
Comunicado

Data: 25 de agosto de 2016

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

De: Departamento do Sacerdócio e da Família (1- 801- 240- 2134)

Assunto: Treinamento sobre Ensinar à Maneira do Salvador

Pedimos que acrescente a transmissão ao vivo a seguir aos calendários da estaca 
e da ala.

No sábado, 5 de novembro de 2016, o treinamento sobre Ensinar à Maneira do 
Salvador será transmitido ao vivo no site LDS. org e pelo sistema de satélites da Igreja 
da 1:00 às 2:30 p.m., no horário de verão das Montanhas Rochosas. O treinamento 
se concentrará nas reuniões de conselho de professores e na orientação para novos 
professores. Instrução interativa será fornecida pelas Autoridades Gerais e líderes 
gerais da Igreja.

As seguintes pessoas são convidadas a participar da transmissão: um membro 
da presidência de estaca, um membro do bispado, o sumo conselheiro da estaca 
designado para supervisionar a Escola Dominical, todas as presidências das auxiliares 
da estaca e ala, todas as presidências dos quóruns de élderes, todos os líderes do 
grupo de sumos sacerdotes e todos com chamado de professor.

Os membros podem participar da transmissão em sua própria casa. As alas e 
estacas também podem planejar para assistir à transmissão em uma capela. Aqueles 
que não puderem assistir à transmissão ao vivo podem vê- la no site LDS. org a 
qualquer momento após o evento começar. Por exemplo, algumas alas podem optar 
por mostrar a gravação da transmissão em uma reunião de professores e líderes numa 
data posterior.

Para ter acesso aos idiomas disponíveis e a mais detalhes, veja o horário da 
transmissão que acompanha este comunicado.
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Programação de Transmissões da Igreja
Treinamento sobre Ensinar à Maneira do Salvador  

Sábado, 5 de novembro de 2016
Duração do Programa: 1 hora e 30 minutos

Informações Gerais
Escolher um Horário para Exibição
Selecione o horário de exibição que melhor atenda aos membros em sua área.

Informações para o Especialista de Tecnologia da Estaca
A transmissão poderá ser vista ao vivo1 pelo sistema de satélites da Igreja e pelo site LDS. org. Para assistir ao programa após 
a exibição ao vivo, deve- se acessar a transmissão ou fazer o download pelo site LDS. org/ broadcasts/ training ou, ainda, gravar 
a transmissão ao vivo e vê- la mais tarde.
Para instruções sobre como preparar- se 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 estar junto ao receptor do satélite.
Para obter informações técnicas sobre transmissões via satélite, via Internet ou por outros equipamentos usados para receber 
transmissões da Igreja em uma capela, acesse o site mhtech. LDS. org. Se o seu idioma não estiver disponível nesse site, o 
escritório administrativo responsável por sua área poderá fornecer ajuda.

Legendas Closed Caption
O closed caption para deficientes auditivos está disponível para a transmissão via satélite em muitas áreas. Onde estiverem 
disponíveis, será mostrado 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 para as pessoas que precisam 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 em inglês, português e espanhol também estão disponíveis na Internet para aparelhos eletrônicos 
que viabilizam esse tipo de legenda.

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:

Treinamento sobre Ensinar à Maneira do Salvador  
Sábado, 5 de novembro de 2016 
© 2016 Intellectual Reserve, Inc. 
Todos os direitos reservados.

Essa transmissão também será arquivada no site LDS. org/ broadcasts/ training.

 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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Horário da Transmissão: Treinamento sobre Ensinar à Maneira do Salvador

Transmissão
A transmissão ao vivo está disponível no sistema de satélites da Igreja e no site LDS. org/ broadcasts/ training.

 Transmissão ao vivo  MDT:  Sábado, 5 de novembro de 2016, à 1:00 p.m.2
 UTC:  Sábado, 5 de novembro de 2016, às 19:00

Os arquivos estão disponíveis apenas no site LDS. org/ broadcasts/ training.

Idiomas com transmissão ao vivo e arquivos:
Alemão
Cantonês
Coreano
Espanhol (com closed caption)

Francês
Inglês (com closed caption)
Italiano
Japonês

Linguagem Norte- Americana de Sinais 3

Mandarim
Português (com closed caption)
Russo

 2. Os horários de início do programa estão indicados no horário de verão das Montanhas Rochosas (MDT) e no Horário 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 horário.

 3. A Linguagem Norte- Americana de Sinais (ASL) está disponível no sistema de satélites da Igreja somente nos Estados Unidos e no Canadá. A transmissão 
em linguagem norte- 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 com a linguagem norte- americana de sinais (ASL). Se precisar receber a linguagem norte- americana de sinais (ASL) via satélite, entre em 
contato com sua equipe de administração de propriedades no mínimo duas semanas antes da transmissão. Pode ser necessário equipamento adicional.


