
Comunicado

Data: 20 de novembro de 2014

Para: Autoridades Gerais; Setentas de Área; 
Presidentes de Estaca, Missão e Distrito; 
Bispos e Presidentes de Ramo

De: Escritório do Bispado Presidente
Departamento de Publicações (1‑801‑240‑3228)

Assunto: Devocional Mundial para Jovens Adultos, janeiro de 2015

Um devocional mundial para jovens adultos será transmitido pelo 
sistema de satélites da Igreja no domingo, 11 de janeiro de 2015. O orador 
será o irmão Randall L. Ridd, segundo conselheiro na Presidência Geral dos 
Rapazes. Todos os jovens adultos solteiros (de 18 a 30 anos de idade) e alunos 
que estejam terminando o Ensino Médio ou equivalente são convidados a 
participar. Estudantes universitários e do instituto, casados também são 
bem‑ vindos. O devocional será retransmitido para muitas áreas do mundo.

O horário da transmissão acompanha este comunicado. Encontra‑ se 
também disponível online no site broadcastinfo. LDS. org. A programação 
inclui informações sobre a transmissão pelo sistema de satélites da Igreja, pela 
Internet e por outras mídias. Materiais adicionais estão disponíveis online no 
site devotionals. LDS. org.

Tradução de Notice, 20 November 2014: January 2015 Worldwide Devotional for Young Adults. Portuguese. 13679 059
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Horário das Transmissões da Igreja
Devocional Mundial para Jovens Adultos: 

Uma Autoridade Geral Fala a Nós, com o irmão Randall L. Ridd 
Domingo, 11 de janeiro de 2015

Duração do Programa: 1 hora

Informações Gerais
Selecionar um Horário para Exibição
Os horários do início do programa 1 estão indicados no horário‑ padrão das Montanhas Rochosas (MST) e no Horário 
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. Será necessário calcular o horário de transmissão para sua região com base no MST 
ou no UTC.
Selecione o horário de exibição que atenda melhor aos membros em sua área. A transmissão pode ser gravada para ser 
assistida em outra ocasião.

Legendas Closed- Caption
As legendas closed- caption para deficientes auditivos encontram‑ se disponíveis via satélite em muitas áreas. Onde estiverem 
disponíveis, serão mostrados 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 e faça os ajustes necessários para as pessoas que precisem desse serviço. Se precisar de 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 suportem esse tipo de legenda.

Reprodução em Vídeo
A reprodução em vídeo dessa transmissão só é autorizada para uso da Igreja. O especialista de tecnologia da estaca pode 
fazer uma cópia para a biblioteca de cada capela. Ele deve colocar a seguinte notificação de direitos autorais na etiqueta de 
cada cópia:

Devocional Mundial para Jovens Adultos: 
Uma Autoridade Geral Fala a Nós, com o irmão Randall L. Ridd, 
11 de janeiro de 2015 
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. 
Todos os direitos reservados.

Esta transmissão também será arquivada no site devotionals. LDS. org.

 1. Os horários, as datas e os idiomas da transmissão estão sujeitos a alterações. Acesse broadcastinfo. LDS. org para receber atualizações em inglês. Para 
atualizações em outros idiomas, contate seu escritório administrativo.
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Calendário de Transmissões: Devocional Mundial para Jovens Adultos

Sistema de Satélite da Igreja
Idiomas disponíveis para as seguintes transmissões:
Espanhol (com 

closed- caption)
Francês

Inglês (com 
closed- caption)

Linguagem 
Norte‑ Americana de 
Sinais 2

Português (com 
closed- caption)

Transmissão ao vivo  MST: domingo, 11 de janeiro de 2015, às 6:00 p.m.
 UTC: segunda‑ feira, 12 de janeiro de 2015, à 0100

Retransmissão  MST: domingo, 11 de janeiro de 2015, às 08:00 p.m.
 UTC: segunda‑ feira, 12 de janeiro de 2015, às 0300

Idiomas disponíveis para as seguintes transmissões:
Albanês
Alemão
Armênio
Búlgaro
Cambojano
Cantonês
Cebuano
Coreano
Dinamarquês

Espanhol (com 
closed- caption)

Estoniano
Finlandês
Francês
Holandês
Húngaro
Indonésio

Inglês (com 
closed- caption)

Italiano
Japonês
Linguagem 

Norte‑ Americana de 
Sinais

Malgaxe
Mandarim

Marshalês
Mongol
Norueguês
Polonês
Português (com 

closed- caption)
Romeno
Russo
Samoano

Sueco
Tagalo
Tailandês
Tcheco
Tonganês
Ucraniano
Vietnamita

Retransmissões  MST: sábado, 17 de janeiro de 2015, às 11:00 p.m.
 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 0600

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, à 1:00 a.m.
 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 0800

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 3:00 a.m.
 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 1000

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 5:00 a.m.
 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 1200

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 7:00 a.m.3

 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 1400

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 9:00 a.m.3 ,  4

 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 1600

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 11:00 a.m.3 ,  4

 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 1800

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 2:00 p.m.4
 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 2100

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 04:00 p.m.
 UTC: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 2300

 2. A Linguagem Norte‑ Americana de Sinais (ASL) está disponível no sistema de satélite da Igreja somente nos Estados Unidos e no Canadá. A transmissão em 
ASL concentra‑ se no intérprete e os oradores da reunião são mostrados em uma pequena janela na tela. O áudio em inglês é transmitido junto com a ASL. Se 
precisar receber a (ASL) via satélite, entre em contato com a equipe de administração de propriedades no mínimo duas semanas antes da transmissão. Pode ser 
necessário equipamento adicional.

 3. Nesses horários, a transmissão não estará disponível no México, na América Central, na América do Sul e no Caribe. Nessas áreas, selecione outro horário 
para exibição.

 4. A transmissão não estará disponível nesse horário nos Estados Unidos e no Canadá. Nessas áreas, selecione outro horário para exibição.
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Calendário de Transmissões: Devocional Mundial para Jovens Adultos

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 6:00 p.m.
 UTC: segunda‑ feira, 19 de janeiro de 2015, à 0100

 MST: domingo, 18 de janeiro de 2015, às 08:00 p.m.
 UTC: segunda‑ feira, 19 de janeiro de 2015, às 0300

Internet e Dispositivos Eletrônicos
Transmissão ao vivo  MST: domingo, 11 de janeiro de 2015, às 6:00 p.m.

 UTC: segunda‑ feira, 12 de janeiro de 2015, à 0100

Internet
Transmissão ao vivo: devotionals. LDS. org, mormonchannel. org e facebook. com/ LDS 5

Idiomas da transmissão ao vivo de vídeo nos sites devotionals. LDS. org e facebook. com/ LDS:
Espanhol (com 

closed- caption)
Francês

Inglês (com 
closed- caption)

Linguagem 
Norte‑ Americana de 
Sinais

Português (com 
closed- caption)

Idiomas da transmissão ao vivo de vídeo e apenas de áudio no site mormonchannel. org:
Espanhol (com 

closed- caption)
Inglês (com 

closed- caption)

O horário de transmissão ao vivo mostrado acima é a única vez em que esta transmissão estará disponível no site 
facebook. com/ LDS e a única vez em que estará disponível em espanhol no site mormonchannel. org. Após iniciar a 
transmissão ao vivo, o devocional poderá ser visto a qualquer momento no site devotional. LDS. org.

Arquivos: devotionals. LDS. org e mormonchannel. org
Idiomas dos arquivos de vídeo, de texto e apenas de áudio no site devotional. LDS. org:
Albanês
Alemão
Armênio
Búlgaro
Cambojano
Cantonês
Cebuano
Coreano
Dinamarquês

Espanhol (com 
closed- caption)

Estoniano
Finlandês
Francês
Holandês
Húngaro
Indonésio
Inglês (com 

closed- caption)

Italiano
Japonês
Letão
Linguagem 

Norte‑ Americana de 
Sinais

Lituano
Malgaxe
Mandarim
Marshalês

Mongol
Norueguês
Polonês
Português (com 

closed- caption)
Romeno
Russo
Samoano
Suaíli
Sueco

Tagalo
Tailandês
Tcheco
Tonganês
Ucraniano
Vietnamita

Os arquivos de transmissão ao vivo de vídeo estarão disponíveis no site devotionals. LDS. org logo após a transmissão. 
Arquivos somente de áudio e outros arquivos de vídeo serão acrescentados aos arquivos assim que estiverem disponíveis, 
geralmente cerca de três semanas após a transmissão. Os arquivos de texto serão acrescentados à medida que estiverem 
disponíveis.
Idioma dos arquivos de vídeo no site mormonchannel. org: Inglês (legendas para deficientes auditivos)
O programa será adicionado à coleção de transmissões alguns dias após a transmissão.

 5. Todos os nomes de produtos ou de empresas, dispositivos, logomarcas, ícones, gráficos ou desenhos citados neste documento são marcas registradas de seus 
respectivos proprietários e são mostrados apenas com o propósito de beneficiar os proprietários de tais marcas registradas. A presença ou ausência neste 
documento de nomes de produtos, serviços, empresas, organizações, páginas ou sites da Internet não implica qualquer patrocínio, endosso ou não endosso 
desse item por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
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Calendário de Transmissões: Devocional Mundial para Jovens Adultos

Mormon Channel para Roku
O Mormon Channel está disponível para o Roku streaming player (sistema de transmissão para aparelhos Roku). Visite ou 
verifique a loja do canal Roku ou o site mormonchannel. org para saber mais.

Idiomas da transmissão ao vivo de vídeo:
Espanhol (com 

closed- caption)
Francês

Inglês (com 
closed- caption)

Linguagem 
Norte‑ Americana de 
Sinais

Português (com 
closed- caption)

Idioma dos arquivos de vídeo: Inglês (legendas closed- caption)
O programa estará disponível nos arquivos alguns dias após a transmissão.

Aplicativo Mormon Channel
O aplicativo Mormon Channel está disponível para uma variedade de dispositivos móveis, inclusive tablets e smartphones 
que utilizam os sistemas operacionais Apple (iOS) e Android. Acesse o site mormonchannel. org ou a loja de aplicativos do 
seu dispositivo para saber mais.

Idiomas da transmissão ao vivo de vídeo:
Espanhol (com 

closed- caption)
Inglês (com 

closed- caption)

Idioma dos arquivos de vídeo: Inglês (legendas closed‑ caption)
O programa estará disponível nos arquivos alguns dias após a transmissão.

Aplicativo Biblioteca do Evangelho
O aplicativo Biblioteca do Evangelho está disponível em vários idiomas e para uma variedade de dispositivos móveis, 
inclusive tablets e smartphones que utilizam os sistemas operacionais Apple (iOS) e Android. Visite o site mobile. LDS. org ou 
verifique a loja de aplicativos do seu dispositivo para saber mais.
Arquivos de vídeo e somente áudio na maioria dos idiomas disponíveis estarão acessíveis um mês após a transmissão. Os 
arquivos de texto serão acrescentados à medida que estiverem disponíveis.

Podcasts
Podcasts de vídeo e apenas de áudio: devotionals. LDS. org
Idiomas: Acesse o site devotionals. LDS. org para ver os idiomas disponíveis.

Televisão e Rádio
O devocional estará disponível ao vivo, onde for possível, em várias estações de rádio e televisão no mundo todo, inclusive 
a transmissão a cabo, via satélite e estações de Internet e Mormon Channel HD Radio. Verifique as listagens locais 
da programação disponível em sua área ou visite os sites mormonchannel. org ou byubroadcasting. org para obter mais 
informações.

Informações para o Especialista de Tecnologia da Estaca
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. 
Este documento deve ficar junto ao receptor do satélite.
Para obter informações técnicas sobre transmissões via satélite, via Internet ou 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 assistência.


