
28 de agosto de 2014

Para:  Autoridades Gerais e os seguintes líderes na Europa e África do Sul: Setentas de Área; 
Presidentes de Estaca, Missão e Distrito; Bispos e Presidentes de Ramo

Caros irmãos,

Programação das Transmissões da Igreja para 2015

Anexo a esta carta encontra- se um calendário contendo as transmissões gerais de 2015 e 
instruções atualizadas sobre o equipamento para os especialistas de tecnologia da estaca. Uma agenda 
detalhada, incluindo os idiomas e os horários da transmissão, será enviada aproximadamente seis 
semanas antes de cada transmissão. Essas informações também estarão disponíveis online no site 
broadcastinfo. LDS. org. Entreguem ao especialista de tecnologia da estaca uma cópia das informações 
sobre o equipamento de satélite contidas neste documento.

Incentivamos a que prestem bastante atenção a este calendário. Estas transmissões são uma parte 
importante dos esforços da Igreja em instruir e edificar os membros no mundo todo.

Atenciosamente,

A Primeira Presidência
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Programação das Transmissões da Igreja para 2015
Europa e África do Sul

As estacas e alas não devem programar eventos que entrem em conflito com as transmissões alistadas na primeira 
coluna.

Exceto quando especificamente indicado, todos os programas deste calendário podem ser vistos quando transmitidos ou 
podem ser gravados para ser vistos posteriormente.

Mês
Conferências e o Devocional de Natal da 

Primeira Presidência
Devocionais Mundiais para Jovens Adultos e Outras 

Reuniões

Janeiro 18 de janeiro (domingo) 
Devocional Mundial para Jovens Adultos

Fevereiro 13 de fevereiro (sexta- feira) 
Uma Autoridade Geral Fala a Nós 
(Apenas para funcionários do Sistema Educacional da 
Igreja)

Março 29 de março (domingo) 
Reunião Geral das Mulheres

Abril 4–5 e 11–12 de abril (sábado–domingo) 
Conferência Geral e Reunião Geral das Mulheres 

Maio 10 de maio (domingo) 
Devocional Mundial para Jovens Adultos

Junho
Julho
Agosto 12 de agosto (quarta- feira) 

Transmissão Anual dos Seminários e Institutos de Religião 
(Apenas para funcionários dos Seminários e Institutos de 
Religião)

Setembro 27 de setembro (domingo) 
Reunião Geral das Mulheres

20 de setembro (domingo) 
Devocional Mundial para Jovens Adultos

Outubro 3–4 e 10–11 de outubro (sábado–domingo) 
Conferência Geral e Reunião Geral das Mulheres

Novembro
Dezembro 13 de dezembro (domingo) 

Devocional de Natal da Primeira Presidência

Observações
 1. A maioria das transmissões pode ser gravada para uso posterior. Todas as restrições estarão indicadas nas instruções de 

cada programa.
 2. Os líderes do sacerdócio serão avisados das mudanças na programação, inclusive dos acréscimos.
 3. Os líderes do sacerdócio serão avisados das transmissões para público limitado que exijam a utilização das instalações 

locais.
 4. Encaminhem todas as dúvidas ao escritório administrativo designado.
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Preencha as informações necessárias abaixo.

Mantenha este documento junto ao receptor de sinal de satélite.
Você vai precisar dessas informações no caso de telefonar para obter assistência técnica.

Informações sobre o Equipamento de Recepção de Sinal 
de Satélite para o Especialista de Tecnologia da Estaca

Número de propriedade do edifício (disponível com o supervisor de manutenção):                 

Informações do receptor de satélite (a maioria dos edifícios têm apenas um receptor)
Número de série do receptor (número de seis 
dígitos do adesivo no painel frontal)

Idioma(s)

Número de série do receptor (número de seis 
dígitos do adesivo no painel frontal)

Idioma(s)
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Ter um Plano Alternativo
Tenha equipamento de backup pronto antes da transmis‑
são, caso haja problemas com o sistema de satélite. Por 
exemplo, em algumas áreas a transmissão via Internet 
pode ser uma alternativa ao sistema de satélite, ou a trans‑
missão apenas de áudio via linha telefônica, caso esteja 
disponível com a transmissão via satélite. Detalhes sobre 
a transmissão via Internet e transmissão de áudio por tele‑
fone estão disponíveis com o Centro Global de Serviços ou 
o escritório administrativo.
A transmissão da Internet pode ser recebida em um 
computador. A saída de vídeo pode ser conectada a um 
projetor de vídeo ou TV, e a saída de áudio pode ser 
conectada ao sistema de som da capela usando o adaptador 
de áudio de entradas múltiplas (EJ‑10 ou EJ‑8 “caixa 
caranguejo”).

Uma transmissão de áudio por telefone pode ser conectada 
ao sistema de som da capela usando o adaptador de áudio 
de entradas múltiplas (TTAI ou EJ‑10 “caixa caranguejo”). 
Configurar o adaptador de áudio e em seguida, conectar‑ se 
ao número de telefone fornecido pelo Centro Global de 
Serviços ou escritório administrativo.

Chegar Cedo
Um teste do sistema de áudio e vídeo fica disponível 
aproximadamente uma hora antes de cada transmissão via 
satélite. O sinal de áudio do teste identifica periodicamente 
o idioma do canal específico.

Informações Gerais
Os receptores de satélite foram pré‑ programados. Não é 
necessário nenhum ajuste. Os idiomas foram pré‑ 
programados nos receptores.
Os horários detalhados das transmissões serão colocados 
à disposição de seu bispo ou presidente de estaca, e no site 
broadcastinfo. LDS. org aproximadamente seis semanas 
antes de cada evento. Informações de suporte da transmis‑
são geral também estão disponíveis no site. O escritório 
administrativo encarregado pode fornecer ajuda, se essas 
informações não estiverem disponíveis em seu idioma.
Conecte um monitor de televisão ao receptor de sinal de 
satélite no local onde se encontra o receptor permanen‑
temente, ou antes de cada transmissão. Ligue para obter 
assistência técnica, se for necessário. Mantenha o monitor 
conectado e ligado durante a transmissão. Você vai preci-
sar usá- lo se telefonar para obter assistência técnica.

Preparar- se para uma Transmissão Via 
Satélite
Uma Semana Antes da Transmissão
O sistema de satélites da Igreja está continuamente dis‑
ponível para testes. Verifique o equipamento de satélite 
instalado em sua capela pelo menos uma semana antes 
de cada transmissão programada para que haja tempo de 
fazer qualquer reparo ou ajuste necessário. Se tiver dúvi‑
das, entre em contato com o Centro Global de Serviços 
ou o escritório administrativo (ver “Assistência Técnica” 
posteriormente neste documento).
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Faça o seguinte:
 1. Ligue o monitor no local onde se encontra o receptor 

de sinal de satélite. Certifique‑ se de estar recebendo o 
teste do sistema de áudio e vídeo.

 2. Configure os equipamentos usados na capela, como 
por exemplo, um projetor de vídeo ou uma televisão. 
Verifique se a imagem e o som funcionam.

 3. Coloque o sistema de som da capela em um volume 
confortável (para uma capela cheia será necessário um 
volume mais alto).

 4. Configure o equipamento em outras áreas de exibição 
conforme necessário, tais como televisores, para 
outros idiomas ou para as legendas closed- caption. 
Verifique se a imagem e o som funcionam.

 5. Verifique se o áudio está no idioma correto.
 6. Ajuste as luzes de todos os locais de transmissão de 

modo a permitir uma boa qualidade de imagem e a 
proporcionar luz suficiente para fazer anotações.

Depois de Cada Transmissão Via Satélite
Faça o seguinte:
 1. Desligue e guarde o equipamento.
 2. Desligue o sistema de som na capela e em outras áreas 

de exibição.
 3. Deixe o receptor de satélite ligado se a energia na 

capela for estável.
 4. Anote quaisquer problemas técnicos ou no equipa‑

mento que ocorrerem durante a transmissão.
 5. Entre em contato com o grupo de supervisores de 

operações e manutenção e relate os problemas.

Assistência Técnica
Durante uma Transmissão
Se estiver com problemas técnicos durante uma transmis‑
são ou um teste do sistema de áudio e vídeo, ligue para o 
número de telefone listado abaixo para obter ajuda em seu 
país ou área. Ligue do local onde o receptor de sinal de 
satélite está instalado.

Nas Américas do Norte e do Sul, ligue para o Centro 
Global de Serviços:

• 1-855-LDS-HELP (1-855-537-4357) 
(Estados Unidos e Canadá, ligação gratuita)

• Número para ligação gratuita em seu país:  
 __________________________________________  
(México, América Central e América do Sul)
Obtenha o número do telefone gratuito do Centro 
Global de Serviços de seu país na seção Suporte e 
Ajuda do site mhtech. LDS. org ou com seu escritório 
administrativo.

• 1‑801‑240‑4357
Fora das Américas do Norte e do Sul, ligue para seu 
escritório administrativo:

Número de telefone do escritório de administração 
(pode ser obtido com o secretário da estaca): 
 

Antes ou Depois de uma Transmissão
Se tiver dúvidas sobre o equipamento de satélite, de 
vídeo ou de áudio instalado em sua capela ou outros 
problemas técnicos que não sejam urgentes, acesse 
mhtech. LDS. org para mais informações. Caso seu idioma 
não esteja disponível nesse site, o escritório administrativo 
responsável por sua área poderá fornecer assistência. Nas 
Américas do Norte e do Sul, você pode também enviar 
um e‑ mail para o Centro Global de Serviços no endereço 
GlobalServiceCenter@ LDSchurch. org.

Informações sobre o Equipamento de Recepção de Sinal de Satélite para o Especialista de Tecnologia da Estaca


