8 : 2 2

Liderança de Área do Templo e da História da Família
A Presidência dos Setenta ou a Presidência de Área supervisiona o trabalho do 
templo e da história da família na área. Eles ensinam a doutrina do trabalho. Eles 
também ensinam aos líderes quais são suas responsabilidades relativas ao trabalho 
do templo e da história da família.

A Presidência de Área ou os Setentas de Área chamam um número suficiente de 
assessores de história da família da área para ajudar as estacas com o trabalho de 
história da família. 

Consultores de História da Família da Área 
Os assessores de história da família da área trabalham de perto com os Setentas de 
Área e coordenam os conselhos. Normalmente, portadores do sacerdócio ou casais 
são chamados para servir como assessores de história da família da área. O Depar-
tamento de História da Família da Igreja fornece orientação e treinamento para 
novos assessores. O departamento entrará em contato com novos assessores da 
área após receber a notificação de seus chamados. 

Os assessores de história da família da área fazem o 
seguinte: 

• Consultam os Setentas de Área, as presidências 
de estaca e os sumos conselheiros para saber 
como a história da família pode servir de recurso 
para ajudar a atingir totalmente as metas daque-
les a quem vocês servem. 

• Providenciam treinamento sobre o templo e a 
história da família aos líderes da estaca e a outras 
pessoas da ala e da estaca. 

• Providenciam informações à liderança da área 
quanto à orientação e aos planos do Departa-
mento de História da Família e de História da 
Igreja.

• Informam o Departamento de História da Famí-
lia sobre as necessidades da história da família e 
as atividades da área e das estacas. Os assessores 

Os assessores de história da família da área são 
chamados para ajudar a treinar líderes e outras 
pessoas em seus esforços relacionados à história 
da família. Eles trabalham com o Departamento de 
História da Família para atender às necessidades de 
história da família da área. 
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de história da família da área trabalham em par-
ceria com o departamento para atender a essas 
necessidades. 

• Trabalham com o Departamento de História da 
Família para fornecer oportunidades missioná-
rias de história da família aos membros da área. 

• Ajudam com os esforços de assuntos públicos 
que incluírem o trabalho do templo e da história 
da família. 

Os assessores de história da família da área desem-
penham uma função importante em ajudar a área a 
ser bem-sucedida em relação às metas de história da 
família. As seguintes experiências foram relatadas por 
um presidente de estaca que testemunhou o efeito de 
um assessor de área dedicado que ajudou sua estaca 
a aprender a usar as ferramentas do FamilySearch. 

O assessor da área visitou líderes do sacerdócio e de história da família da estaca 
para ajudá-los a entender que a história da família é uma fonte de bênçãos às vidas 
e ao trabalho futuro de salvação. Ele inspirou os líderes ao falar sobre como as 
ferramentas do FamilySearch podem ajudá-los com as responsabilidades de lide-
rança e com seu trabalho individual de história da família. Ele explicou o processo 
de cadastramento no FamilySearch e incentivou os líderes a começarem a aprender 
sobre o novo software. Depois ele levou um tempo considerável respondendo a 
perguntas individuais. 

A ajuda fornecida pelo assessor da área deixou os líderes animados. A animação 
foi transmitida aos membros da estaca. Mais tarde, o assessor da área foi o orador 
principal em um seminário da estaca, sobre história família, que teve a presença de 
aproximadamente 300 membros. Ele incentivou e inspirou os membros a continua-
rem seus esforços com a história da família. 

Recursos Adicionais

Os novos assessores de história da família da área podem cadastrar-se on-line 
no FamilySearch .org/ serve para receberem comunicados da sede da Igreja e 
ter acesso a treinamentos. 

Os assessores de história da família da área são 
recursos valiosos aos líderes do sacerdócio e da 
história da família e podem ajudá-los a atingirem 
suas metas. 
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Gráfico de Chamados da História da Família

Chamados na Estaca

Escritório Recomendado por: Aprovado por: Apoiado por: Chamado e 
Designado por: 

Coordenado por: 

Diretor e assistentes 
do diretor do 
Centro de História 
da Família

Presidência 
da estaca

Presidência da 
estaca e sumo 
conselho 

Membros na 
conferência 
de estaca 

Presidente 
da estaca ou 
conselheiro 
ou sumo 
conselheiro 
responsável

Sumo conselheiro 
responsável 

Diretor e assistente 
do diretor de 
indexação da estaca 

Presidência 
da estaca

Presidência da 
estaca e sumo 
conselho 

Membros na 
conferência 
da estaca 

Presidente 
da estaca e 
conselheiro 
ou sumo 
conselheiro 
responsável

Sumo conselheiro 
responsável 

Missionário de 
história da Família 
da Igreja (trabalha 
em casa) 

O presidente 
da estaca e o 
bispo enviam um 
formulário de 
recomendação 

Departamento 
de História 
da Família

O presidente da 
estaca chama 
e autoriza e o 
bispo designa 

Departamento 
de História 
da Família

Chamados na Ala

Escritório Recomendado por: Aprovado por: Apoiado por: Chamado e 
Designado por: 

Coordenado por: 

Consultor de 
história da família

O bispado (em 
conselho com o 
líder do grupo de 
sumos sacerdotes) 

Bispado Membros da ala Bispo ou um 
conselheiro 
designado 

Líder do Grupo de 
Sumos Sacerdotes 

Chamados na Área

Escritório Recomendado por: Aprovado por: Apoiado por: Chamado e 
Designado por: 

Coordenado por: 

Assessor de história 
da família da área

Setenta de Área ou 
Presidência de Área 

Presidente 
de Área ou 
Presidente 
dos Setenta 

Presidente de 
Área, Presidente 
dos Setenta ou 
um Setenta de 
Área designado 

Setenta de Área 
e Departamento 
de História 
da Família
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Ajuda com a História da Família 

Se os líderes tiverem perguntas sobre o trabalho de história da família ou sobre 
como estabelecer e administrar programas de história da família, eles podem 
entrar em contato com o assessor de história da família da área. 

Se for necessária ajuda adicional, os líderes podem entrar em contato com o 
FamilySearch por telefone (ligação gratuita) ou e-mail: 

Uma lista de números de ligação gratuita para outras áreas do mundo está 
disponível on-line em contact .FamilySearch .org. 

Recursos On-line e Programas de Computador 
Os recursos on-line da Igreja sobre história da família e os programas de compu-
tador ajudam os membros a identificarem seus antepassados, ligá-los às famílias 
e preparar nomes de antepassados para ordenanças do templo. A maioria desses 
recursos está disponível no FamilySearch .org, o site na Internet de história da famí-
lia da Igreja. 

Nos lugares onde houver computadores com acesso à Internet na estaca, na ala ou 
onde os programas de história da família estiverem instalados nos computadores 
da ala ou da estaca, a presidência da estaca e o bispado certificam-se de que esses 
computadores estejam disponíveis aos membros para serem usados em momentos 
apropriados e que outros programas administrativos e dados estejam adequada-
mente seguros. 

Os líderes do sacerdócio reúnem-se com o especialista de tecnologia da estaca 
para certificar-se de que as políticas de uso de computadores da Igreja estão 
sendo seguidas e que o acesso aos computadores está seguro para prevenir o uso 
indevido. 

Recursos
Os seguintes recursos são mencionados neste guia. O número dos itens nos Servi-
ços de Distribuição é mostrado entre parênteses. 

• Manual 2: Administração da Igreja (08702 059)
• DVD Voltar o Coração (08885 059) 
•  Guia do Membro para o Trabalho do Templo e da História da Família (36795 059)
• Family History Consultant’s Guide to Temple and Family History Work [Guia do 

Consultor de História da Família para o Trabalho do Templo e da História da 
Família] recurso on-line disponível na seção Servir na Igreja do LDS.org. 

•  Guia do Professor para o Trabalho do Templo e da História da Família (35804 059)
• DVD Templo e História da Família–Curso em DVD (54102 059)
• Guia Internacional de Funcionamento do Centro de História da Família (recurso on-

line disponível na seção Servir na Igreja do LDS.org) 
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