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D A  V I D A  D O  P R O F E T A  J O S E P H  S M I T H

Nascido de Bons Pais

Joseph Smith foi preparado por pais bondosos
para ser um profeta.

Ela começou a melhorar e logo sarou. Em seu esforço
por cumprir a promessa, procurou receber o batismo.

Quando sua mãe, Lucy Mack Smith, era uma
jovem mãe, ficou muito doente. O médico
disse que ela poderia morrer.

Se permitires que eu
viva, vou me esforçar para

sempre Te servir.

Deseja que eu a batize,
mesmo sem o desejo de
filiar-se a minha Igreja?

Pai Celestial, ainda não
estou pronta para morrer.

Ainda não sei o que devo fazer
para ir para o céu. Isso mesmo. Não

creio que exista atualmente
uma Igreja verdadeira na Terra,

mas a Bíblia diz que eu devo
ser batizada. Quero ser

obediente.
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O pai de Joseph também era um homem religioso. Muitos anos antes da visão do filho, Joseph Smith Sênior
teve visões que o prepararam para receber a verdade. Uma das visões que teve foi como a de Leí e Néfi.

O jovem Joseph aprendeu com os pais que era importante
orar e estudar as escrituras. Joseph sabia procurar respostas
para suas perguntas porque os pais o tinham ensinado cor-
retamente.

Depois da Primeira Visão de Joseph, seus 
familiares acreditaram nele e o apoiaram em 
seu grandioso chamado.

Eles mesmos serviram em importan-
tes chamados: o pai de Joseph foi o
primeiro patriarca da Igreja.

Adaptado de Lucy Mack Smith, História de Joseph Smith, ed. Preston Nibley (1979), pp. 34–36;
48–50; ver também Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith (2007), pp. xviii; 37.

Foi-me revelado que
o fruto representa o amor

de Deus.

Ontem à noite, sonhei com
uma árvore de frutos 

maravilhosos.

Havia pessoas no 
interior de um grande e 

espaçoso edifício que zombavam
de nós porque comíamos 

desses frutos.

Crianças, venham! Está na
hora de estudar a Bíblia e fazer

a oração em família.
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