
7 de agosto de 2017

Para: Autoridades Gerais e os seguintes líderes fora dos Estados Unidos e do Canadá: setentas de 
área; presidentes de estaca, missão e distrito; bispos e presidentes de ramo

Estimados irmãos,

Ingressos para a Conferência Geral de Outubro de 2017 — áreas fora dos Estados Unidos e do 
Canadá

Os visitantes que não são dos Estados Unidos ou do Canadá e que desejarem comparecer à 
conferência geral poderão conseguir os ingressos na bilheteria do Centro de Conferências, localizada 
no portão 4 do Centro de Conferências, a partir da segunda- feira, 18 de setembro de 2017, até o fim 
de semana da conferência geral. Não é necessário solicitá- los com antecedência. Não são garantidos 
ingressos para uma sessão específica.

Os funcionários do escritório da área e os líderes do sacerdócio são incentivados a ajudar 
aqueles que planejam comparecer à conferência geral, informando- lhes que cada membro deve ir 
pessoalmente e mostrar o passaporte na bilheteria localizada no portão 4 do Centro de Conferências.

O direito ao recebimento dos ingressos será determinado com base no local onde o registro 
de membro da pessoa estiver. Se o membro morar nos Estados Unidos ou no Canadá, não terá 
direito aos ingressos como visitante internacional. Assegurem- se de que essas informações sejam 
transmitidas a todos os membros de sua unidade que planejam comparecer à conferência.

Informações adicionais encontram- se no verso desta carta.

Atenciosamente,

O Bispado Presidente

Gérald Caussé

Dean M. Davies

W. Christopher Waddell
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Obter ingressos
Um membro que mora fora dos Estados Unidos ou do Canadá 
tem direito a um ingresso para uma sessão de sábado e um 
ingresso para uma sessão de domingo. As irmãs com idade 
acima de 8 anos também têm direito a um ingresso para a sessão 
geral das mulheres. Os portadores do sacerdócio também têm 
direito a um ingresso para a sessão do sacerdócio. A partir de 
duas semanas antes da conferência geral, cada membro deve 
comparecer pessoalmente e mostrar seu passaporte na bilheteria, 
localizada no portão 4 do Centro de Conferências.

DIA HORÁRIO
Segunda- feira 10:00 – 17:00
Terça- feira 10:00 – 17:00
Quarta- feira 10:00 – 17:00
Quinta- feira 10:00 – 17:00
Sexta- feira 9:00 – 19:00
Sábado 8:00 – 18:30
Domingo 7:30 – 14:30

Esses horários se aplicam apenas à semana que antecede a con-
ferência geral.
O direito ao recebimento dos ingressos será determinado com 
base no local onde o registro de membro da pessoa estiver. Se o 
registro de membro da pessoa estiver nos Estados Unidos ou no 
Canadá, ela não terá direito aos ingressos como visitante inter-
nacional. Se o registro de membro foi transferido para fora dos 
Estados Unidos ou do Canadá no período de duas semanas antes 
da conferência, a pessoa não terá direito aos ingressos.

Ingressos
O ingresso para uma sessão da conferência geral garante ao por-
tador um lugar no Centro de Conferências até 30 minutos antes 
do início daquela sessão. Depois disso, os lugares poderão ser 
disponibilizados aos que estiverem aguardando na fila de espera. 
As portas são abertas 90 minutos antes do início de cada sessão. 
Não é permitida a entrada de crianças com menos de 8 anos de 
idade, incluindo bebês.

Necessidades especiais
Se membros que forem à conferência geral precisarem de acesso 
para cadeira de rodas, dos serviços de tradução, de legendas 
closed caption ou de outros serviços, devem informar os recep-
cionistas quando chegarem ao Centro de Conferências.

Entrada da fila de espera
Para quem estiver sem ingresso, a fila de espera é formada no 
portão norte da Praça do Templo, e o atendimento é feito por 
ordem de chegada. Solicita- se aos que estiverem aguardando na 
fila que não reservem lugares para outras pessoas. Não existe 
garantia de entrada no Centro de Conferências. Trinta minutos 
antes do início de cada sessão, as pessoas que estiverem aguar-
dando na fila de espera serão admitidas no Centro de Conferên-
cias até que os lugares disponíveis estejam ocupados. Para as 
pessoas que não conseguirem ingresso, existem lugares disponí-
veis em outros locais na Praça do Templo.

Segurança
Medidas de segurança foram estabelecidas pela sede da Igreja 
para a proteção dos que comparecerem à conferência. Essas 
medidas não permitem a entrada de mochilas, pacotes, alimen-
tos, armas, câmeras e aparelhos de gravação nos edifícios da 
Igreja. Solicita- se aos membros que cheguem cedo em cada ses-
são e que deixem o Centro de Conferências imediatamente após 
o encerramento de cada sessão. Essa medida auxilia no processo 
de checagem e reduz os atrasos.
Os líderes do sacerdócio devem informar as medidas de segu-
rança aos membros que forem assistir à conferência geral de 
modo que possam se planejar e preparar- se devidamente. Algu-
mas pessoas talvez tentem quebrar o espírito especial das ses-
sões da conferência geral. Incentivamos todos que tratem essas 
pessoas com cortesia.

Informações complementares
Para obter informações a respeito da conferência geral, do Cen-
tro de Conferências e dos eventos realizados na Praça do Templo 
e nos arredores, acesse o site www.LDS.org/events ou ligue para 
1- 801- 570- 0080 ou 1- 866- 537- 8457 (ligação gratuita de locais 
com código de área norte- americano).
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