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Para a informação dos membros 
da Igreja, a Primeira Presidência 
divulgou o seguinte relatório 

estatístico referente ao crescimento e à 
situação da Igreja até 31 de dezembro 
de 2013.

Unidades da Igreja
Estacas .................................... 3.050
Missões ...................................... 405
Distritos ...................................... 571
Alas e Ramos ......................... 29.253

Membros da Igreja
Total de Membros............. 15.082.028
Novas Crianças  
Registradas .......................... 115.486
Conversos Batizados ............. 282.945

Missionários
Missionários de  
Tempo Integral ........................ 83.035
Missionários de Serviço  
da Igreja ............................... 24.032

Templos
Templo Dedicado em 2013  
(Templo de Tegucigalpa  
Honduras) ....................................... 1
Templos em Funcionamento  
até o Final do Ano ....................... 141

as devidas práticas contábeis e com as 
normas e os orçamentos aprovados da 
Igreja. A Igreja segue as práticas ensi-
nadas a seus membros de se manter 
dentro do orçamento, evitar dívidas 
e economizar para momentos de 
necessidade.

Respeitosamente,
Departamento de Auditoria da 

Igreja
Kevin R. Jergensen
Diretor Administrativo ◼

Caros irmãos, conforme orde-
nado por revelação na seção 
120 de Doutrina e Convênios, o 

Conselho de Disposição dos Dízimos, 
composto pela Primeira Presidência, 
pelo Quórum dos Doze Apóstolos e 
pelo Bispado Presidente, autoriza a 
utilização dos fundos da Igreja. Os 
departamentos da Igreja fazem uso 
desses fundos de acordo com os orça-
mentos, as normas e os procedimen-
tos aprovados.

O Departamento de Auditoria da 
Igreja, que é formado por profissionais 
credenciados e atua independente-
mente de todos os outros departamen-
tos da Igreja, tem a responsabilidade 
de realizar auditorias no intuito de 
garantir razoável segurança no tocante 
às contribuições recebidas, às despe-
sas feitas e à proteção dos recursos da 
Igreja.

Com base nas auditorias realizadas, 
a opinião do Departamento de Audi-
toria da Igreja é a de que, em todos 
os aspectos materiais, as contribuições 
recebidas, as despesas e os recursos da 
Igreja no ano de 2013 foram registra-
dos e administrados de acordo com 
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