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Introdução
Bem-vindo ao Boletim de Tecnologia para Capelas, cuja edição será mensal! Estamos muito
animados em fornecer essa nova ferramenta
de comunicação para compartilhar informações
sobre a tecnologia que está em uso nas capelas
em todo o globo.
Estamos especialmente animados ao apresentar
neste primeiro boletim o novo “Meetinghouse
Technology Wiki,”[Wiki de Tecnologias para Capelas], localizado em mhtech.lds.org. Favor reservar
tempo para examinar este novo site — explorar
o conteúdo e compartilhar suas experiências ao
implementar estes produtos na capela.

Tópico em Destaque
Meios de Comunicação da Capela

Em algumas partes do mundo,
assistir a uma transmissão ao
vivo (como uma conferência
geral) é impraticável—ou até mesmo impossível.
Alguns membros devem esperar até seis semanas para assistir à conferência geral. Em um esforço para ajudar a solucionar esses problemas,
a Igreja criou diversas soluções com base na
Internet para tornar o assistir à conferência geral,
devocionais da Primeira Presidência e outros
eventos tão fácil quanto seja possível em todas
as capelas.
Atualmente há quatro opções aceitas para visualizar esse conteúdo em uma capela:
1. Página Mormon Channel iTunes (para 		
		 Mac, PC, iPad, iPhone e iPod Touch)—		
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Dicas e Ideias
O novo LDS.org inclui diversos calendários
para cada ala, de modo que cada organização auxiliar tenha o seu próprio calendário.
Os calendários das auxiliares podem ser
colocados uns sobre os outros para exibir
um calendário completo das atividades da
ala. Você pode personalizar a exibição do
calendário para mostrar somente aqueles
eventos que se aplicam à sua família ou ao
seu chamado.
As alas e estacas são convidadas a iniciar o
uso do novo calendário. Entretanto, observe
que o calendário ainda estará em desenvolvimento durante fevereiro de 2011. Para esse
mês, uma grande reformulação está agendada. Para saber mais sobre o novo calendário,
vá para mhtech.lds.org e em “Outras ferramentas/informações”, clique em Introdução
ao Calendário.

Destaque Local
Neste mês gostaríamos
de destacar a Estaca
Pleasant Grove Utah
Manila. Por algum tempo,
a estaca não conseguiu
acomodar todos os seus membros na sede
da estaca durante as conferências. Uma
solução anterior—um sistema de transmissão
de linha de visão para transmitir a conferência
para as outras três capelas na estaca —
exigia a locação de equipamento temporário,
incluindo grandes antenas parabólicas
colocadas nos estacionamentos das capelas
e a contratação de especialistas para montar,
testar e operar o equipamento, com um custo
de cerca de US $ 4.500 por conferência.
No ano passado o especialista de tecnologia
da estaca sugeriu que a estaca olhasse a
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		Baixe vídeos e podcasts transmitidos pela
Igreja por meio da página oficial da Igreja
		 em itunes.lds.org.
2. Aplicativo Gospel Library (para iPad, 		
		 iPhone e iPod Touch)—Baixe vídeos da 		
		 conferência geral por meio desse aplicativo
		 gratuito disponível na iTunes store.
3. LDS.org (para Mac, PC ou dispositivo 		
		 eletrônico móvel)— Assista a transmissões
		 ao vivo ou baixe arquivos de áudio e vídeo
		 de LDS.org.
4. TV Digital Western HD Media Player com
		 Drive USB—Em áreas com disponibili		
		 dade limitada ou custos proibitivos para 		
		 acesso à Internet, um local central (como 		
		 uma estaca ou escritório da área) pode fazer
		 o download dos vídeos da conferência geral
		 e distribuí-los para as unidades locais por
		 meio de drives USB. As congregações 		
		 podem depois assistir aos vídeos ao conec
		 tar os seus drives USB a uma TV Digital 		
		 Western HD Media Player.
Para cada uma das soluções acima, as unidade locais podem conectar os aparelhos a um
projetor ou aparelho de televisão para mostrar
o conteúdo para a congregação. As alas e estacas
podem também configurar um aparelho, como um
netbook, laptop, iPad ou outro aparelho eletrônico
móvel, para receber podcasts de itunes.lds.org e
manter este aparelho na biblioteca da capela ou
em outro local para que os membros o acessem.
Isso deve ser útil se, por exemplo, as unidades
quiserem assinar um podcast de discursos da conferência geral. Deste modo, os membros podem
ter sempre acesso ao conteúdo digital na capela
para aprimorar suas aulas. Para aprender mais
sobre essas tecnologias, favor visitar a página “Visualização de Transmissões da Igreja” do “Meetinghouse Technology Wiki” (mhtech.lds.org).
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nova solução de webast da Igreja. O presidente da estaca aprovou e após uma investigação inicial, eles compraram um netbook e
um projetor para cada uma das três capelas
na estaca e um laptop para a sede da estaca.
Eles também colocaram cabos em cada uma
das capelas de modo que as conexões de
rede pudessem ser levadas para a capela. O
custo combinado desses esforços foi inferior
a US $4.000—o que quer dizer que a solução
de webcast economizou dinheiro na primeira
transmissão. E as transmissões seguintes são
agora totalmente grátis, uma vez que podem
ser montadas e operadas pelo especialista de
tecnologia da estaca e um membro voluntário
em cada capela.
O presidente da estaca planeja agora devolver o dinheiro que eles tinham separado no
orçamento para a transmissão da conferência
da estaca para o orçamento das alas. Atualmente eles estão pesquisando outras maneiras de fazer melhor uso do seu investimento
nesta tecnologia, como receber as sessões do
sacerdócio na conferência geral nas capelas
das alas. Eles sentem que essa tecnologia já é
uma grande bênção para os membros da sua
estaca.
Como sua estaca ou ala implementou a tecnologia para abençoar os Santos em sua área?
Favor contar-nos sua história no endereço
MHTechNewsletter@LDSChurch.org, e nós a
compartilharemos em um boletim futuro!

Informações para Assinaturas
Para receber este boletim diretamente
em sua caixa postal, assine “Meetinghouse Technologies” na sua Conta SUD.
Para instruções sobre como fazer isso, veja a
página [“”] na “Meetinghouse Technology Wiki”
(mhtech.lds.org).

Page 2

