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Pedido de Microfilmes
Com o Pedido de Filmes Online, 
você pode pedir microfilmes e micro-
fichas constantes no catálogo em 
 FamilySearch.org. Esses microfilmes 
são então emprestados ao centro de 
história da família designado. Para fazer 
um pedido, você precisa ter uma conta 
no FamilySearch ou uma Conta SUD.
Observação: Estão disponíveis os 
seguintes tipos de empréstimo:

• Empréstimo de Microfichas 
a Longo Prazo: Sem data de 
devolução.

• Empréstimo de Microfilmes a 
Curto Prazo: empréstimo de 
90 dias (período de 60 dias de 
empréstimo com 30 dias para 
envio ao centro). Os 90 dias 
começam a ser contados a par-
tir do momento em que o filme é 
marcado como “enviado”. Você 
receberá um e-mail quando 
o filme estiver disponível no 
centro. Se você não renovar o 
empréstimo, o microfilme será 
devolvido depois de 90 dias. 
(Em algum momento no futuro, 
empréstimos a curto prazo não 
estarão mais disponíveis.)

• Empréstimo de microfilmes 
a Longo Prazo: Sem data de 
devolução. 

1. Acesse http://familysearch.org/
films.

2. Se necessário, no alto à esquerda, 
selecione o idioma.

3. No canto superior direito, clique 
em Entrar no Sistema.

4. Digite seu nome de usuário e sua 
senha e depois clique em Entrar 
no Sistema.

5. Em Número do Filme, digite o 
número do microfilme ou da 
microficha que deseja solicitar 
e clique em Pesquisar.
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6. Selecione o tipo de empréstimo, 
como Empréstimo de Microfilmes 
a Curto Prazo. O valor do emprés-
timo é listado.

Observação: Uma breve descrição 
do microfilme é listada abaixo. Certifi-
que-se de que esse é o item correto 
antes de colocá-lo em seu carrinho 
de compras. Você não poderá pedir 
reembolso por um microfilme pedido 
por engano.
7. Clique em Adicionar ao Carrinho.
8. Se quiser adicionar outro micro-

filme ao pedido, clique em Conti-
nuar as Compras.

 Você pode também:
• Remover itens clicando em .
• Atualizar o carrinho de 

compras.
9. Você também pode acessar o 

pedido de microfilmes online no 
catálogo do FamilySearch. Na 
página inicial do FamilySearch, 
clique em Pesquisar e depois 
Catálogo.

10. Em seguida, digite o nome da 
localidade. Selecione-a da lista 
exibida e clique em Pesquisar.
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11. No resultado da pesquisa, clique 
no tipo de registro que você está 
procurando, tal como Cemitérios. 
Em seguida, clique no título do 
registro que deseja visualizar. 

12. Os detalhes desse registro 
serão exibidos. Role a página 
até Observações para ver se há 
restrições sobre a utilização desse 
registro. Caso haja, será exibido 
“Não pode circular nos centros de 
história da família”.

 Observação: Muitos registros 
microfilmados foram digitalizados 
e estão disponíveis para visualiza-
ção online.

13. Role a página para baixo até 
Observações sobre o Filme. 
Depois clique no ícone do filme.

14. Então, pode selecionar o tipo de 
empréstimo e clicar em Adicionar 
ao Carrinho.

Observação: Note que a Disponibi-
lidade do Filme declara que ele está 
“Disponível para Empréstimo”.
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15. Para continuar com o pedido, 
clique em Finalizar Pedido.

16. Digite ou verifique suas informa-
ções de cobrança. Observação: 
Você precisará fornecê-las ape-
nas na primeira vez.

17. Clique em Continuar.
18. Selecione o método de paga-

mento: Cartão de Crédito ou 
PayPal e clique em Continuar.

Observação: Você pode usar qual-
quer cartão com um logotipo Visa ou 
MasterCard, incluindo cartões pré-
pagos, crédito ou débito. Se desejar 
fazer uma transferência bancária ou 
usar a Função de Débito Europeia, 
será necessário criar uma conta 
PayPal. O site usa a tecnologia crip-
tográfica SSL (secure Sockets Layer), 
o que significa que as transações 
financeiras por meio deste site são 
seguras e protegidas contra fraudes.
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19. Reveja seu pedido e leia o Acordo 
para o Uso de Microfilmes. Na 
parte inferior, clique em Aceito.

20. Depois, clique em Fazer Pedido.
21. Preencha as informações de 

pagamento.
a.  Para pagamento por cartão de 

crédito, digite os dados do car-
tão e clique em Fazer Pedido.

b. Para pagar via PayPal, clique em 
Tenho uma Conta PayPal. Caso 
ainda não tenha uma conta no 
PayPal, digite as informações 
para criar uma conta. Clique na 
caixa de seleção para mostrar 
que suas informações do Paypal 
estão corretas e depois clique 
em Concordar e Continuar. 
Para voltar a Pedidos de Micro-
filmes Online, clique em Voltar 
ao FamilySearch microfilm — 
LDS Church.

Observação: Você receberá um e-mail 
de confirmação do pedido. Filmes não 
podem ser transferidos ou levados 
para outro centro ou biblioteca.
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