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 é uma ferramenta online para manutenção de registros que está substituindo ao MLS. As vantagens para o 

uso do LCR incluem: 

 A capacidade de os líderes, secretários e membros do conselho da ala cumprirem suas responsabilidades pela 

manutenção dos registros onde quer que tenham acesso à Internet; em casa, utilizando um dispositivo portátil, 

etc.  

 Processamento em tempo real, o que significa que a atualização dos registros de membros no LCR é feita 

imediatamente.  

 A capacidade do envio online de documentos para a sede da Igreja, como documentos de conselhos 

disciplinares, eliminando a necessidade de imprimir e enviar os documentos pelo correio.  

Siga estes passos e comece a utilizar o LCR: 

  
Se você ainda não tiver uma Conta SUD, 

acesse ldsaccount.lds.org e clique em 

Cadastrar-se para uma Conta SUD. Você 

vai precisar do seu Número de Registro de 

Membro, que pode ser conseguido com o 

secretário de sua ala. Depois de criar sua 

Conta SUD, você terá um nome de usuário e 

uma senha que lhe permitirão acessar o LCR. 

  
O acesso ao LCR é dado apenas para certos chamados, incluindo presidências de estaca e bispados, secretários e 

secretários executivos de ala e de estaca e membros do conselho da ala e suas presidências. 

  
Digite lds.org/lcr no navegador da internet e pressione Enter. Acesse o sistema usando seu nome de usuário e sua 

senha da Conta SUD para obter acesso à tela principal do LCR. Clique em qualquer um dos menus no cabeçalho do 

LCR para visualizar os recursos disponíveis. 

  



 
Clique no menu Ajuda para visualizar a lista de opções. Clique em Ajuda Geral para ir para o site da Central de 

Ajuda, onde você pode pesquisar os artigos de suporte por tópico. As presidências de estaca, os bispados e os 

secretários podem clicar em Entre em Contato Conosco para visualizar as informações para contato com o Centro 

Global de Serviços (GSC) ou com o seu escritório administrativo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Se tiver problemas ao acessar ou usar o LCR tente o seguinte: 

 Verifique se você possui uma conexão à Internet que seja confiável. 

 Verifique se sua Conta SUD foi configurada com a utilização do seu Número de Registro de Membro. 

 Verifique com o secretário de sua ala se o seu chamado na Igreja foi registrado de modo adequado com a 

utilização dos chamados padrão. Os membros cujos chamados foram registrados com a utilização de chamados 

personalizados não terão acesso ao LCR. 

 Verifique se o seu navegador da Internet está atualizado na versão mais atual. O LCR requer a versão 10 ou 

superior para rodar de modo adequado, caso você esteja utilizando o Internet Explorer (IE). Para aprender como 

atualizar o IE, acesse http://windows.microsoft.com/ie. Computadores que utilizam o sistema operacional 

Windows XP, ou mais antigo, não conseguirão ser atualizados para a versão mais recente do IE e 

precisarão utilizar o Google Chrome para acessar o LCR. Para baixar o navegador Chrome, acesse 

http://www.google.com/chrome.  

 Caso você não visualize os seis itens de menu exibidos na tela principal do LCR, como mostrado acima, clique no 

botão do menu ao lado do cabeçalho Recursos para Líderes e Secretários para exibir o menu. O LCR se adapta 

automaticamente ao tamanho da sua tela, o que fornece uma melhor experiência para as pessoas que utilizam 

dispositivos portáteis.  
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