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Introdução
Bem-vindo a mais uma edição do nosso Boletim de Tecnologia para Capelas, cuja edição é
mensal! Esta edição irá discutir algumas das
alterações que foram planejadas para o uso da
Internet na capela em 2011.
Lembre-se de que as informações mais atuais
podem sempre ser encontradas em nosso “Wiki
de Tecnologia para Capelas” (mhtech.lds.org). Se
você ainda não visitou este site, visite-o em breve
e leve em conta contribuir com suas experiências
e conhecimento para tornar este site uma grande
ajuda e muito mais útil para outros especialistas
de tecnologia da estaca por todo o mundo.

Tópico em Destaque
Uso da Internet nas Capelas

A tecnologia tem um papel importante em ajudar o
evangelho “partir (…) para todo o mundo e para
os confins da Terra” (D&C 58:64). A Igreja tem
incentivado os líderes do sacerdócio, os membros
e os missionários a usar a tecnologia para levar
adiante os propósitos do Senhor (ver “Compartilhar o Evangelho On-Line”, http://lds.org/church/
share?lang=por e “Auxílios a Membros Usuários
da Internet”, http://lds.org/pages/internet-usagehelps?lang=por). Recentemente, um anúncio foi
enviado da sede da Igreja para os gerentes de
propriedades explicando que, a partir de janeiro
de 2011, os custos para a implementação da
Internet em uma capela, incluindo os custos de
instalação e de operação continuada, deverão
ser pagos pelo escritório local da área e não
pelas estacas. Os especialistas de tecnologia das
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Dicas e Truques

A novidade neste mês no “Wiki de Tecnologia
para Capelas,” é que você encontrará dois
breves vídeos de treinamento (8 a 10 minutos).
Esses vídeos demonstram alguns detalhes
importantes sobre a configuração de um firewall
e a ampliação da rede para outras partes da sua
capela. Esteja atento a mais vídeos no wiki nos
próximos meses.

Destaque Local

Observação: As diretrizes sobre tecnologia
variam de acordo com a área e nem todas as
soluções são adequadas para todas as áreas.
Assegure-se de verificar com o seu escritório
da área antes de implementar qualquer nova
solução.
Nas alas de estudantes é
sempre um desafio identificar
e acompanhar novos membros. Neste mês, gostaríamos
de destacar a Ala BYU 229
da Estaca BYU 20, que está
utilizando a tecnologia para ajudar os líderes a
encontrar e integrar os membros novos.
Todas as semanas, essa ala tem algo entre
duas e dez novas pessoas assistindo às reuniões. Os membros chamados para o comitê
de integração saúdam todos os que chegam e
identificam os membros novos. Um membro do
comitê se senta com cada membro novo durante
a reunião sacramental e convida o membro
novo a se reunir com o bispo e outros líderes
da ala após as reuniões da Igreja. Durante essa
reunião, são tiradas fotos de cada membro
novo, e essas fotos, junto com as informações
de contato são impressas em uma planilha
de “Membro Novo” que é entregue para cada
líder da ala. Essas fotos são acrescentadas de
imediato ao diretório de fotos dos membros, que
é impresso e distribuído a todos os membros
da ala a cada trimestre. A planilha de “Membro
Novo” é utilizada para digitar as informações do
membro novo em uma planilha do Google Docs
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estacas devem trabalhar agora com seus gerentes
de propriedades para mudar esses custos para o
orçamento do escritório local da área.
Espera-se que essa alteração permita que a Internet seja levada a mais capelas no mundo inteiro.
O potencial para o aumento da disponibilidade da
Internet irá aumentar ao mesmo tempo em que
surgem novas tecnologias e enquanto essas ferramentas forem oferecidas, incentivadas e apoiadas pela sede da Igreja. Muitos líderes locais estão
descobrindo novas maneiras para usar essas tecnologias para propósitos adequados e proveitosos
para abençoar a vida dos santos em suas áreas.
A tecnologia se tornou uma parte importante da
comunicação, do ensino do evangelho, da manutenção de registros, de trabalhar com a história
da família e realizar o trabalho no templo, administrar a Igreja e ministrar aos que se encontram em
necessidade. A Internet pode economizar tempo e
energia e reduzir os fardos relacionados a viagens
e finanças. O Manual da Igreja de 2010 diz que:
“Mesmo nos lugares em que haja ampla disponibilidade de automóveis, os líderes devem estar atentos ao custo de viajar longas distâncias de carro.
Em alguns casos, como ao tratar de assuntos do
sumo conselho, os líderes podem usar recursos de
teleconferência, e-mail e Internet para reduzir os
custos de transporte” (Manual 2: Administração da
Igreja — 2010, 17.2.2). Entretanto, qualquer uso
da tecnologia deve complementar e não substituir
as oportunidades para contato pessoal e comunicação pessoal.
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que os líderes da ala têm acesso seguro por meio
da Internet. Os líderes atualizam essa planilha
para indicar quando visitaram um membro novo,
quando os mestres familiares e as professoras
visitantes são designados, etc. Utilizando esse
sistema on-line de trabalho em conjunto, os líderes podem rapidamente identificar os membros
novos e assegurar-se de que sejam visitados. A
ala também possui uma página no Facebook que
exibe fotos dos eventos passados, conversas e
informações sobre atividades futuras.
Os esforços da ala BYU 229 são um grande
exemplo do uso da tecnologia para intensificar,
porém não para substituir o contato pessoal.
Lembre-se de que “utilizada adequadamente, a
comunicação eletrônica (…) pode ajudar os membros da Igreja a coordenar o trabalho da Igreja,
fortalecer a fé e atender as necessidades das
pessoas. Contudo, a comunicação eletrônica não
deve tomar o lugar das oportunidades de contato
direto” (ver “Utilização da Internet pelos Membros
em Chamados da Igreja,” http://lds.org/pages/
internet-usage-helps?lang=por).
Como a sua estaca ou ala implementou a tecnologia para abençoar os santos em sua área?
Compartilhe sua história conosco no endereço
MHTechNewsletter@LDSChurch.org e a utilizaremos em um boletim futuro!

Informações para Assinaturas

Para receber este boletim diretamente em
sua caixa postal, assine “Meetinghouse
Technologies” com a sua Conta SUD. Para instruções sobre como fazer isso, veja a página lista
de e-mail de tecnologia para capelas na “Wiki de
Tecnologia para Capelas” (mhtech.lds.org)

Os especialistas de tecnologia das estacas podem
trabalhar com os gerentes de propriedades para
instalar a Internet nas capelas da estaca conforme
orientados pelo presidente da estaca.
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