
Comunicado

Data: 14 de agosto 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: Reunião Geral das Mulheres de Setembro de 2014

Uma reunião geral das mulheres será transmitida pelo sistema de satélites 
da Igreja no sábado, 27 de setembro de 2014. Todas as mulheres e meninas 
com oito anos de idade ou mais são convidadas a participar. A reunião será 
retransmitida para muitas áreas do mundo.

O horário da transmissão acompanha este comunicado. Encontra‑ se 
também disponível online no site broadcastinfo. LDS. org. Informações 
adicionais de transmissão estão disponíveis no site da Conferência Geral da 
Igreja, gc. LDS. org.

Um cartaz também acompanha este comunicado. Você poderá preencher 
a data, o horário e o local de transmissão no cartaz e afixá‑ lo na capela.

Tradução de Notice, 14 August 2014: September 2014 General Women’s Meeting. Portuguese. 85215 059





Reunião Geral das Mulheres
Para todas as mulheres e meninas com oito anos de idade ou mais.

Data:  

Hora:  

Local:  

Ver gc. LDS. org para obter mais informações.

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados.
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Programação das Transmissões da Igreja
Reunião Geral das Mulheres 

Sábado, 27 de setembro de 2014
Duração do Programa: 1 hora e 30 minutos

Informações Gerais
Como Selecionar um Horário para Exibição
Os horários de início do programa 1 estão indicados no horário de verão das Montanhas Rochosas (MDT) e no Tempo 
Universal Coordenado (UTC). O horário MDT é o horário local em Salt Lake City, Utah, com o horário de verão em vigor. 
UTC é o padrão internacional de tempo. Será necessário calcular  seu horário de transmissão local com base no MDT ou no 
UTC.
Selecione o horário de exibição que melhor atenda 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 com a transmissão via satélite em muitas 
áreas. Onde estiverem disponíveis, serão mostradas em inglês, no canal de legendas closed- caption 1 (CC1), em espanhol, no 
canal de legendas closed- caption 3 (CC3) e em português (Brasil) no canal de legendas closed- caption 4 (CC4). Se esse tipo 
de legendas estiver disponível em sua área, providencie um aparelho de televisão e faça os ajustes necessários para as pessoas 
que precisem 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 também estão disponível na Internet em inglês, Português (Brasil) e espanhol.

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

Reunião Geral das Mulheres, 27 de setembro de 2014 
© 2014 Intellectual Reserve, Inc. 
Todos os direitos reservados.

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

 1. Este comunicado está sujeito a alterações. Veja o site broadcastinfo. LDS. org para atualizações em inglês. Para atualizações em outros idiomas, contate seu 
escritório administrativo.
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Programação das Transmissões da Igreja

Sistema de Satélites da Igreja
Idiomas:
Aimara
Alemão
Árabe
Armênio
Búlgaro
Cambojano
Cantonês
Cebuano
Chuquês
Coreano
Cosraeno
Dinamarquês

Espanhol (com 
legendas 
closed- caption)

Fijiano
Finlandês
Francês
Grego
Guarani
Haitiano
Hindi (Fiji)
Holandês
Húngaro
Indonésio

Inglês (com legendas 
closed- caption)

Italiano
Japonês
Kuna
Laosiano
Linguagem Americana 

de Sinais 2

Malgaxe
Mandarim
Marshalês
Miao
Mongol

Navajo
Norueguês
Palau
Papiamento
Polonês
Pompeiano
Português (Brasil, 

com legendas 
closed- caption)

Português (Portugal)
Quéchua, Peru
Queqchi
Quíche

Romeno
Russo
Samoano
Sueco
Tagalo
Tailandês
Taitiano
Tcheco
Tonganês
Ucraniano
Vietnamita
Yapês

Transmissões Mundiais

Transmissão ao vivo  MDT: Sábado, 27 de setembro de 2014, às 06:00 p.m.
 UTC: Domingo, 28 de setembro de 2014, às 0000

Retransmissões  MDT: Sábado, 27 de setembro de 2014, às 08:00 p.m.
 UTC: Domingo, 28 de setembro de 2014, às 0200

 MDT: Sexta‑ feira, 3 de outubro de 2014, às 11:00 p.m.
 UTC: Sábado, 4 de outubro de 2014, às 0500

 MDT: Sábado, 4 de outubro de 2014, às 8:00 a.m.  
(retransmissão junto com a Conferência Geral de outubro de 2014)

 UTC: Sábado, 4 de outubro de 2014, às 1400  
(retransmissão junto com a Conferência Geral de outubro de 2014)

Transmissão Adicional para a Europa e a África do Sul

Retransmissão  MDT: Domingo, 28 de setembro de 2014, às 9:00 a.m.
 UTC: Domingo, 28 de setembro de 2014, às 1500

Outras Transmissões para a Ásia, a Oceania e Partes da Europa Oriental

Retransmissão  MDT: Domingo, 5 de outubro de 2014, às 8:00 p.m.  
(retransmissão junto com a Conferência Geral de outubro de 2014)

 UTC: Segunda‑ feira, 6 de outubro de 2014, às 0200  
(retransmissão junto com a Conferência Geral de outubro de 2014)

 2. A linguagem americana de sinais (ASL) está disponível no sistema de satélite da Igreja somente nos Estados Unidos e no Canadá. A transmissão em linguagem 
americana de sinais (ASL) concentra‑ se no intérprete e os oradores da reunião são mostrados em uma pequena janela na tela. O áudio do inglês é transmitido 
juntamente com a linguagem americana de sinais. Se precisar receber esse idioma (ASL), entre em contato com sua equipe de administração de propriedades 
no mínimo duas semanas antes da transmissão. Pode ser necessário equipamento adicional.
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Internet e Dispositivos Eletrônicos
Transmissão ao vivo  MDT: Sábado, 27 de setembro de 2014, às 06:00 p.m.

 UTC: Domingo, 28 de setembro de 2014, às 0000

Internet
Transmissão ao vivo: gc. LDS. org e mormonchannel. org
Idiomas da transmissão de vídeo ao vivo no site gc. LDS.org:
Alemão
Cantonês
Cebuano
Coreano

Espanhol (com 
legendas 
closed- caption)

Francês
Inglês (com legendas 

closed caption)

Italiano
Japonês
Linguagem Americana 

de Sinais
Mandarim

Português (Brasil, 
com legendas 
closed- caption)

Russo
Samoano
Tagalo

Tonganês

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

Arquivos: gc. LDS. org
Idiomas disponíveis em vídeo, somente áudio e arquivo de texto: Verifique o site gc. LDS. org para saber os idiomas 
disponíveis.
Arquivos de vídeo e somente áudio na maioria dos idiomas estarão disponíveis dentro de dois dias após a transmissão. 
Arquivos de texto na maioria dos idiomas estarão disponíveis dentro de uma semana após a transmissão. Esta reunião geral 
das mulheres será arquivada com a Conferência Geral de outubro de 2014.

Mormon Channel para Roku
O Mormon Channel está disponível para o Roku 3 streaming player. Visite ou verifique a loja do canal Roku ou o site 
mormonchannel. org para saber mais.

Idiomas da transmissão de vídeo ao vivo:
Espanhol
Francês

Inglês Linguagem Americana 
de Sinais

Português (Brasil)

Idioma dos arquivos de vídeo:
Inglês

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. Visite o site mormonchannel. org ou verifique a loja de 
aplicativos do seu dispositivo para saber mais.

Idiomas da transmissão de vídeo ao vivo:
Espanhol Inglês

Idioma dos arquivos de vídeo:
Inglês

 3. 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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O programa estará disponível nos arquivos alguns dias após a transmissão.

Aplicativo da 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, somente áudio e texto na maioria dos idiomas disponíveis estarão acessíveis em uma semana após a 
transmissão. Esta reunião geral das mulheres será arquivada com a Conferência Geral de outubro de 2014.

Televisão e Rádio
Esta reunião geral das Mulheres estará disponível ao vivo onde for possível em várias estações de rádio e televisão em todo o 
mundo, inclusive a transmissão, cabo, via satélite e estações de Internet e Mormon Channel HD Radio. Verifique as listagens 
locais da programação disponíveis em sua área ou visite mormonchannel. org, byubroadcasting. org, ou ksl. com para obter 
mais informações.

Outras Distribuições
DVD ou MP4
Fora dos Estados Unidos e do Canadá, será disponibilizada uma cópia da gravação por meio do respectivo escritório 
administrativo para as unidades que não recebem o sinal via satélite nem as transmissões pela Internet. Os líderes devem 
tomar as providências necessárias para a exibição da gravação nessas unidades. Verifique os idiomas disponíveis com o 
escritório administrativo de sua área.

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 
Esse 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.


