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Conforme mandamento dado a John Whitmer, nos primórdios 
da Igreja Restaurada, assim como em toda a história da família 
humana, é-nos ordenado que façamos e mantenhamos 
registros. O Senhor disse:

(…) copiando, selecionando e obtendo todas as coisas que serão para o 
bem da Igreja e para as gerações vindouras que crescerão na terra de 
Sião, para possuí-la de geração em geração, para todo o sempre. 
Amém. (D&C 69:8)



Elder Marlin K. Jensen
Marlin K. Jensen concluiu sua designação como historiador da Igreja e membro do Quórum dos Setenta em 6 de Outubro de 2012.

http://www.mormonnewsroom.org/article/a-record-kept-constructing-collective-memory

A consciência mórmon de manter e entender a história 
nos impele a sair dos limites confortáveis do presente, 
desenvolver empatia para entender o passado e, por fim, 
estabelecer a base espiritual para as gerações futuras. A 
memória coletiva preserva as experiências compartilha-
das e o significado da linguagem comum que une o povo. 
Preservar a história é moldar a identidade.



Digitalização das Revistas da Igreja
Iniciado em 2011, o projeto de recuperação do acervo de periódicos publicados 
pela Igreja no Brasil, compreende a obtenção, classificação, preparação e arqui-
vamento, digitalização, decompilação digital e encapsulamento de texto, corre-
ção digital, e o processo de disponibilização do conteúdo desde 1948 
até o momento presente, transformando em uma única base de dados 
para pesquisa, os ensinamentos e informações históricas outrora publi-
cados. Este rico acervo agora possui o seu conteúdo portabilizado. Além 
disso, foi dotado de capacidade de pesquisa, trazendo ao con-
sulente facilidade e agilidade na obtenção dos conteúdos 
desejados.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Obtenção & Classificação

A obtenção do material ocorreu através de doações pessoais de coleções e 
exemplares avulsos para a composição dos documentos que foram utilizados 
como matéria-prima visual do projeto. As doações aconteceram em grande 
número, com muitos exemplares repetidos.
Para a classificação do material, realizou-se o trabalho de ordenação do material 
coletado, organizando-os por décadas e depois por ano a fim de se avaliar a qua-
lidade, limpeza, duplicidade e montagem de exemplares que tinham imperfei-
ções em seu conteúdo. Nesse processo também se recompôs toda a sequência 
de revistas e descoberta de exemplares ainda faltantes.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Classificação & Preparação

Ainda dentro da classificação, aconteceu o processo de individualização das revistas e das 
páginas. Grande parte do acervo utilizado encontrava-se encadernado. 
Para possibilitar a leitura eletrônica dos textos e imagens, foi necessário a desmontagem 
de todos os volumes. Neste processo, retiraram-se todas as costuras e fixadores utilizados, 
buscando preservar os conteúdos de cada página.
Para a individualização das páginas, foram retirados todos os fixadores 
das revistas, cortadas manualmente todas as bordas defeituosas e pa-
dronizado o tamanho das páginas na medida do possível. Esse 
corte foi necessário para que “amassados” ou “orelhas do papel” não 
obstruísse a leitura eletrônica no momento da obtenção das 
imagens.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Preparação & Arquivamento

Alguns critérios foram estabelecidos para a aceitação das coleções e exemplares dis-
ponibilizados. Buscamos os exemplares que estavam completos, livres de rasuras e 
grifos e que, apesar da idade, tinham preservadas suas condições gráficas, a fim de 
possibilitarem a perpetuação da melhor imagem possível daquilo que originalmente 
foi publicado, respeitando as características, tecnologia e design da época.
Para efeito de organização do trabalho, arquivamento para fins de confe-
rência e disponibilidade futura, todos os exemplares cortados foram ar-
quivados. Este arquivamento agrupou os exemplares por semestre, a fim 
de facilitar o manuseio e o trabalho de leitura digital.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Digitalização – Scanner

Após o arquivamento e a organização, realizou-se a digitalização individualizada de cada 
revista e suas páginas, bem como os encartes correspondentes. Imagens coletadas em alta 
definição. 
O padrão estabelecido foi de 300 dpi. Chegamos a essa conclusão buscando otimizar a 
relação qualidade de imagem x qualidade de imagem do original x tamanho do arquivo 
obtido como resultado da digitalização. A utilização de um padrão acima, gerou apenas 
arquivos mais pesados com imagens tão definidas quanto as de 300 dpi. Após estudos e 
testes, padronizamos para esta resolução.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Decompilação – Encapsulamento de Textos

O trabalho de correção digital ocupa um segmento importante no processo da 
digitalização. Ainda que muito cuidado tenha sido empregado na obtenção e 
seleção dos exemplares, um grande trabalho de edição eletrônica foi realizado 
para a retirada de rasuras, textos grifados ou pintados, bem como anotações e 
assinaturas na revista. Todas essas marcas não originais, exceto as marcas do 
tempo e envelhecimento, foram retiradas eletronicamente, para que o leitor 
tenha a experiência de ler algo com a aparência de limpo e inédito, ainda que 
envelhecido. 



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Construção e Inserção de Menus

Todos os 628 exemplares restaurados da revista receberam a capacidade de na-
vegação por menus. Esses menus facilitam a visualização do conteúdo da revista 
e o acesso direto ao artigo ou discurso listado no sumário impresso do periódi-
co. Também é um critério de pesquisa.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Construção e Inserção de Menus

Todas as revistas que retratam as Conferências Gerais da Igreja receberam a mesma 
funcionalidade, organizadas por sessão da conferência. Por causa desse recurso, é 
muito fácil entender o desenrolar dos discursos em cada sessão da conferência, 
além, é claro, do recurso já impresso no índice. Pode-se navegar facilmente pela 
conferência.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Links de Conexão Para Artigos Fragmentados

Por questões de diagramação, as revistas antigas de maneira geral, não tinham uma sequência 
continuada dos artigos. Para otimização de espaço nas páginas, muitas vezes os artigos eram 
fragmentados em diversos blocos. Precisamos nos lembrar de que não havia recursos eletrô-
nicos de editoração. As laudas eram montadas caractere por caractere – letra por letra – palavra 
por palavra. No processo de recuperação das revistas, foram acrescentados links na versão ele-
trônica, que possibilita ao leitor prosseguir a leitura
sem a necessidade de procurar onde está a conti-
nuação de seu artigo. Será apenas necessário que 
ele clique no link oferecido ou, se estiver em um 
dispositivo móvel, apenas toque no local indicado. 
O leitor será levado imediatamente para o subse-
quente segmento do artigo que está sendo lido.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Cobertura do Projeto

Estão compiladas neste trabalho, então, todas as revistas A Gaivota 1948-1950, todas as 
revistas A Liahona 1951-2000 e todas as revistas eletrônicas A Liahona 2001-2015. Uma ressalva 
precisa ser realizada neste momento, tratando-se da ausência do exemplar de Maio/1952. Nas 
coleções analisadas, parece haver a indicação de que nesse mês, por alguma razão, não houve a 
publicação da revista. Em outros momentos de sua trajetória, A Liahona chegou a ser publicada 
bimensalmente. Não temos a exata indicação do que possa ter ocorrido com este número. Se 
observarmos a numeração contida na própria revista, podemos concluir que esse tenha sido 
um exemplar correspondendo a dois meses – Maio & Junho/1952. 



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Cobertura do Projeto

Estão inseridas neste trabalho as revistas em formato eletrônico fornecidas pelo de-
partamento de publicações da Igreja (2001 em diante). Elas foram reunidas em um 
único pacote para efeito de índice e para traçar uma única linha de toda a trajetória 
da publicação. O índice foi gerado considerando até a última publicação vigente da 
revista – Setembro/2015. Com o passar do tempo e a publicação de novos exem-
plares, esse índice terá que ser atualizado para que possa considerar e enxergar no-
vos conteúdos, unindo-os aos já existentes.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Cobertura do Projeto

Também estão inseridos nesta coletânea os encartes que acompanharam as publicações ao 
longo do tempo. Infelizmente, não foi possível reunir a totalidade deles. Neste trabalho temos 
mais de 80% desses encartes. Eles incluem a seção de Notícias da Igreja ou Notícias Locais ...

... e a Seção Infantil, ou O Amigo.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Títulos e Numeração dos Exemplares

Para o entendimento de todo histórico da revista, acrescentamos uma numeração e 
identificação para cada exemplar. Nesta numeração colocamos as seguintes informações:
• Nome da revista
• Mês/Ano
• Volume – Sequência da publicação ou 

número do ano
• Número – Sequência da publicação 

dentro do ano
• Sequência – Correspondendo a uma 

numeração geral desde o início das 
publicações



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Qualidade de Imagens X Tamanho & Portabil idade

O objetivo desta iniciativa foi o de resgatar e disponibilizar a todos os interessados o fácil acesso 
e a possibilidade de pesquisa dentro do rico legado existente nas revistas. Antes disso, esse 
conteúdo apenas podia ser consultado em papel por aqueles que as possuíam. 
Durante a trajetória da revista, e considerando-se também a quantidade crescente de membros 
da Igreja, não seria possível permitir aos consulentes, o benefício do pleno acesso a toda a 
coletânea.
Somado a isso, temos também o grande número de membros que apenas têm fragmentos de 
toda linha cronológica da revista.
Isso posto, sentimos a necessidade de ponderar alguns aspectos técnicos, em nível de 
qualidade das imagens do projeto, para que haja uma percepção mais apura-
da sobre o tamanho e a complexidade da tarefa.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Qualidade de Imagens X Tamanho & Portabil idade

Coloração do Papel
Uma das premissas adotadas no projeto, foi a de manter a coloração original das páginas. Isso mostra o pró-
prio envelhecimento do papel. Não seria possível, num esforço voluntário editarmos todas as 45.000 páginas 
(aproximadamente – 1948 – 2000) para trazê-las numa cor “branca” ou “nova”, ou “original”. 
Ao longo da história da revista, foram utilizados diversos tipos de papéis diferentes, fazendo com que a colo-
ração, por causa da ação do tempo, tivesse muitas tonalidades diferentes. Um exemplo disso são as revistas 
da década de 1950. Naquela época, as revistas eram impressas em offset, com papel brilhoso. Esses exem-
plares sofreram menos a ação do tempo, devido ao papel empregado. Posteriormente, foram usados outros 
tipos de papel, cujo envelhecimento é mais evidente.
No geral, ao realizarmos esse trabalho, ficou a clara impressão de que sempre foram utilizados os melhores 
métodos e recursos técnicos disponíveis em cada época. As publicações da Igreja sempre se colo-
cam na vanguarda em termos de layout e diagramação. O padrão é sempre excelente. A ação do 
tempo fez com que pareçam envelhecidos, ao olharmos para o passado.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Qualidade de Imagens X Tamanho & Portabil idade

Conteúdos Cortados
Dentro ainda do capítulo Qualidade de Imagens, queremos registrar o desafio de recuperar cer-
tos aspectos visuais do material utilizado. Com os exemplares mais antigos, foram utilizadas co-
leções encadernadas. No passado, a revista possuiu diversos tamanhos diferentes, muitas vezes 
tendo suas medidas diferentes dentro de um mesmo ano.
Ao realizar as encadernações, era uma prática comum cortar todas as páginas para que hou-
vesse uma padronização do volume encadernado. Isso cumpria um capricho e aspecto estético, 
mas, em alguns casos, cortou de certas páginas e capas, alguns detalhes visuais. Tomamos o 
cuidado para que nenhum texto fosse perdido por essa ação. Nos casos em que isso se fez 
presente, trabalhamos para a substituição do conteúdo perdido, para que a restauração pudes-
se trazer todos os aspectos originais. No entanto, alguns algarismos ou letras tiveram seus 
detalhes cortados. Não foram muitos os casos, e não comprometem a identificação do material.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Qualidade de Imagens X Tamanho & Portabil idade

Grifos, Rabiscos e Trechos Pintados
Ainda sobre a qualidade das imagens, queremos mencionar que nossa sociedade atual tem um olhar treinado 
para aquilo que é “Alta-Definição” em recursos visuais. As revistas modernas da Igreja são exemplos maravilhosos 
dessa possibilidade. As antigas tinham a melhor qualidade visual de sua época. Não seria possível em um esforço 
voluntário, editar cada uma das páginas para consertar distorções visuais, correção de todas as manchas do 
tempo, melhorar luminosidade e contraste de cada página. Não seria possível elevar a definição.
Vale também registrar e ressaltar que aumentando a definição de uma imagem, também aumentamos o espaço e 
o “peso” que ela possuirá. Se as imagens ficassem muito “pesadas”, não teríamos a possibilidade de utilizar o 
acervo em alguns dispositivos, por questões de tamanho.
A edição abrangeu a melhora das capas, tirando manchas de umidade, tirando grifos, pinturas, rabiscos e 
anotações dentro dos textos. As bordas de diversas páginas também foram completadas. 
Em muitos casos, por causa de grifos, rabiscos e pinturas, foi necessário a recolocação do 
texto afetado, reconstruindo letra por letra longos trechos grifados.



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
A Riqueza do Acervo

Ao longo de toda a história da publicação das revistas da Igreja, diversos conteúdos 
muito importantes foram veiculados. Tratam-se de diversos Livros, Estudos Cientí-
ficos, Seções Especiais, Partituras, História da Igreja (local e geral), Estatísticas, 
Conferências de Área e obviamente as Conferências Gerais. Num passado mais 
distante, as Conferências Gerais não eram publicadas em uma única compilação 
como temos hoje. Elas eram publicadas de maneira diluída e selecionada em 
diversos exemplares ao longo de um intervalo de tempo. Todo esse conteúdo 
está presente neste trabalho, e disponibilizado para pesquisa. Na sequência 
desta apresentação, alistaremos apenas alguns para ilustrar o conteúdo 
mencionado. São eles ...



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
A Riqueza do Acervo – Seção Especial

• Genealogia
• Se Eu Fosse Você
• Juventude da Promessa
• Sacerdócio Aarônico
• Programa de Noite Familiar
• Joias do Pensamento
• Palavra Proferida
• Reminiscências
• Perguntas & Respostas
• Eu Gostaria de Saber ...
• Fé, Essa Conquistadora
• Página Feminina ... Etc ...



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
A Riqueza do Acervo – História da Igreja (Local & Mundial)

• O Rumo dos Ramos
• Seu Ramo
• A Igreja No Mundo
• Notícias da Igreja
• Visitas das Autoridades Gerais ao Brasil
• Contato com Celebridades
• Notícias Sobre os Templos
• Estatísticas
• Quadros das Autoridades Gerais ... Etc ...



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
A Riqueza do Acervo – Livros & Estudos Científicos

Livros
• Jesus o Cristo
• Regras de Fé
• Uma Obra Maravilhosa e Um Assombro
• Ensinamentos do Profeta Joseph Smith ... 

Etc ...

Estudos Científicos
• A Partir de Cumorah
• Arqueologia e o Livro de Mórmon
• Manuscritos Egípcios ... Etc ...



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Utilização do Índice

Com o índice de palavras construído para todo o acervo desde 1948-2015, podemos 
realizar pesquisas de palavras olhando para todo o bloco de revistas.
A receita que vamos apresentar aqui é a utilização do programa Adobe para leitura 
de PDFs.
1. Depois de ter copiado o diretório chamado “Revistas da Igreja” para o seu 

computador e seus sub diretórios, acione o programa Adobe Reader. 
a. Caso não possua esse programa instalado em seu computador, acesse o 

endereço https://get.adobe.com/br/reader/

https://get.adobe.com/br/reader/


Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Utilização do Índice

2. Uma vez dentro do programa Adobe Acrobat Reader, para esses índices serem usados nas 
pesquisas, basta clicar no ícone do Binóculo, ou usar o menu "Editar", e "Pesquisa" ou 
"Pesquisa Avançada". Na primeira vez que for usar essa pesquisa com índices, selecione na 
janela "Examinar" a opção "Selecionar Índice", clique no botão "Adicionar", localize no 
navegador a pasta onde o índice PDX foi criado e selecione-o. Nas próximas vezes basta 
deixar selecionado na janela "Examinar" a opção "Índices selecionados atualmente".

a. Para facilitar  o uso dessa pesquisa regularmente é interessante, antes de tudo, 
configurar o programa Adobe no menu "Editar", "Preferências", opção "Pesquisar" e 
habilitar o item "Sempre usar opções de pesquisa avançada". Também é bom diminuir o 
valor de "Intervalo de palavras para pesquisa nas proximidades" - sugestão: 50



Pequeno Histórico das Etapas do Projeto
Encerramento

Esperamos que o produto deste trabalho possa abençoar os que amam as escrituras 
e as palavras dos profetas e desejam se beneficiar de seus ensinamentos em todas as 
épocas.
Ao fazer isso, não queremos transparecer uma visão do antigo se sobrepondo ao 
novo. Não tencionamos induzir o pensamento de que devemos buscar o antigo por 
causa de sua raridade em detrimento do novo. 
Fazemos parte de um reino que tem revelações para os nossos dias. É a elas que 
primariamente precisamos buscar e com elas aprender. É nisso que cremos!
Encerramos com as palavras do Profeta Joseph Smith, ao escrever a Nona Regra de 
Fé e do Élder L. Tom Perry, na Conferência Geral de Abril/2013.



Joseph Smith
Nona Regra de Fé

Cremos em tudo o que Deus revelou, em 
tudo o que Ele revela agora e cremos 
que Ele ainda revelará muitas coisas 
grandiosas e importantes relativas ao 
Reino de Deus.



Elder L. Tom Perry
Conferência Geral – Abril/2013

O melhor que podemos fazer é colocar em suas 
mãos estes trechos de revelação moderna e 
explicações de princípios do evangelho que lhe 
proporcionarão, onde quer que esteja, renovada 
fé e esperança, bem como conforto, consolo e 
paz de espírito.


