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A Indexação é 
Essencial 
Como a Indexação do FamilySearch 
Abençoa Vidas 

Presenter
Presentation Notes
Quantos de vocês já ouviram falar da indexação do FamilySearch?Quantos de vocês já indexaram no passado?[debate]Obrigado por indexar! Você provavelmente sabe que é uma coisa boa, mas hoje vai aprender mais sobre por que a indexação é de vital importância para a obra do Pai Celestial de “levar a efeito a imortalidade e vida eterna” de Seus filhos.



“Os membros são 
incentivados a 
participar da 
indexação do 
FamilySearch que 
é vital ao trabalho 
do templo e 
história da família” 
(grifo do autor). 
 

A Primeira Presidência 

Presenter
Presentation Notes
Em uma carta datada de 29 de fevereiro de 2012, a Primeira Presidência disse: “ Os membros são incentivados a participar da indexação do FamilySearch que é vital ao trabalho do templo e história da família” (grifo do autor).Por que acha que eles disseram isso? [debate]Esta é a pergunta que vamos responder hoje!
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A História da Família Está Mudando 
de difícil, demorada e entediante para… 

Presenter
Presentation Notes
A história da família é muito diferente do que costumava ser. No passado, pesquisadores de história da família dedicados despendiam anos e preciosas economias para encontrar registros de seus antepassados para que pudessem levar seus nomes ao templo. Agora é possível encontrar e preparar os nomes de seus antepassados em minutos, no conforto de sua própria casa.
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Fácil, Rápido e Abundante… 

Presenter
Presentation Notes
Qualquer pessoa, inclusive você, agora pode sentir a alegria de encontrar e aprender sobre a vida dos seus antepassados de modo mais fácil, mais rápido e com mais frequência do que nunca! Essa experiência traz o Espírito de Elias para sua vida, o que o levará a amar mais sua família (tanto do passado quanto do presente) e fortalecerá seu desejo de realizar as ordenanças do templo por seus antepassados.
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O Senhor Está Apressando Sua Obra! 

Presenter
Presentation Notes
Verdadeiramente, o Senhor está apressando o trabalho de salvação para Seus filhos em ambos os lados do véu!Hoje existem milhares de informações disponíveis, como nunca houve antes, e literalmente milhões de registros estão sendo acrescentados ao FamilySearch.org semanalmente! O que costumava levar anos e muitas viagens e despesas, agora pode ser descoberto em segundos e em casa. Agora, quase todas as pessoas podem encontrar mais informações sobre seus antepassados e está ficando cada dia melhor.
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Como resultado: 

• Os corações estão se voltando. 
• Os antepassados estão sendo lembrados. 
• As ordenanças estão sendo realizadas. 
• As famílias estão sendo protegidas. 

Presenter
Presentation Notes
Como resultado…Mais pessoas estão participando no trabalho de história da família, o que significa que mais pessoas estão tendo experiências de voltar o coração (ver Malaquias 4:5–6).Mais antepassados estão sendo lembrados e mais pessoas estão desenvolvendo mais amor por seus antepassados.Mais nomes estão sendo enviados aos templos e mais ordenanças estão sendo feitas como nunca antes.Mais pessoas estão recebendo “as duas metades da bênção” do serviço no templo, mencionadas pelo Élder Richard G. Scott (http://www.lds.org/general-conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead?lang=eng).Mais pessoas e famílias estão sendo protegidas contra a “crescente influência do adversário”, mencionada pelo Élder David A. Bednar (https://www.lds.org/general-conference/2011/10/the-hearts-of-the-children-shall-turn?lang=eng).
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O Que Está Fazendo Isso Acontecer? 

Resposta: (em parte) A Indexação do FamilySearch! 

Presenter
Presentation Notes
O que mudou para acelerar o trabalho dessa maneira? A resposta, em parte, é a indexação do FamilySearch. Essa dádiva maravilhosa do Senhor foi dada em nossos dias para abençoar Seus filhos. Então o que é a indexação? 
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O que é a Indexação do 
FamilySearch? 

Os registros dos 
antepassados… 

 
são fotografados… 
 
indexado (digitado) por 

voluntários… 
 
em seguida publicados online! 

Presenter
Presentation Notes
A indexação é a maneira pela qual as informações esquecidas sobre antepassados há muito tempo passam de livros antigos escritos à mão para registros disponíveis para pesquisa online para que os membros da Igreja possam descobrir e levar ao templo. Ela começa com os nomes de nossos antepassados e informações sobre os acontecimentos da vida deles, encontradas em documentos antigos, como nascimento, casamento e óbito. Esses registros são fotografados digitalmente, colocados à disposição na Internet para voluntários que digitam (indexam) as informações. Essas informações são salvas em um banco de dados (FamilySearch.org) e são publicadas online para o mundo.Desde 2006, quando a indexação do FamilySearch foi apresentada inicialmente, mais de 1 bilhão de registros (representando aproximadamente 3 bilhões de nomes de pessoas), foram indexados por voluntários! Esse número pode ser surpreendente e impressionante, mas o que os voluntários estão realmente fazendo quando indexam é ajudar os filhos do Pai Celestial a serem lembrados e abençoados. Eu gostaria de mostrar a você um vídeo que ilustra esse ponto.
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Vídeo A Indexação é Vital 

carregar 

Presenter
Presentation Notes
[Debate após o vídeo]Como este vídeo fez você se sentir?Por que você acha que ele o fez sentir desse modo?Quantos de vocês encontraram informações sobre um antepassado?Como as encontrou? (Se você as encontrou online em um registro de pesquisa, foi porque esse registro foi indexado).Como você se sentiu quando encontrou esse antepassado? (Esse é o sentimento que você possibilita à outras pessoas quando escolhe indexar).http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-por.mp4?download=true

http://broadcast2.lds.org/familysearch/indexing-is-vital-animated-video/2013-03-01-familysearch-indexing-is-vital-720p-por.mp4?download=true
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Presenter
Presentation Notes
Por causa da indexação, as pessoas ao redor do mundo estão tendo experiências de voltar o coração todos os dias. A indexação energiza a pesquisa de história da família, ajudando a gerar uma “faísca” de interesse que pode se transformar em um amor por toda a vida pelos antepassados e, para os membros da Igreja, uma vida de dedicação ao trabalho de salvação realizado no templo. Mas, nesse processo, a indexação abençoa sua vida também. Como? Ao ler e digitar os nomes das pessoas nos registros, seus pensamentos começarão a voltar-se para seus próprios antepassados. Vocês vão sentir um desejo crescente de saber mais a respeito deles e de realizar o trabalho do templo que podem precisar para progredir. Por meio da indexação, você sentirá o Espírito de Elias o guiando para suas próprias descobertas de antepassados e, por fim, ao templo, onde você pode abençoar seus antepassados que estão à espera do outro lado do véu. Esse sentimento é inspirado por nosso Pai Celestial, que quer que nossa família, mais do que qualquer outra coisa, seja parte de Sua família eterna. 
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história da 
família e 
indexação 

Presenter
Presentation Notes
Por causa da indexação, as pessoas ao redor do mundo estão tendo experiências de voltar o coração todos os dias. A indexação energiza a pesquisa de história da família, ajudando a gerar uma “faísca” de interesse que pode se transformar em um amor por toda a vida pelos antepassados e, para os membros da Igreja, uma vida de dedicação ao trabalho de salvação realizado no templo. Mas, nesse processo, a indexação abençoa sua vida também. Como? Ao ler e digitar os nomes das pessoas nos registros, seus pensamentos começarão a voltar-se para seus próprios antepassados. Vocês vão sentir um desejo crescente de saber mais a respeito deles e de realizar o trabalho do templo que podem precisar para progredir.  Por meio da indexação, você sentirá o Espírito de Elias o guiando para suas próprias descobertas de antepassados e, por fim, ao templo, onde você pode abençoar seus antepassados que estão à espera do outro lado do véu. Esse sentimento é inspirado por nosso Pai Celestial, que quer que nossa família, mais do que qualquer outra coisa, seja parte de Sua família eterna. 
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história da 
família e 
indexação 

voltar o 
coração de 
outras 
pessoas 

Presenter
Presentation Notes
Por causa da indexação, as pessoas ao redor do mundo estão tendo experiências de voltar o coração todos os dias. A indexação energiza a pesquisa de história da família, ajudando a gerar uma “faísca” de interesse que pode se transformar em um amor por toda a vida pelos antepassados e, para os membros da Igreja, uma vida de dedicação ao trabalho de salvação realizado no templo. Mas, nesse processo, a indexação abençoa sua vida também. Como? Ao ler e digitar os nomes das pessoas nos registros, seus pensamentos começarão a voltar-se para seus próprios antepassados. Vocês vão sentir um desejo crescente de saber mais a respeito deles e de realizar o trabalho do templo que podem precisar para progredir.  Por meio da indexação, você sentirá o Espírito de Elias o guiando para suas próprias descobertas de antepassados e, por fim, ao templo, onde você pode abençoar seus antepassados que estão à espera do outro lado do véu. Esse sentimento é inspirado por nosso Pai Celestial, que quer que nossa família, mais do que qualquer outra coisa, seja parte de Sua família eterna. 



13 

história da 
família e 
indexação 

voltar o 
coração de 
outras 
pessoas 

voltar o seu 
coração 

Presenter
Presentation Notes
Por causa da indexação, as pessoas ao redor do mundo estão tendo experiências de voltar o coração todos os dias. A indexação energiza a pesquisa de história da família, ajudando a gerar uma “faísca” de interesse que pode se transformar em um amor por toda a vida pelos antepassados e, para os membros da Igreja, uma vida de dedicação ao trabalho de salvação realizado no templo. Mas, nesse processo, a indexação abençoa sua vida também. Como? Ao ler e digitar os nomes das pessoas nos registros, seus pensamentos começarão a voltar-se para seus próprios antepassados. Vocês vão sentir um desejo crescente de saber mais a respeito deles e de realizar o trabalho do templo que podem precisar para progredir.  Por meio da indexação, você sentirá o Espírito de Elias o guiando para suas próprias descobertas de antepassados e, por fim, ao templo, onde você pode abençoar seus antepassados que estão à espera do outro lado do véu. Esse sentimento é inspirado por nosso Pai Celestial, que quer que nossa família, mais do que qualquer outra coisa, seja parte de Sua família eterna. 
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história da 
família e 
indexação 

voltar o 
coração de 
outras 
pessoas 

voltar o seu 
coração 

leva ao 
templo 

Presenter
Presentation Notes
Por causa da indexação, as pessoas ao redor do mundo estão tendo experiências de voltar o coração todos os dias. A indexação energiza a pesquisa de história da família, ajudando a gerar uma “faísca” de interesse que pode se transformar em um amor por toda a vida pelos antepassados e, para os membros da Igreja, uma vida de dedicação ao trabalho de salvação realizado no templo. Mas, nesse processo, a indexação abençoa sua vida também. Como? Ao ler e digitar os nomes das pessoas nos registros, seus pensamentos começarão a voltar-se para seus próprios antepassados. Vocês vão sentir um desejo crescente de saber mais a respeito deles e de realizar o trabalho do templo que podem precisar para progredir.  Por meio da indexação, você sentirá o Espírito de Elias o guiando para suas próprias descobertas de antepassados e, por fim, ao templo, onde você pode abençoar seus antepassados que estão à espera do outro lado do véu. Esse sentimento é inspirado por nosso Pai Celestial, que quer que nossa família, mais do que qualquer outra coisa, seja parte de Sua família eterna. 
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Dê-Me Mais detalhes! 
• A indexação pode ser feita quase por qualquer 

pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. 
• Voluntarie o máximo ou o mínimo de tempo que 

você deseja.  
• Não é necessária nenhuma experiência com a 

história da família. 
• Comece ou pare quando quiser. 
• Outro indexador examina suas informações. 

Presenter
Presentation Notes
Agora você deve estar se perguntando como pode participar da indexação do FamilySearch!Qualquer um com 13 anos ou mais está convidado a ser indexador. A indexação pode ser feita em casa ou em qualquer lugar com disponibilidade de acesso à Internet. Você pode indexar a qualquer momento, dia ou noite, sempre que você tiver algum tempo livre.Você não precisa de experiência prévia com história da família ou com a indexação para começar ou para fazer a diferença. Comece ou pare quando quiser. Seu trabalho é gravado automaticamente. A ajuda está disponível no programa, online e com seus líderes locais da indexação. Mas cuidado — a indexação pode ser bastante viciante! 
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Lembre-se… 

Cada nome que você indexar representa 
mais uma oportunidade para que alguém 

encontre seu antepassado que está 
faltando e leve o nome do antepassado 

para o templo. 
 
 

Obrigado por seu trabalho! 

Presenter
Presentation Notes
Mas sério, lembre-se de que esta é a obra do Pai Celestial, e cada nome que você indexar representa mais uma oportunidade para que alguém encontre seu antepassado que está faltando e leve o nome do antepassado para o templo, para receber as ordenanças de salvação.
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FamilySearch.org/Indexing 
Comece hoje mesmo em 

Presenter
Presentation Notes
Para começar, vá para https://familysearch.org/indexing.
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