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I N T R O D U Ç Ã O

Antes de Doutrina
e Convênios

V

ivíamos com o Pai Celestial antes de virmos à Terra. Não
tínhamos um corpo de carne e ossos como temos hoje.
Éramos espíritos. Nosso Pai Celestial criou um plano para que
recebêssemos um corpo e nos tornássemos como Ele. Chamase o plano de salvação. Esse plano exigia que saíssemos da
presença do Senhor durante algum tempo e viéssemos para
a Terra. Se seguirmos o plano, voltaremos a viver com Ele.

Jesus vivia conosco no céu. Ele queria seguir o plano do
Pai Celestial. Jesus disse que viria à Terra para permitir
nosso regresso ao céu.

Satanás também vivia conosco no céu. Ele não desejava
seguir o plano do Pai Celestial, assim o Pai Celestial o
expulsou. Satanás quer destruir o plano de salvação.

1

Jesus criou a Terra para que nela habitassem os filhos do
Pai Celestial. Jesus enviou profetas para ensinar as pessoas
a serem boas.

Algumas pessoas obedeceram aos profetas. Outras seguiram
a Satanás e tornaram-se iníquas.

O Velho Testamento fala de pessoas que viveram antes
de Jesus nascer. Os profetas ensinaram a essas pessoas
que Jesus viria à Terra para permitir-lhes ser purificadas
do pecado e vencer a morte.

O Livro de Mórmon fala de outras pessoas que viveram
há muito tempo. Elas partiram de Jerusalém para viver
nas Américas. Os profetas também ensinaram a essas
pessoas sobre Jesus. Ele visitou-as depois de ressuscitar.

2

O Novo Testamento fala da vida de Jesus na Terra. Relata
Seu nascimento, Seus ensinamentos e Sua morte e ressurreição. Jesus ensinou Seu evangelho às pessoas. Ensinouas a obedecer aos mandamentos do Pai Celestial.

Jesus escolheu doze homens para serem apóstolos e deulhes o sacerdócio. Ele estabeleceu Sua Igreja. Muitas pessoas amavam Jesus. Eram dignas e guardavam Seus
ensinamentos.

Satanás não queria que as pessoas seguissem a Jesus.
Tentou-as para que odiassem Jesus, e algumas delas O
crucificaram e mataram.

Três dias depois de Sua morte, Ele ressuscitou. Estava vivo
de novo! Ele dirigiu-Se a Seus apóstolos e ordenou-lhes
que ensinassem o evangelho a todos os povos. Jesus também visitou as pessoas justas nas Américas. Por fim, voltou ao céu para viver com Seu Pai.

3

Os apóstolos eram os líderes da Igreja de Jesus Cristo.
Visitaram muitas regiões e ensinaram as pessoas sobre
Jesus. Muitos acreditaram Nele e foram batizados. Os
apóstolos conferiram o sacerdócio a homens dignos.
Havia muitos membros da Igreja.

Satanás queria destruir a Igreja. Tentou as pessoas para
que parassem de acreditar em Jesus. Os apóstolos e muitos outros membros da Igreja foram mortos. Logo não
havia mais líderes para guiar a Igreja. O Pai Celestial
retirou o sacerdócio da Terra.

A Igreja iniciada por Jesus não estava mais na Terra.
Muitas pessoas começaram sua própria religião. Elas
mudaram muitos dos ensinamentos de Jesus. Também
alteraram alguns dos mandamentos.

Passaram-se os séculos. Havia muitas igrejas na Terra,
mas nenhuma delas era a verdadeira Igreja de Jesus
Cristo. Os membros dessas igrejas acreditavam em Jesus,
mas elas não tinham o evangelho verdadeiro. Não
tinham a autoridade do sacerdócio. Não tinham profetas nem apóstolos.

4

Jesus dissera que voltaria à Terra. Mas primeiro Sua Igreja
teria que ser restaurada. O sacerdócio também precisaria
ser restaurado. Essas bênçãos foram restabelecidas por
meio do Profeta Joseph Smith.

O Pai Celestial chamou de novo profetas e apóstolos para
dirigir a Igreja em nossos dias. Jesus confere revelações
aos profetas e apóstolos para dizer-nos o que deseja que
conheçamos e façamos.

Doutrina e Convênios é um livro de revelações de Jesus.
A maioria delas foi concedida ao Profeta Joseph Smith.
Nessas revelações, Jesus orienta a Sua Igreja e ensina as
doutrinas de Seu evangelho.

O livro que você está lendo trata de algumas das revelações
contidas em Doutrina e Convênios. Também relata alguns
eventos da restauração e dos primeiros anos da história de
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

5

C A P Í T U L O

1

Joseph Smith
e Sua Família
1805–1820

J

oseph Smith nasceu em 23 de dezembro de 1805. Sua
família morava no Estado de Vermont, nos Estados
Unidos da América. O pai de Joseph Smith também se
chamava Joseph. O nome de sua mãe era Lucy.
Joseph Smith—História 1:3–4

Joseph tinha cinco irmãos e três irmãs.
Joseph Smith—História 1:4

6

A mãe e o pai de Joseph eram boas pessoas. Amavam seus
filhos e trabalhavam arduamente para cuidar deles.

Quando Joseph era pequeno, sofreu um ferimento grave
na perna. Os médicos tentaram curá-lo, mas não conseguiram.

Hyrum Smith era um dos irmãos mais velhos de Joseph.
Amava Joseph e entristeceu-se devido às fortes dores em
sua perna. Sentou-se à cabeceira de Joseph e tentou fazê-lo
sentir-se melhor.

Os médicos pretendiam amputar a perna de Joseph, mas
sua mãe não permitiu. Assim, decidiram cortar parte do
osso. Joseph sabia que isso provocaria muita dor, mas
tinha fé e sabia que o Pai Celestial o ajudaria.

Os médicos sugeriram que Joseph tomasse um pouco
de vinho a fim de amenizar a dor. Joseph não tomou o
vinho. Joseph pediu a sua mãe que se retirasse do quarto,
pois não queria que ela visse os médicos perfurarem sua
perna.

7

Joseph pediu ao pai que o segurasse enquanto os médicos
o operavam. Eles cortaram as partes afetadas do osso. Foi
extremamente doloroso, mas Joseph mostrou-se corajoso.
Depois de muitos dias, sua perna estava melhor.

Quando Joseph tinha mais idade, sua família mudou-se
para o Estado de Nova York. Eles moraram numa casa de
troncos numa fazenda perto de Palmyra.

A família de Joseph era pobre. Eles trabalharam com
afinco para pagar a fazenda. Os meninos ajudavam o
pai na plantação e cuidavam dos animais. As meninas
trabalhavam com a mãe.

Joseph era um bom menino. Estava sempre alegre e gostava de rir e divertir-se.

8

Joseph Smith—História 1:3

C A P Í T U L O

2

A Primeira Visão
de Joseph Smith
1820

J

oseph Smith e sua família acreditavam em Deus. Liam
a Bíblia juntos. Os pais de Joseph ensinavam os filhos
a serem bons.

Havia muitas igrejas na região onde Joseph morava. Nem
todos estavam de acordo no tocante a qual igreja estava
correta. Joseph não sabia a qual igreja se filiar. Queria
saber qual era a Igreja verdadeira de Jesus Cristo.

Certo dia, quando Joseph tinha 14 anos, leu na Bíblia que
devemos consultar a Deus quando desejarmos conhecer
algo. Joseph decidiu orar e perguntar a Deus a qual Igreja
se unir.
Joseph Smith—História 1:11–13; Tiago 1:5

Joseph Smith—História 1:5–10

9

Num belo dia de primavera, Joseph foi a um bosque
perto de sua casa. Ajoelhou-se e orou em voz alta. Tinha
fé em que o Pai Celestial responderia a sua oração.
Joseph Smith—História 1:14–15

Satanás não queria que Joseph orasse e tentou impedi-lo
envolvendo-o em trevas. Joseph ficou com medo e não
conseguia falar.
Joseph Smith—História 1:15

10

Mas Joseph não parou de orar. Satanás não conseguiu
detê-lo.
Joseph Smith—História 1:16

Então Joseph teve uma visão. Viu uma luz bela e radiante
em seu redor. Viu o Pai Celestial e Jesus Cristo, pairando

no ar acima dele. O Pai Celestial apontou para Jesus e
disse: “Este é Meu Filho Amado. Ouve-O!”
Joseph Smith—História 1:16–17

11

Joseph perguntou a Jesus a qual igreja deveria unir-se.
Jesus orientou Joseph a não se filiar a nenhuma das
igrejas, pois todas estavam erradas. Nenhuma era a
Sua Igreja. Disse muitas outras coisas a Joseph. Então,
a visão terminou.

Quando Joseph voltou para casa, sua mãe perguntou-lhe
se tudo estava bem. Joseph disse que sim. Em seguida,
contou à mãe que tivera uma visão. Relatou-lhe o que
aprendera na visão.
Joseph Smith—História 1:20

Joseph Smith—História 1:18–20

Joseph também falou da visão a algumas pessoas da sua
cidade. Elas não acreditaram nele. Disseram que estava
mentindo, zangaram-se e foram cruéis com ele.
Joseph Smith—História 1:21–23

12

Joseph sempre falou a verdade sobre sua visão. Ele sabia
ter visto o Pai Celestial e Jesus Cristo. Sabia que nenhuma
das igrejas do mundo era verdadeira.
Joseph Smith—História 1:24–26

C A P Í T U L O

3

O Anjo Morôni
e as Placas de Ouro
1823–1827

P

assaram-se três anos a partir da primeira visão de
Joseph. Quando estava com 17 anos de idade, Joseph
desejou conhecer a vontade de Deus para sua vida. Certa
noite, orou a respeito. Tinha fé em que Deus lhe diria o
que fazer.
Joseph Smith—História 1:27–29

Joseph viu uma luz radiante em seu quarto. Um anjo
pairava em meio a essa claridade. O rosto do anjo era
resplandecente. Ele usava uma bela túnica branca.
Joseph Smith—História 1:30–32

O anjo disse que seu nome era Morôni. Deus mandara-o
para falar com Joseph. Morôni anunciou que Deus tinha
um trabalho para Joseph realizar.
Joseph Smith—História 1:33

13

O anjo Morôni falou de um livro a Joseph. O livro falava
de pessoas que tinham vivido nas Américas muito tempo
antes. Jesus Cristo visitara essas pessoas e ensinara-lhes
Seu evangelho.
Joseph Smith—História 1:34

O anjo Morôni disse que as placas de ouro estavam enterradas numa colina perto da casa de Joseph. Morôni disse
que duas pedras, chamadas Urim e Tumim, estavam escondidas com as placas. As pedras ajudariam Joseph a traduzir
o livro. Enquanto Morôni falava, Joseph teve uma visão
que lhe mostrou onde estavam enterradas as placas.
Joseph Smith—História 1:34–35, 42

14

Morôni disse que o livro fora escrito em páginas de ouro
chamadas placas. Estava num idioma desconhecido para
nós hoje. Deus queria que Joseph traduzisse o livro para
o inglês.
Joseph Smith—História 1:34–35

Morôni também falou a Joseph sobre Elias, o profeta, um
grande homem que vivera muito tempo antes. A história
de Elias, o profeta, encontra-se no Velho Testamento.
Joseph Smith—História 1:38–39; Doutrina e Convênios 2:1–3

Morôni disse que Elias, o profeta, viria restaurar um
poder especial do sacerdócio na Terra. Esse poder tornaria
possível o selamento eterno das famílias no templo a fim
de viverem juntas para sempre.

O anjo Morôni partiu e voltou outras duas vezes naquela
noite. Disse muitas coisas a Joseph em cada visita e foi
embora ao amanhecer. Joseph levantou-se e foi trabalhar
com o pai na fazenda.
Joseph Smith—História 1:43–48

Joseph Smith—História 1:38–39
Doutrina e Convênios 2:1–3; 110:13–16

Joseph estava cansado demais para trabalhar, assim o pai o
mandou de volta para casa. Ao iniciar o trajeto, sentou-se
no chão. Então, Morôni apareceu de novo e repetiu o que
dissera durante a noite. Quando Morôni partiu, Joseph
contou ao pai o que Morôni lhe ensinara. O pai de Joseph
acreditou nele. Sabia que Deus enviara Morôni e aconselhou Joseph a obedecer ao anjo.
Joseph Smith—História 1:48–50

Joseph foi até a colina onde estavam enterradas as placas
de ouro. Encontrou as placas numa caixa de pedra que
estava embaixo de uma grande pedra. O Urim e Tumim
também estavam na caixa.
Joseph Smith—História 1:50–52

15

Enquanto Joseph estava no monte, o anjo Morôni apareceu-lhe. Morôni não permitiu que Joseph retirasse as placas de ouro ainda. Pediu a Joseph que viesse à colina no
mesmo dia do ano durante quatro anos.

Joseph obedeceu a Morôni e foi ao Monte Cumora todos
os anos. Lá, Morôni ensinou a Joseph sobre o reino do
Senhor na Terra.
Joseph Smith—História 1:54

Joseph Smith—História 1:53

A família de Joseph Smith era pobre e precisava de
dinheiro. Joseph queria ajudar sua família, por isso foi
trabalhar no Estado da Pensilvânia. Morou com um
homem chamado sr. Hale.
Joseph Smith—História 1:56–57

16

O sr. Hale tinha uma filha chamada Emma. Joseph e
Emma apaixonaram-se e, algum tempo depois, casaramse. Em seguida, foram viver com a família de Joseph em
Nova York, onde Joseph ajudava o pai na fazenda.
Joseph Smith—História 1:57–58

Vários meses depois do casamento de Joseph e Emma,
Joseph foi novamente ao Monte Cumora. Joseph tinha
visto as placas de ouro pela primeira vez quatro anos
antes e finalmente Morôni permitiu que as levasse consigo. Morôni instruiu Joseph a cuidar bem das placas.

Muitas pessoas sabiam que Joseph recebera as placas de
ouro. Tentaram roubá-las, mas ele escondeu-as num local
onde não poderiam ser encontradas. Deus ajudou Joseph
a manter as placas de ouro em segurança.
Joseph Smith—História 1:60

Joseph Smith—História 1:59

As pessoas da região provocaram muitos problemas para
Joseph. Espalharam mentiras sobre ele e sua família.
Joseph Smith—História 1:60–61

Os conflitos foram tão intensos que Joseph e Emma decidiram voltar para a Pensilvânia, onde Joseph esperava
traduzir as placas em paz. Um homem chamado Martin
Harris morava perto de Joseph. Ele foi bondoso com
Joseph e Emma e deu-lhes dinheiro para ajudá-los a
mudarem-se.
Joseph Smith—História 1:61–62

17

C A P Í T U L O

4

Martin Harris
e as Páginas Perdidas
1827–1828

N

a Pensilvânia, Joseph começou a traduzir os escritos
contidos nas placas de ouro. Ele não conhecia o significado dos escritos, mas ao usar o Urim e Tumim, Deus
ajudou-o a compreender as palavras.
Joseph Smith—História 1:62

Martin Harris foi para a Pensilvânia e ajudou Joseph a
traduzir. Enquanto Joseph traduzia as palavras das placas
de ouro, Martin anotava-as numa folha. Joseph e Martin
traduziram 116 páginas do Livro de Mórmon.

18

Martin Harris queria levar as 116 páginas para casa a fim
de mostrá-las à sua família. Joseph perguntou ao Senhor
se Martin poderia fazê-lo, mas Ele não permitiu. Joseph
voltou a consultar o Senhor, mas a resposta foi negativa
novamente.

Martin continuava com o desejo de levar as páginas para
casa. Ele insistiu com Joseph para que tornasse a perguntar
ao Senhor. Dessa vez, o Senhor disse que Martin poderia
levar as páginas se concordasse em mostrá-las somente a
sua esposa e a alguns membros da família.

Martin prometeu obedecer ao Senhor. Levou as páginas
para casa e mostrou-as à sua família. Contudo, acabou
por quebrar sua promessa e exibiu-as a outras pessoas.

Algum tempo depois, Martin procurou as páginas.
Vasculhou a casa inteira, mas não as achou. As páginas
tinham-se perdido.

Depois de algumas semanas, como Martin Harris não voltava com as páginas, Joseph começou a preocupar-se. Foi
a Nova York para ver Martin, que lhe disse que as páginas
tinham desaparecido. Tanto Joseph como Martin se sentiram muito mal.
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Joseph voltou para a Pensilvânia, onde orou para pedir
perdão. Morôni apareceu e levou consigo as placas de
ouro.

Numa revelação, o Senhor disse a Joseph que não poderia
traduzir durante certo tempo devido à sua desobediência.
O Senhor também consolou Joseph, dizendo que Sua
obra seguiria avante e que Joseph ainda era o servo escolhido para realizar o trabalho caso se arrependesse.
Doutrina e Convênios 3

Jesus disse a Joseph que Satanás influenciara alguns
homens iníquos para apoderarem-se das 116 páginas.
Eles pretendiam modificar as palavras para que que as

pessoas não acreditassem no Livro de Mórmon. Jesus
disse que Satanás e homens iníquos não poderiam interromper a obra de Deus.
Doutrina e Convênios 10, cabeçalho
Doutrina e Convênios 10:8–29, 31–33, 43
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Joseph arrependeu-se. Pouco tempo depois, Morôni
devolveu-lhe as placas de ouro, e o Senhor perdoou
a Joseph e restaurou o dom da tradução. Jesus disse a
Joseph que não se preocupasse com as páginas perdi-

das, pois as mesmas histórias apareciam em outras partes das placas. Jesus mandou Joseph traduzir o restante
das placas. Jesus disse que muitas pessoas leriam o
Livro de Mórmon e aprenderiam sobre Seu evangelho.
Doutrina e Convênios 10:3, 30, 38–43, 52, 62–63
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5

Joseph Smith
e Oliver Cowdery
Fevereiro—Abril de 1829

J

oseph e Emma Smith viviam numa pequena fazenda
perto de Harmony, Pensilvânia. O pai de Joseph foi
visitá-los. Eles ficaram felizes ao vê-lo. O pai de Joseph
era um bom homem.

Jesus deu a Joseph uma revelação para o seu pai. Ela
explicava como as pessoas podem ajudar a Jesus. Elas
devem amar a Jesus. Devem trabalhar com vigor no
ensino do evangelho. Devem amar e ajudar uns aos
outros.
Doutrina e Convênios 4
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As pessoas que desejam ajudar a Jesus também devem
orar e ter fé. Jesus disse que as pessoas que O auxiliarem
serão abençoadas.
Doutrina e Convênios 4:5–7

O pai de Joseph voltou para casa e tentou fazer as coisas
que Jesus lhe pedira. Partilhou o evangelho com muitos
de seus familiares.

Joseph tinha que trabalhar na sua fazenda. Também precisava traduzir as placas de ouro. Era trabalho demais
para ele fazer sozinho, assim orou e pediu ajuda ao Pai
Celestial.

O Pai Celestial respondeu à oração de Joseph. Mandou
um homem chamado Oliver Cowdery até Joseph. Oliver
queria saber sobre as placas de ouro. Joseph falou-lhe do
anjo Morôni, das placas e do Livro de Mórmon.

Oliver acreditou em Joseph e disse que ajudaria a traduzir
as placas de ouro. À medida que Joseph lia as palavras em
voz alta, Oliver anotava-as. Joseph e Oliver trabalharam
com dedicação.
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Jesus ensinou muitas coisas a Joseph e Oliver. Aconselhouos a buscar sabedoria e vida eterna, não riquezas. Disse
também que deveriam aprender sobre Deus e ajudar as pessoas a aprenderem o evangelho. Deveriam ser fiéis e praticar boas obras. Caso o fizessem, poderiam viver com o Pai
Celestial eternamente.

Jesus pediu a Oliver que sempre fosse amigo de Joseph
e o ajudasse nos momentos difíceis. Jesus também disse
que Oliver poderia aprender a traduzir como Joseph.
O Espírito Santo ajudaria Oliver a traduzir se ele tivesse
fé suficiente.
Doutrina e Convênios 6:18, 25; 8:1–2

Doutrina e Convênios 6:7–9, 11, 13

Oliver tentou traduzir. Achou que seria fácil, mas não
conseguiu fazê-lo.
Doutrina e Convênios 9:1, 5, 7

Jesus disse que Oliver não solicitara a ajuda de Deus da
maneira correta. Jesus explicou a Joseph Smith como
Oliver e todas as pessoas podem receber auxílio de Deus.
Doutrina e Convênios 9:7
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Quando as pessoas precisarem de ajuda, devem refletir
com cuidado sobre o que fazer. Devem decidir qual é a
atitude correta.

Em seguida, devem perguntar a Deus se a decisão tomada
é correta. Se for o caso, terão um bom sentimento no
coração. Saberão que é a escolha certa.

Doutrina e Convênios 9:8
Doutrina e Convênios 9:8

Se a decisão for errada, não terão um sentimento bom
no coração.
Doutrina e Convênios 9:9

Oliver não tentou traduzir o Livro de Mórmon de novo,
mas anotava as palavras à medida que Joseph as traduzia.
Jesus disse que Oliver seria abençoado por ajudar Joseph.
Doutrina e Convênios 9:14
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6

Joseph e Oliver
Recebem o
Sacerdócio
Maio de 1829

J

oseph Smith e Oliver Cowdery estavam traduzindo o
Livro de Mórmon. Ao lerem sobre o batismo, quiseram
saber mais a respeito.
Joseph Smith—História 1:68

Joseph e Oliver decidiram consultar a Deus. Eles tinham
fé em que Ele os ajudaria a aprender a verdade. Em 15 de
maio de 1829, foram a um bosque orar.
Joseph Smith—História 1:68
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Um mensageiro celestial apareceu a Joseph e Oliver. Era
João Batista, que batizara Jesus muito tempo antes. Uma
luz resplandecente os envolveu.
Joseph Smith—História 1:68, 72

João Batista viera conferir o Sacerdócio Aarônico a Joseph
e Oliver. O sacerdócio é o poder de Deus. O Sacerdócio
Aarônico inclui a autoridade para batizar.
Doutrina e Convênios 13; Joseph Smith—História 1:68–69
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João Batista instruiu Joseph e Oliver a batizarem um
ao outro. Joseph batizou Oliver e depois Oliver batizou
Joseph. Eles mergulharam na água quando foram
batizados.

Muito tempo antes, João Batista batizara Jesus da mesma
maneira. Jesus fora imerso na água por ocasião de Seu
batismo.
Mateus 3:16

Joseph Smith—História 1:70–71

Joseph e Oliver estavam cheios do Espírito Santo após
seu batismo. O Espírito Santo disse-lhes que a verdadeira
Igreja de Jesus Cristo logo estaria na Terra de novo.
Joseph Smith—História 1:73

Joseph e Oliver contaram a seus bons amigos que tinham
sido batizados. Falaram-lhes também do sacerdócio. Mas
não falaram sobre isso às outras pessoas. Sabiam que elas
não acreditariam e lhes causariam problemas.
Joseph Smith—História 1:74–75
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Algum tempo depois, outros mensageiros celestiais apareceram. Eles eram Pedro, Tiago e João, três dos apóstolos
originais de Jesus. Pedro, Tiago e João conferiram a

Joseph Smith e Oliver Cowdery o Sacerdócio de
Melquisedeque, que se chama também sacerdócio
“maior”.
Doutrina e Convênios 27:12; 84:19
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Com a restauração do sacerdócio, homens dignos poderiam receber autoridade para ajudar a realizar a obra de
Deus na Terra. Os homens que possuem o Sacerdócio de
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Melquisedeque podem ser líderes na Igreja. Podem dar
bênçãos às pessoas. Podem conferir o dom do Espírito
Santo. A restauração do sacerdócio é uma grande bênção.

C A P Í T U L O

7

As Testemunhas
Vêem as Placas
de Ouro
1829–1830

J

oseph Smith e Oliver Cowdery terminaram de traduzir
o Livro de Mórmon. Jesus queria que as pessoas lessem
o livro. Também desejava que soubessem que Joseph dissera a verdade sobre as placas de ouro.
Doutrina e Convênios 17:4–5

Jesus escolheu três outros homens para verem as placas
de ouro e serem testemunhas de que eram reais. Esses
homens eram Martin Harris, Oliver Cowdery e David
Whitmer.

Joseph levou as três testemunhas a um bosque, onde oraram. Um anjo apareceu e mostrou-lhes as placas de ouro.
Jesus instruiu as três testemunhas a contarem às pessoas
o que tinham visto.
Doutrina e Convênios 17:3, 5
“Depoimento de Três Testemunhas”
(ver as páginas introdutórias do Livro de Mórmon)

31

Joseph Smith ficou muito feliz. As três testemunhas
falariam das placas de ouro às pessoas e mais delas
acreditariam que ele dissera a verdade.

Jesus pediu a Joseph que mostrasse as placas a outras oito
testemunhas. Os oito homens seguraram as placas de
ouro nas mãos e viram os escritos nelas gravados.
“Depoimento de Oito Testemunhas”
(ver as páginas introdutórias do Livro de Mórmon)

Todas as testemunhas escreveram sobre as placas de ouro.
Disseram que tinham visto as placas e testificaram que
eram reais. As palavras das testemunhas estão no Livro
de Mórmon.
“Depoimento de Três Testemunhas” e “Depoimento de Oito
Testemunhas” (ver as páginas introdutórias do Livro de Mórmon)
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Depois que Joseph Smith traduziu as placas e as testemunhas as viram, Joseph não precisava mais delas. O anjo
Morôni apareceu e Joseph devolveu-lhe as placas.

Ao término da tradução do Livro de Mórmon, Joseph
levou-o a um impressor. Joseph não tinha condições
de pagá-lo. Martin Harris tinha dinheiro o bastante e
numa revelação lhe foi pedido que o usasse para pagar
o impressor.

Satanás não queria que o Livro de Mórmon fosse impresso.
Não queria que as pessoas o lessem. Homens iníquos tentaram impedir o impressor.

Doutrina e Convênios 19:26, 35

Um homem ia à gráfica aos domingos e roubava algumas páginas do Livro de Mórmon. Imprimia-as num
jornal, até que outros homens o impediram de continuar os roubos.

As pessoas que tentaram impedir a impressão não conseguiram, porque os iníquos não podem deter a obra
de Jesus. Depois de muitos meses, a impressão do Livro
de Mórmon estava terminada.
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8

Preparativos
para a Igreja de
Jesus Cristo
Abril de 1830

Q

uase chegara o momento para o restabelecimento
da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Jesus concedeu a
Joseph Smith uma revelação para preparar as pessoas para
a restauração da Sua Igreja. Jesus revelou mais sobre o Seu
evangelho e sobre outras coisas que as pessoas precisavam
saber antes da organização da Sua Igreja.
Doutrina e Convênios 20:1–4

Jesus disse que o Livro de Mórmon ensina Seu evangelho
e testifica de Deus e Sua obra. Jesus prometeu bênçãos
aos que receberem o livro com fé — e punição para os
que o rejeitarem.
Doutrina e Convênios 20:8–16
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Jesus falou de Sua vida na Terra. O Pai Celestial enviou-O
aqui para ser nosso Salvador. Satanás tentou-O, mas Jesus
não lhe deu ouvidos.
Doutrina e Convênios 20:20–22

Jesus sentiu grande tristeza devido à maldade das pessoas.
Pouco antes do fim de Sua vida, sofreu e sangrou por
toda a humanidade. As pessoas não sofrerão como Ele
caso se arrependam.

Pessoas iníquas puseram Jesus numa cruz e O mataram.
Doutrina e Convênios 20:23

Doutrina e Convênios 19:16–18

Os amigos de Jesus colocaram Seu corpo num sepulcro.
Mateus 27:57–61

Após três dias, Jesus ressuscitou. Ele estava vivo de novo!
Doutrina e Convênios 20:23
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Porque Jesus ressuscitou, todas as pessoas ressuscitarão.
Porque Jesus sofreu e morreu pelos pecados de toda a
humanidade, podemos ser perdoados se nos arrepender-

mos. Voltaremos a viver com o Pai Celestial se tivermos
fé, nos arrependermos, formos batizados e fizermos o
melhor possível para guardar os mandamentos.
Doutrina e Convênios 19:17; 20:25
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Jesus ensinou as pessoas sobre o batismo. Disse que
devem ser batizadas para tornar-se membros de Sua
Igreja. Aquelas que desejarem ser batizadas precisam
arrepender-se. Devem amar e obedecer a Jesus. Têm
também que ter pelo menos oito anos de idade.

Jesus ensinou a maneira correta de batizar. Disse que um
sacerdote do Sacerdócio Aarônico ou um portador do
Sacerdócio de Melquisedeque podem batizar uma pessoa.
O homem leva a pessoa à água e faz uma oração especial.
Doutrina e Convênios 20:72–73

Doutrina e Convênios 20:37, 71; 68:27

O homem que está batizando mergulha a pessoa na água.
Em seguida, tira-a da água.
Doutrina e Convênios 20:74

Quando as pessoas são batizadas, prometem obedecer a
Jesus. Prometem também dizer e fazer coisas boas.
Doutrina e Convênios 20:69
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Jesus falou sobre a ordenança da bênção de bebês. Os
homens que possuem o Sacerdócio de Melquisedeque

podem abençoar bebês. Os homens seguram a criança
nos braços e um deles dá-lhe um nome e uma bênção.
Doutrina e Convênios 20:70
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Jesus falou do sacramento. Disse que devemos tomar o
sacramento com freqüência. Mas se fizermos algo ruim,
só devemos tomar o sacramento após o arrependimento.

Tomamos o sacramento para recordarmos de Jesus.
O pão ajuda-nos a pensar em Seu corpo. Lembramos
que Ele morreu por nós na cruz.
Doutrina e Convênios 20:77

Doutrina e Convênios 20:75

A água ajuda-nos a pensar no sangue de Jesus. Lembramos
que Ele sofreu e sangrou por nós no Jardim do Getsêmani.
Doutrina e Convênios 20:79

Fazemos convênios quando tomamos o sacramento.
Convênio é uma promessa. Prometemos que tentaremos
ser como Jesus. Prometemos que sempre nos lembraremos
Dele. Prometemos ainda guardar Seus mandamentos. Se
honrarmos nossos convênios, temos a promessa de que
Seu Espírito nos acompanhará.
Doutrina e Convênios 20:77, 79
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9

Organização da
Igreja de Jesus Cristo
6 de abril de 1830

J

oseph Smith estava morando na cidade de Fayette, no
Estado de Nova York. Jesus disse a Joseph que chegara
o momento de Sua Igreja verdadeira voltar à Terra. Pediu
a Joseph que organizasse a Igreja.
Doutrina e Convênios 20:1–2; 21:3

Em 6 de abril de 1830, Joseph realizou uma reunião para
organizar a Igreja. Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel
Smith, David Whitmer e Peter Whitmer vieram ajudar.
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Todos tinham sido batizados. Outras pessoas também
compareceram à reunião.

Os homens oraram ao Pai Celestial. Joseph ordenou Oliver
como élder na Igreja. Em seguida, Oliver ordenou Joseph.

Joseph e Oliver abençoaram o sacramento e deram-no aos
homens que estavam presentes.

Joseph e Oliver impuseram as mãos sobre a cabeça um
do outro para confirmarem-se membros da Igreja de
Jesus Cristo e conferirem o dom do Espírito Santo.
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Joseph e Oliver ordenaram alguns outros homens ao
sacerdócio. Esses homens ficaram muito felizes. Disseram
que amavam a Deus e contaram como Ele os abençoara.

Jesus concedeu uma revelação a Joseph Smith durante
a reunião. Disse que Joseph era um profeta. Um profeta
verdadeiro fala em nome de Jesus. Quando um profeta
fala em nome de Jesus, os membros da Igreja devem
ouvi-lo e obedecer a ele.
Doutrina e Convênios 21:1, 4–5

Depois da reunião, muitas pessoas foram batizadas,
incluindo a mãe e o pai de Joseph Smith. Que dia maravilhoso! A Igreja de Jesus Cristo estava na Terra de novo.
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1 0

O Primeiro
Milagre da Igreja
Abril de 1830

A

reunião seguinte da Igreja foi no domingo 11 de abril
de 1830. Além de membros da Igreja, muitas outras
pessoas compareceram.

Oliver Cowdery ensinou o evangelho de Jesus Cristo.
Algumas pessoas acreditaram em Oliver e manifestaram
o desejo de filiar-se à Igreja. Depois da reunião, foram
batizadas.

Satanás não queria que as pessoas entrassem para a Igreja,
assim provocou sentimentos ruins nelas. Foi o caso de um
homem chamado Newel Knight.
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Joseph pediu a Newel que orasse numa reunião, e ele
aceitou.

Contudo, Satanás não queria que Newel orasse. Quando
Newel foi à reunião, disse que estava com medo de orar
em voz alta.

Na manhã seguinte, Newel Knight foi a um bosque para
orar sozinho. Tentou orar, mas novamente Satanás não
quis permitir, e ele não conseguia falar. Sentiu-se mal e
amedrontado e voltou para casa.

A esposa de Newel estava preocupada com ele e pediu
ajuda a Joseph Smith. Joseph usou o sacerdócio para
abençoar Newel e expulsar Satanás. Depois da bênção,
Newel sentiu-se melhor. Algum tempo depois, foi batizado.
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Mapa 1: Onde a Igreja Começou
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1 1

Mais Pessoas Se
Filiam à Igreja
Abril—Junho de 1830

D

epois de alguns meses, havia 27 membros da Igreja.
Nem todos viviam na mesma cidade. Joseph Smith
pediu que viessem a uma conferência, que é uma reunião
especial para todos os santos. Os membros da Igreja de
Jesus Cristo são chamados de santos.

Os santos tomaram o sacramento na conferência. Alguns
homens foram ordenados ao sacerdócio. O Espírito Santo
abençoou os santos, e eles sentiram grande alegria.
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Algumas pessoas que assistiram à conferência não eram
membros da Igreja. Aprenderam sobre o evangelho e
desejaram filiar-se à Igreja, assim foram batizadas. Após
a conferência, Joseph Smith foi a outra cidade. Algumas
pessoas também queriam ser batizadas. Joseph disse que
poderiam ser batizadas num riacho próximo.

As pessoas construíram uma pequena represa no riacho
para tornar a água profunda o bastante para realizar os
batismos. À noite, algumas pessoas destruíram a represa.

A represa foi reconstruída, e Oliver Cowdery começou a
batizar pessoas. Logo veio uma turba. Turba é um grupo
de pessoas más. Elas disseram coisas ruins e tentaram
ferir o santos, mas o Senhor manteve-os em segurança.

A turba continuou tentando prejudicar a Igreja. Eles contaram mentiras sobre Joseph Smith e prenderam-no. No
julgamento, encontraram pessoas para prestar falso testemunho contra o Profeta. Mas muitas outras contaram a
verdade sobre Joseph, o que provou que as palavras dos
inimigos eram falsas.

Joseph foi posto em liberdade, mas logo depois foi detido
novamente por moradores de um condado próximo.
Enquanto estava preso, cuspiram nele e não lhe deram
comida. Foi feito outro julgamento, e mais uma vez foi
proclamada a inocência de Joseph e ele foi solto.
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A Missão de
Samuel Smith
Junho de 1830

S

amuel Smith era o irmão mais novo de Joseph. Jesus
queria que Samuel saísse em missão. Samuel Smith
foi o primeiro missionário da Igreja.

Samuel saiu para ensinar o evangelho às pessoas e falarlhes do Livro de Mórmon. No primeiro dia, viajou 40
quilômetros, mas as pessoas não o trataram bem e não
quiseram ouvi-lo.
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Quando anoiteceu, Samuel parou numa hospedaria.
Perguntou ao dono se gostaria de comprar um Livro de
Mórmon. Ele perguntou a Samuel de onde viera o livro.
Samuel respondeu que seu irmão o traduzira de placas
de ouro.

O homem ficou zangado. Disse a Samuel que estava
mentindo e mandou-o sair da hospedaria.

Samuel Smith ficou desanimado. Naquela noite, dormiu
sob uma macieira.

Na manhã seguinte, Samuel foi ver John Greene, que era
líder de outra igreja. O sr. Greene não se interessou pelo
Livro de Mórmon, mas concordou em perguntar às pessoas de sua igreja se gostariam de comprar um exemplar.
Quando Samuel voltou três semanas depois, não houvera
nenhuma venda. Contudo, a esposa do sr. Greene disse
que leria o livro.

A missão de Samuel Smith foi difícil. Quando voltou para
casa, achou que não tivera êxito.
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Samuel não sabia àquela altura que seu trabalho acabaria
por levar muitas pessoas à Igreja, incluindo o sr. Green e
a esposa.

Samuel também vendera um Livro de Mórmon a um
homem chamado Phineas Young. Phineas leu o livro
e deu-o a seu irmão chamado Brigham Young.

Brigham Young leu o Livro de Mórmon e acreditou em
sua veracidade. Phineas e Brigham Young falaram do
Livro de Mórmon a alguns amigos e eles também o leram
e creram ser verdadeiro. Algum tempo depois, Phineas e
Brigham Young e seus amigos uniram-se à Igreja.

Dentro de poucos anos, Brigham Young foi chamado
como apóstolo. Muitos anos depois, tornou-se presidente da Igreja. Ele e outros que se converteram graças
ao empenho de Samuel Smith se tornaram grandes líderes na Igreja.
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Joseph e Emma
Julho de 1830

J

oseph e Emma Smith moravam numa pequena fazenda
na Pensilvânia. Amavam um ao outro e empenhavam-se
para ajudar-se mutuamente.

Joseph e Emma enfrentaram muitas dificuldades.
Tiveram um filho, mas ele morreu ainda bebê. Ficaram
muito tristes.

Joseph preocupava-se com sua família. Eles eram pobres
e ele desejava atender a suas necessidades. Ele precisava
plantar para que tivessem alimento.
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Joseph preocupava-se também com a Igreja. Algumas
pessoas continuavam a causar problemas para os santos,
e alguns líderes da Igreja tiveram de esconder-se.

Às vezes Joseph precisava sair de casa para ajudar os santos. Joseph ficava triste ao partir, e Emma preocupava-se
durante sua ausência.

Joseph orou para saber o que fazer. Jesus disse que não
precisava temer as pessoas que tentavam atingi-lo. Jesus
encorajou Joseph a ser paciente em suas aflições. Disse
que sempre o ajudaria.

Jesus disse que Joseph deveria cuidar da fazenda e depois
ir ajudar os santos em outras áreas. Disse também que
não se preocupasse com alimento, roupas ou dinheiro.
Os santos lhe dariam o que fosse necessário.

Doutrina e Convênios 24:7, 16–17
Doutrina e Convênios 24:3, 18
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Jesus deu a Joseph Smith uma revelação para Emma.
Jesus disse que Emma Smith era uma mulher especial.
Ele escolhera-a para realizar um trabalho importante.

Jesus disse que Emma deveria consolar Joseph quando
tivesse dificuldades. Ela o ajudaria a ser feliz e a não se
preocupar.
Doutrina e Convênios 25:5

Doutrina e Convênios 25:3

Jesus disse que Emma deveria ensinar os santos e ajudálos a aprender as escrituras. Garantiu que o Espírito Santo
a ajudaria a saber o que ensinar.

Jesus disse ainda que Emma deveria usar seu tempo para
estudar. Ela teria muito o que aprender e escrever.
Doutrina e Convênios 25:8

Doutrina e Convênios 25:7–8
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Jesus pediu a Emma que escolhesse hinos para os santos
cantarem. Os hinos seriam impressos num hinário.
Doutrina e Convênios 25:11

Jesus exortou Emma a ser humilde e a amar o marido.
Aconselhou-a a alegrar-se devido às bênçãos recebidas
por Joseph.
Doutrina e Convênios 25:14

O Pai Celestial adora ouvir pessoas justas cantarem. Seus
hinos são como uma prece para Ele, e essas orações serão
respondidas com bênçãos.
Doutrina e Convênios 25:12

Jesus disse a Emma que deveria alegrar-se e rejubilar-se.
Aconselhou-a também a guardar seus convênios. Se agisse
assim, receberia grandes bênçãos e poderia voltar a viver
com Ele no céu.
Doutrina e Convênios 25:13, 15

54

Jesus falou que as palavras que Ele disse a Emma Smith servem
para todos.
Doutrina e Convênios 25:16

55

C A P Í T U L O

1 4

O Profeta
e as Revelações
para a Igreja
Setembro de 1830

J

oseph e Emma Smith mudaram-se de novo para Nova
York. Um homem chamado Hiram Page morava lá. Ele
era membro da Igreja. Afirmava ter uma pedra que o ajudava a receber revelações para a Igreja.
Doutrina e Convênios 28, cabeçalho

Muitos membros da Igreja acreditaram em Hiram Page,
inclusive Oliver Cowdery. Alguns achavam que Hiram
Page era um profeta.
Doutrina e Convênios 28, cabeçalho

Oliver perguntou a Joseph o que achava de Hiram Page.
Joseph orou, e Jesus deu-lhe uma revelação. Jesus disse
que somente um homem poderia receber revelações
para a Igreja como um todo. Esse homem era o Profeta
Joseph Smith.
Doutrina e Convênios 28:2

56

Jesus disse que Oliver e outros poderiam receber revelações para si mesmos, mas não para a Igreja inteira. Oliver
acreditou em Joseph. Sabia que as revelações de Hiram
Page estavam erradas.

Jesus pediu a Oliver que fosse conversar com Hiram Page.
Oliver disse-lhe que as revelações que recebera por meio
da pedra não eram de Deus.
Doutrina e Convênios 28:11

Doutrina e Convênios 28:4–5, 8

Oliver afirmou que Satanás enganara Hiram Page. Hiram
deu ouvidos a Oliver e arrependeu-se.
Doutrina e Convênios 28:11

Hoje em dia, somente o presidente da Igreja recebe revelações para a Igreja inteira. Ele é o profeta de Deus. Os
membros da Igreja devem obedecer ao profeta.

57
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1 5

Uma Missão entre
os Lamanitas
Setembro de 1830

J

esus queria que mais pessoas ouvissem o evangelho.
Desejava que alguns dos santos saíssem em missão.
Chamou Oliver Cowdery para servir como missionário
entre os índios americanos. Esses índios também eram
chamados de lamanitas porque alguns deles eram descendentes dos lamanitas do Livro de Mórmon.
Doutrina e Convênios 28:8

Jesus queria que os lamanitas lessem o Livro de Mórmon.
Ele prometera a muitos profetas que os lamanitas teriam
o Livro de Mórmon. Agora chegara o momento de cumprir essa promessa.
Doutrina e Convênios 3:19–20

O Livro de Mórmon fala aos lamanitas sobre seus antepassados que viveram muitos séculos atrás e sobre as
importantes promessas que Jesus fez a eles. Além disso,
ajuda-os a crer em Jesus e ensina-os a arrepender-se e
ser batizados.
Doutrina e Convênios 3:19–20

58

Outros homens queriam ir com Oliver Cowdery pregar
o evangelho aos lamanitas. O Senhor disse que três dos
homens poderiam ir.

Primeiro, os missionários foram a algumas tribos em
Nova York. Os missionários deram-lhes o Livro de
Mórmon, mas poucos deles sabiam ler.

Em seguida, os missionários foram pregar a alguns lamanitas em Ohio. Eles alegraram-se ao ouvirem falar do
Livro de Mórmon e aprenderem sobre seus antepassados.

Os missionários saíram de Ohio e foram a uma cidade
chamada Independence no Condado de Jackson,
Missouri.

59

Havia muitos lamanitas no Missouri. Os missionários pregaram-lhes o evangelho e deram-lhes o Livro de Mórmon.
Eles ficaram muito felizes e agradeceram pelo livro.

Outros moradores do Missouri não acreditaram no evangelho restaurado ou no Livro de Mórmon. Mandaram os
missionários manterem distância dos índios.

Disseram que os soldados expulsariam os missionários se
eles não fossem embora. Tristes, os missionários foram
ensinar outras pessoas no Missouri.

Um dos missionários chamava-se Parley P. Pratt. Ele foi
ao Ohio contar a Joseph Smith o que tinham feito. Parley
disse que sua missão fora boa e que eles tinham ensinado
o evangelho a muitas pessoas.

60

C A P Í T U L O

1 6

Joseph Smith
e Sidney Rigdon
Aprendem sobre Sião
1830

Q

uando Oliver Cowdery e seus amigos estavam na missão, pararam perto de Kirtland, Ohio. Conheceram
um homem chamado Sidney Rigdon, que era líder de
outra igreja.

Os missionários deram a Sidney Rigdon um exemplar do
Livro de Mórmon e ensinaram-lhe o evangelho. Sidney
leu o Livro de Mórmon e orou a respeito. O Pai Celestial
confirmou-lhe que o evangelho era verdadeiro, e Sidney
foi batizado.

Sidney Rigdon pediu aos membros da sua igreja que ouvissem os missionários, e muitos o fizeram. Logo 1.000 pessoas foram batizadas em Kirtland.

61

Sidney Rigdon queria conhecer Joseph Smith, assim foi
para Nova York. Depois da chegada de Sidney, Joseph
recebeu uma revelação para ele. Na revelação, Jesus disse
que Sidney Rigdon faria coisas grandiosas. Ensinaria o
evangelho a muitas pessoas. Ele as batizaria e lhes daria
o dom do Espírito Santo.
Doutrina e Convênios 35:4–6

Uma história que está incompleta na Bíblia é a de Enoque,
que foi um grande profeta. Seu povo era tão justo que o
Senhor os chamou de Sião. O povo de Enoque também
construiu uma cidade chamada Sião. Em Sião, as pessoas
se amavam e cuidavam umas das outras. Ninguém era
pobre ou infeliz.
Moisés 7:18–19
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Jesus disse ainda a Joseph e Sidney que algumas partes da
Bíblia tinham sido mudadas muito tempo antes. Outras
partes importantes tinham sido retiradas. Jesus disse que
revelaria a Joseph Smith quais partes da Bíblia deveriam ser
corrigidas. Sidney anotaria as correções ditadas por Joseph.
Doutrina e Convênios 35:20

Todos em Sião obedeciam aos mandamentos do Pai
Celestial. As pessoas eram tão justas que o Senhor habitava em seu meio. Em seguida, Ele levou o povo de Sião
para o céu para viver com Ele.
Moisés 7:16, 69

Jesus disse a Joseph Smith que os santos deveriam construir
outra cidade chamada Sião. A cidade seria bela. Lá não

haveria pessoas más. Os moradores amariam uns aos outros
e seriam felizes. Jesus disse que viveria no meio deles.
Doutrina e Convênios 45:64–71; ver também Moisés 7:62–64
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C A P Í T U L O

1 7

Os Primeiros
Bispos da Igreja
Fevereiro e Dezembro de 1831

A

lgumas pessoas em Nova York foram cruéis com os
santos e queriam que partissem. Jesus pediu a Joseph
Smith que saísse de Nova York e fosse para Kirtland, Ohio.

Joseph e Emma, Sidney Rigdon e Edward Partridge foram
para Kirtland. Joseph e Emma moraram com um membro
da Igreja chamado Newel K. Whitney.

Havia cerca de 1.000 membros da Igreja em Kirtland.
Eles estavam tentando obedecer a Deus, mas não compreendiam tudo no evangelho.
Doutrina e Convênios 41, cabeçalho
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Joseph orou e recebeu uma revelação. Jesus disse-lhe que
os santos em Kirtland precisavam de um bispo. O bispo
deveria usar seu tempo para ensinar e ajudar os santos.
O primeiro bispo da Igreja foi Edward Partridge.

À medida que mais pessoas se filiavam à Igreja, mais bispos se faziam necessários. Newel K. Whitney foi chamado
como segundo bispo da Igreja.
Doutrina e Convênios 72:7–8

Doutrina e Convênios 41:9

Jesus disse a Joseph que o bispo deveria cuidar de um
armazém. Os santos deveriam doar alimentos, roupas e
fazer ao bispo outras ofertas, que ficariam guardadas no
armazém. Em seguida, o bispo usaria esses recursos para
ajudar todos os santos pobres ou necessitados.

Jesus também disse que o bispo receberia o dinheiro
doado pelos santos à Igreja. O bispo usaria esse dinheiro
para pagar as contas da Igreja e ajudar os pobres.
Doutrina e Convênios 72:10–12

Doutrina e Convênios 72:10–12

65

O bispo deveria amar os santos e tentar ajudá-los. Deveria
reunir-se com os homens portadores do sacerdócio e conversar sobre o que estavam fazendo para ajudar os santos.
Doutrina e Convênios 72:5, 11

Hoje há milhares de bispos na Igreja.
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O bispo lidera os santos de cada ala. O presidente de ramo
é como um bispo. O presidente de ramo lidera os santos
em cada ramo.

C A P Í T U L O

1 8

A Lei da Igreja
9 de fevereiro de 1831

E

m Kirtland, Ohio, o Senhor deu uma revelação de
suma importância a Joseph Smith. Chama-se a lei
da Igreja.
Doutrina e Convênios 42, cabeçalho

O Senhor disse que os santos devem ensinar o evangelho
a todas as pessoas. Os homens que saem em missão
devem ser ordenados ao sacerdócio por líderes da Igreja.
Doutrina e Convênios 42, cabeçalho
Doutrina e Convênios 42:7, 11

Os missionários devem trabalhar em duplas, devem ensinar usando a Bíblia e o Livro de Mórmon e devem orar
para ter a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo
lhes dirá o que ensinar.
Doutrina e Convênios 42:6, 12, 14
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Os missionários devem batizar as pessoas que acreditarem
no evangelho.
Doutrina e Convênios 42:7

O Senhor disse que os membros da Igreja devem obedecer
aos Dez Mandamentos. Não devem matar. Não devem
mentir. Não devem dizer coisas negativas sobre os outros.
Não devem fazer nenhuma outra coisa ruim.
Doutrina e Convênios 42:18–27

Os santos devem partilhar o que têm com os outros.
Partilhar com o próximo é como partilhar com Jesus.
Doutrina e Convênios 42:30–38

Jesus deu outros mandamentos aos santos. Nenhum
santo deve achar que é melhor que outra pessoa. Os
santos devem ser puros. Devem trabalhar com afinco.
Doutrina e Convênios 42:40–42

68

Os santos devem cuidar dos membros doentes. Os homens
portadores do sacerdócio devem abençoar os enfermos.

Quem tiver fé poderá ser curado e não morrerá, caso não
seja sua hora.
Doutrina e Convênios 42:43–44, 48

Os santos justos não precisam ter medo de morrer. A morte
é maravilhosa para os justos.
Doutrina e Convênios 42:46

Jesus disse que revelaria muitas coisas aos membros dignos.
Essas revelações trariam alegria. O Senhor disse aos santos
que obedecessem à lei da Igreja.
Doutrina e Convênios 42:61, 66
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C A P Í T U L O

1 9

A Segunda Vinda
de Jesus Cristo

A

lgumas pessoas em Kirtland, Ohio, não quiseram
ouvir o evangelho. Algumas até contaram mentiras
sobre os santos para tentarem impedir a propagação do
evangelho.
Doutrina e Convênios 45, cabeçalho

Jesus disse a Joseph Smith que voltaria à Terra em breve.
Antes de Sua vinda, todos no mundo precisam ouvir o
evangelho. Os santos devem ser bons missionários e trabalhar com determinação para partilhar o evangelho.
Doutrina e Convênios 43:20
Doutrina e Convênios 45

70

Quando Jesus vivia na Terra, contou aos apóstolos o que
aconteceria antes da Segunda Vinda.
Doutrina e Convênios 45:16

Jesus disse aos apóstolos que o templo em Jerusalém seria
destruído. O povo judeu seria espalhado por muitas nações
e muitos deles seriam mortos. Haveria inúmeras guerras. As
pessoas não se amariam e afastariam seu coração de Deus.

Haveria terríveis doenças, enfermidades e tremores de terra.
O sol se escureceria, a lua teria aparência de sangue e as
estrelas cairiam do céu.
Doutrina e Convênios 45:17–27, 29, 31, 33, 42

71

Um evento importante em preparação para a volta de
Jesus à Terra é a restauração da Sua Igreja. Jesus disse que
o evangelho restaurado seria como uma luz nas trevas.

Muitos fatos preditos por Jesus já ocorreram. Outros estão
começando a acontecer e outros ainda se concretizarão no
futuro.

Doutrina e Convênios 45:28

Quando essas coisas ocorrerem, os justos saberão que Jesus
voltará logo. Desejarão Seu retorno. Muitos judeus voltarão
para Jerusalém e ouvirão o evangelho.
Doutrina e Convênios 45:38–39

Os santos justos construirão a nova cidade de Sião, onde
estarão em segurança. Não combaterão uns contra os
outros. Ficarão felizes e entoarão cânticos de júbilo. As
pessoas que não forem justas não poderão ir para Sião.
Doutrina e Convênios 45:65–71

72

Jesus virá para a Terra numa nuvem radiante. Os justos
O verão. Todos os justos que morreram ressuscitarão.
Encontrarão Jesus na nuvem e chegarão à Terra com Ele.
Doutrina e Convênios 45:44–46

73

Jesus irá a Jerusalém. Lá, irá a uma montanha e a partirá
ao meio. Os céus e a Terra estremecerão. Os iníquos serão
destruídos.
Doutrina e Convênios 45:48–50

As pessoas em Jerusalém verão Jesus e perguntarão:
“Que feridas são essas em tuas mãos e em teus pés?”
Ele dirá: “Eu sou Jesus, que foi crucificado. Eu sou o

Filho de Deus”. Então, as pessoas chorarão por causa
de seus pecados e sentirão tristeza devido às perseguições sofridas por Jesus.
Doutrina e Convênios 45:51–53

74

Os justos ficarão felicíssimos ao ver Jesus. Toda a Terra
lhes pertencerá. Satanás não poderá tentá-los. Seus filhos

crescerão sem pecado. Jesus viverá com eles por mil anos
e será seu Rei.
Doutrina e Convênios 45:55–59

75

Jesus pediu a Joseph Smith que enviasse missionários
a todas as pessoas, para que se arrependessem e se preparassem para a Segunda Vinda. Jesus disse que os santos

também devem preparar-se. Devem orar, jejuar e ensinar
os mandamentos uns aos outros.

Jesus prometeu aos santos que, caso se aproximassem
Dele, Ele também Se achegaria a eles. Disse que deveriam
orar e prometeu que Deus lhes responderia.

Os santos devem fazer tudo o que puderem para ajudar
Jesus. Quando auxiliam a Jesus, tornam-se como Ele.
Estarão prontas para Sua Segunda Vinda.

Doutrina e Convênios 88:63
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Doutrina e Convênios 43:20; 88:76–77

Morôni 7:48

C A P Í T U L O

2 0

Dons do Espírito
8 de março de 1831

J

oseph Smith recebeu muitas revelações relativas ao
Espírito Santo. O Espírito Santo é um Espírito que
ajuda o Pai Celestial e Jesus. O Espírito Santo não tem
um corpo de carne e ossos.
Doutrina e Convênios 130:22

Pelo poder do Espírito Santo, Deus concede dons especiais aos membros da Igreja. São chamados de dons do
Espírito ou dons espirituais. Cada santo tem pelo menos
um dom espiritual. Os membros da Igreja devem apren-

der sobre seus dons e usá-los para ajudarem-se mutuamente. Jesus relatou a Joseph Smith quais são alguns
desses dons.
Doutrina e Convênios 46:9–12

77

Alguns santos recebem o dom de saber que Jesus Cristo é
o Filho de Deus. Sabem que Ele morreu por nós. Outros
santos recebem o dom de reconhecer o testemunho verdadeiro de outras pessoas sobre Jesus e acreditar nele.

Alguns santos recebem o dom de liderar.
Doutrina e Convênios 46:15

Doutrina e Convênios 46:13–14

Alguns santos recebem o dom de saber a diferença entre
espíritos justos e iníquos. Os espíritos justos são mandados por Deus e trazem-nos bons sentimentos. Os espíritos
iníquos são enviados por Satanás e provocam sensações
ruins.
Doutrina e Convênios 46:16, 23; 50:23–24

Alguns santos recebem o dom da sabedoria. Esse dom
ajuda-os a fazer boas escolhas e usar de modo adequado
o conhecimento recebido do Pai Celestial. Alguns santos
recebem o dom do conhecimento. Aqueles que receberem
esse dom devem ensinar os outros e ajudá-los a fazer escolhas sábias.
Doutrina e Convênios 46:17–18

78

Alguns santos recebem o dom da fé para serem curados.
Outros recebem o dom de curar doentes. O Espírito Santo

dá a alguns santos o dom de realizar milagres. Os milagres
mostram o poder de Deus.
Doutrina e Convênios 46:19–21

Alguns santos recebem o dom de falar línguas que desconhecem.
Doutrina e Convênios 46:24

Alguns santos recebem o dom da profecia. Esse dom
ajuda-os a saber e compreender coisas que aconteceram
no passado, que estão acontecendo agora e que acontecerão no futuro.
Doutrina e Convênios 46:22

79

Alguns santos recebem muitos dons. Todos os santos
devem usar seus dons para servir e abençoar o próximo.
Doutrina e Convênios 46:29

O bispo pode saber quais dons cada santo possui. Ele
sabe quais serão bons professores. Sabe quais santos
amam a Deus e guardam os mandamentos.
Doutrina e Convênios 46:27
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Os santos dignos devem trabalhar e orar para receber os
dons de que necessitarem. Todos esses dons vêm de Deus.
Doutrina e Convênios 46:9, 28, 32

C A P Í T U L O

2 1

Revelação para Ir
para o Missouri
Maio—Junho de 1831

J

oseph Smith mudara-se de Nova York para Kirtland,
Ohio. Ele pediu aos santos que ainda estavam residindo em Nova York que fossem para Ohio, e eles obedeceram-lhe.

Jesus disse a Joseph que os santos de Ohio deveriam
repartir suas terras com os de Nova York. Leman Copley

tinha um lote e prometeu dividi-lo. Alguns dos santos de
Nova York mudaram-se para o terreno.
Doutrina e Convênios 48:2

81

Mas Leman Copley não cumpriu sua promessa. Decidiu
que não queria repartir sua terra com os santos de Nova
York. Obrigou-os a mudarem-se e eles não tinham onde
morar.
Doutrina e Convênios 54, cabeçalho

Joseph orou, e o Senhor disse-lhe que esse grupo de santos
deveria ir para o Missouri.
Doutrina e Convênios 54:7–9

82

Newel Knight era o líder desse grupo de santos. Como
não sabia o que fazer, foi pedir ajuda a Joseph Smith.
Doutrina e Convênios 54, cabeçalho

Antes de esses santos se mudarem para Kirtland, foi realizada uma conferência. Ela durou três dias. O Senhor concedeu revelações importantes a Joseph Smith.

O Senhor mandou Joseph ordenar os primeiros sumos
sacerdotes da Igreja. Os sumos sacerdotes têm o Sacerdócio
de Melquisedeque. Muitos líderes da Igreja foram ordenados sumos sacerdotes.
Doutrina e Convênios 52, cabeçalho

O Senhor disse que alguns dos homens deveriam partir
para o Missouri como missionários. Iriam pregar o evangelho pelo caminho. Quando a conferência terminou, os
missionários foram para o Missouri.
Doutrina e Convênios 52:9–10

O Senhor disse a Joseph que a próxima conferência da
Igreja aconteceria no Missouri e mandou que Joseph e
seus amigos fossem para lá. Jesus prometeu mostrar-lhes
onde a cidade de Sião deveria ser construída.
Doutrina e Convênios 52:1–5 (ver também 42:62)
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C A P Í T U L O

2 2

Os Santos
Começam a Fixar-se
no Missouri
Julho—Agosto de 1831

O

Profeta Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward
Partridge e outros foram para o Missouri. Estavam
muito felizes com isso, pois ansiavam por aprender mais
sobre a edificação da cidade de Sião.

Parte da viagem foi feita de barco. Quando eles chegaram
ao Missouri, Joseph desejou caminhar. Ele sabia que a
terra do Missouri era sagrada e quis vê-la.

84

Joseph e seus amigos percorreram quase 500 quilômetros
a pé pelo Missouri até o Condado de Jackson.

Poucos dias depois da chegada de Joseph Smith e seus
amigos ao Condado de Jackson, os santos de Nova York
também chegaram.

Os missionários de Kirtland também chegaram ao
Condado de Jackson.

Joseph Smith e o Bispo Edward Partridge disseram às pessoas o que fazer. Algumas deveriam comprar terras no
Missouri. Oliver Cowdery e William W. Phelps deveriam
abrir escolas. Deveriam escolher e escrever livros escolares
para as crianças.

Joseph queria saber onde a cidade de Sião deveria ser
construída. Orou ao Pai Celestial, e sua oração foi
respondida.
Doutrina e Convênios 57, cabeçalho

Doutrina e Convênios 55:4; 57:4–5

85

O Senhor revelou que a cidade de Sião se situaria no
Condado de Jackson, Missouri. Revelou também que o
templo seria construído em Independence, uma cidade
no Condado de Jackson (ver o mapa na página 89). O

86

Senhor também prometeu que aqueles que guardassem
os mandamentos e vencessem as provações com fidelidade seriam coroados de glória.
Doutrina e Convênios 57:1–3; 58:2–4

O Senhor disse aos santos no Missouri que deveriam respeitar as leis do país. Deveriam fazer muitas coisas boas
de sua própria iniciativa. O Senhor prometeu ainda que,
quando as pessoas se arrependessem, Ele não mais Se
lembraria de seus pecados.
Doutrina e Convênios 58:21, 27–29, 42–43

No dia seguinte, Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney
Rigdon e outros líderes realizaram uma reunião num
local especial em Independence. Leram as escrituras e
oraram. Então, Joseph Smith dedicou o local para a construção de um templo.

O Senhor disse que Sidney Rigdon dedicaria a terra.
Sidney Rigdon perguntou aos santos se receberiam a
terra com o coração agradecido e se prometiam guardar
os mandamentos. “Sim”, responderam. Então Sidney
Rigdon orou e dedicou a terra.
Doutrina e Convênios 58:57

No dia seguinte, todos os santos no Missouri foram a
uma conferência. Ficaram cheios do Espírito Santo e
rejubiliram-se. Joseph disse-lhes que Deus os abençoaria
se permanecessem fiéis.

87

Alguns dias depois, Jesus deu a Joseph uma revelação
sobre o Dia do Senhor, ou domingo. Jesus disse que o
domingo é Seu dia santificado. No domingo, devemos
fazer coisas que nos ajudem a recordá-Lo. Devemos des-

cansar de nosso trabalho. Devemos ir à Igreja e tomar o
sacramento. Devemos arrepender-nos de nossos pecados.
Devemos orar e jejuar. Devemos ser gratos por todas as
nossas bênçãos.
Doutrina e Convênios 59:9–15

Os santos que fizerem essas coisas terão todas as coisas
boas de que precisarem. Serão felizes, terão paz e receberão a vida eterna.
Doutrina e Convênios 59:15–19, 23
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C A P Í T U L O

2 3

Doutrina e
Convênios
Agosto–Novembro de 1831

J

oseph Smith e alguns dos santos saíram do Missouri
e voltaram para Kirtland, Ohio. Pouco depois, foi realizada uma conferência especial. O propósito era tratar da
publicação das revelações concedidas pelo Senhor a
Joseph Smith.
Doutrina e Convênios 67, cabeçalho

As revelações recebidas por Joseph tinham sido registradas,
mas a maioria dos membros da Igreja não tinha acesso a
elas. Na conferência, os santos decidiram publicar as revelações num livro que se chamaria Livro de Mandamentos.
Posteriormente, passou a chamar-se Doutrina e Convênios.
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Jesus deu a Joseph Smith mais duas revelações para o
livro: uma para o início e outra para o fim. Essas revelações ajudam-nos a compreender a importância do livro
e do evangelho restaurado.
Doutrina e Convênios 67:4
Doutrina e Convênios 67 e 133, cabeçalhos

Doutrina e Convênios proclama a todos que a Igreja
verdadeira de Jesus Cristo está na Terra de novo.

Doutrina e Convênios fala do sacerdócio. Diz também
como os homens podem usar esse poder.

Doutrina e Convênios fala do Livro de Mórmon. Por meio
do Livro de Mórmon, todos podem conhecer o evangelho
de Jesus Cristo.

Doutrina e Convênios ensina os santos a partilhar. Quem
o fizer ficará cheio do Espírito Santo.
Doutrina e Convênios 70:14

91

Doutrina e Convênios ensina os mandamentos de Deus.
Os santos que obedecerem a esses mandamentos poderão
viver com o Pai Celestial e Jesus para sempre.

Jesus disse que todos os membros da Igreja devem ler
Doutrina e Convênios.

Depois da conferência, Oliver Cowdery levou exemplares
das revelações para o Missouri. Deu-as a William Phelps,
membro da Igreja que tinha uma prensa. Oliver pediu ao
irmão Phelps que imprimisse 3.000 livros. Antes do término da impressão, porém, homens iníquos interromperam a máquina e destruíram a maioria das páginas.

Doutrina e Convênios foi finalmente publicado em 1835.
Os santos ficaram gratos ao Pai Celestial pelas revelações
desse volume de escrituras.
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Doutrina e Convênios 1:37

C A P Í T U L O

2 4

Os Pais Devem
Ensinar os Filhos
Novembro de 1831

A

lguns élderes da Igreja desejavam conhecer a vontade
do Senhor para eles, assim consultaram o Profeta
Joseph Smith.
Doutrina e Convênios 68, cabeçalho

Joseph orou pedindo orientação. A resposta do Senhor
incluiu princípios importantes sobre como ser bons pais.
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Os pais devem ensinar os filhos sobre Jesus e ajudá-los a
desenvolver fé Nele.
Doutrina e Convênios 68:25

Os pais devem ensinar os filhos a arrepender-se.
Doutrina e Convênios 68:25

Jesus disse que as crianças devem ser batizadas quando
atingirem a idade de oito anos. Os pais devem ensinar
o evangelho aos filhos antes de batizá-los.
Doutrina e Convênios 68:25, 27
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Os pais devem ensinar os filhos sobre o dom do Espírito
Santo. Devem também ensiná-los a orar e a ouvir o
Espírito Santo.
Doutrina e Convênios 68:25, 28

Os pais devem ensinar os filhos a conhecer e seguir os
mandamentos de Deus e ser bons membros da Igreja.
Doutrina e Convênios 68:28

Os pais e filhos que seguirem os ensinamentos de Jesus
poderão ter felicidade duradoura como família.
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C A P Í T U L O

2 5

Joseph Smith
e Sidney Rigdon
Saem em Missão
Dezembro de 1831—Janeiro de 1832

A

lgumas pessoas estavam publicando mentiras sobre
a Igreja num jornal. Jesus pediu a Joseph Smith e
Sidney Rigdon que saíssem em missão em outras cidades
para falar a verdade sobre a Igreja.
Doutrina e Convênios 71:1–4

Joseph e Sidney obedeceram a Jesus. Saíram de casa e
foram a muitas cidades. Discursaram em reuniões da
Igreja e ensinaram na casa das pessoas.

96

Joseph e Sidney falaram às pessoas sobre os mandamentos
de Deus. Testificaram de Jesus Cristo e exortaram o povo ao
arrependimento. Ao terminarem a missão, Joseph e Sidney
voltaram para casa e o convívio familiar.

C A P Í T U L O

2 6

Os Três
Reinos do Céu
16 de fevereiro de 1832

C

erto dia, Joseph Smith e Sidney Rigdon estavam
lendo o Novo Testamento. O Novo Testamento diz
que as pessoas boas vão para o céu depois de ressuscitarem. Joseph ficou imaginando se todos iriam para o
mesmo lugar no céu.
Doutrina e Convênios 76, cabeçalho

Enquanto Joseph e Sidney estavam refletindo sobre isso, o
Pai Celestial deu-lhes uma maravilhosa visão na qual lhes
foi mostrado o céu. Viram o Pai Celestial e Jesus rodeados
de luz. Viram anjos adorando o Pai Celestial e Jesus.
Doutrina e Convênios 76, cabeçalho
Doutrina e Convênios 76:19–21

Quando Joseph e Sidney escreveram sobre essa visão, testificaram que Jesus vive. Eles O viram! E ouviram uma voz
anunciando que Ele é o Filho de Deus. Essa voz disse-lhes
também que Jesus viera ao mundo para permitir que todos
voltassem a viver com o Pai Celestial.
Doutrina e Convênios 76:22–24, 40–42
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Em seguida, Joseph e Sidney viram para onde vão as pessoas depois de ressuscitarem. Existem três locais ou reinos
para as pessoas no céu. Os santos justos vão para o reino
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celeste depois da ressurreição. O reino celeste é onde
estão o Pai Celestial e Jesus.
Doutrina e Convênios 76:50–70

Os habitantes do reino celeste acreditaram em Jesus Cristo
durante sua vida na Terra. Foram batizados e receberam o
Espírito Santo.
Doutrina e Convênios 76:51–52

Os herdeiros do reino celeste enfrentaram muitas provações enquanto estavam na Terra, mas venceram-nas pela
fé em Jesus Cristo. Empenharam-se ao máximo para guardar os mandamentos de Deus e arrependeram-se quando
não obedeceram.
Doutrina e Convênios 76:52–53

Os santos justos se tornarão como o Pai Celestial e Jesus.
Todas as coisas lhes pertencerão. Viverão com o Pai
Celestial e Jesus eternamente.
Doutrina e Convênios 76:58–60, 62
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Em seguida, Joseph e Sidney viram o reino terrestre do céu.
Doutrina e Convênios 76:71

Os habitantes do reino terrestre foram pessoas boas na
Terra, mas foram enganadas por pessoas más. Obedeceram
a alguns mandamentos, mas não foram valentes em seu
testemunho de Jesus.
Doutrina e Convênios 76:75, 79

O reino terrestre também é habitado por pessoas que
não acreditaram no evangelho quando o ouviram na
Terra, mas creram ao ouvi-lo depois da morte.
Doutrina e Convênios 76:73–74
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As pessoas no reino terrestre verão Jesus, mas não poderão viver com o Pai Celestial e Jesus.
Doutrina e Convênios 76:77

Em seguida, Joseph e Sidney viram o reino teleste do céu.
Os habitantes do reino teleste não foram justos na Terra.
Doutrina e Convênios 76:81, 103

Essas pessoas não creram em Jesus nem em Seu evangelho. Não acreditaram nos profetas e não obedeceram aos
mandamentos de Deus.
Doutrina e Convênios 76:81–82, 101, 103

Os moradores do reino teleste não verão Jesus nem o Pai
Celestial e não poderão viver com Eles. Contudo, anjos
os visitarão, e o Espírito Santo lhes ensinará.
Doutrina e Convênios 76:86, 88, 112
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As pessoas designadas para o reino celeste ou terrestre ressuscitarão quando Jesus voltar para a Terra. As destinadas

ao reino teleste só ressuscitarão mil anos depois da vinda
de Jesus.
Doutrina e Convênios 76:63, 85, 102
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Nessa visão, Joseph e Sidney viram também para onde
vão as pessoas mais iníquas: elas ficarão com Satanás.
Não poderão habitar na presença do Pai Celestial, de
Jesus nem do Espírito Santo.
Doutrina e Convênios 76:35–37

Contudo, elas fizeram coisas muito erradas depois.
Negaram a verdade e desafiaram o poder de Deus.
Negaram o Espírito Santo. Disseram que não acreditavam mais em Jesus. Essas pessoas sofrerão para sempre.
Doutrina e Convênios 76:31–35

As pessoas que viverão com Satanás aprenderam sobre
Jesus e Seu evangelho enquanto estavam na Terra. O
Espírito Santo testificou-lhes de Jesus Cristo. Elas sabiam
que Ele viveu e morreu por nós.
Doutrina e Convênios 76:35

Joseph e Sidney contemplaram outras coisas em sua visão,
mas Jesus disse-lhes que não deveriam descrever tudo o
que viram. Pelo poder do Espírito Santo, os santos justos
podem ver e conhecer essas coisas por si mesmos. Joseph
e Sidney agradeceram a Deus por essa maravilhosa visão.
Doutrina e Convênios 76:113–119
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C A P Í T U L O

2 7

O Profeta Continua
Seu Trabalho Apesar
da Perseguição
Março de 1832

J

oseph Smith e Sidney Rigdon continuaram o trabalho
de fazer correções inspiradas na Bíblia. Jesus revelava
a Joseph Smith as correções necessárias e Sidney Rigdon
anotava-as (ver o capítulo 16).

Joseph Smith não compreendia algumas partes da Bíblia,
então orava pedindo entendimento, e o Senhor o atendia.
Muitas das revelações contidas em Doutrina e Convênios
foram respostas a perguntas feitas ao Senhor pelo Profeta
durante a tradução da Bíblia (ver, por exemplo, Doutrina
e Convênios 76, 77 e 113).
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Jesus ficou satisfeito com o trabalho de Joseph. Joseph era
um grande profeta.

Nesse período, Joseph e Emma Smith tiveram bebês gêmeos
que viveram somente algumas horas. Amigos de Joseph e
Emma também tiveram gêmeos. A mãe deles morreu, e o
pai permitiu que Joseph e Emma os adotassem.

Certa noite, uma turba de homens irados chegou à casa
de Joseph. Arrombaram a porta e entraram. Joseph tinha
no colo um dos bebês, que estava muito doente.

Os homens seguraram Joseph e empurraram-no para fora
da casa, no frio da noite. O bebê ficou sozinho, e cinco
dias depois ele morreu.
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Os homens apertaram o pescoço de Joseph e tentaram
fazê-lo engolir veneno. A garrafa quebrou um de seus
dentes, e o veneno queimou-o.

Os homens rasgaram as roupas de Joseph e cobriram sua
pele de piche. Em seguida, puseram penas em cima e
espancaram-no.

A turba foi embora achando que Joseph morreria. Joseph
tentou levantar-se, mas não conseguiu. Descansou por
alguns instantes até recobrar forças suficientes para rastejar de volta para casa.

Os amigos de Joseph removeram o piche do seu corpo,
algo muito penoso e difícil. A pele de Joseph ficou queimada e dolorida.
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O dia seguinte era domingo. Com fortes dores, Joseph
foi à Igreja e fez um discurso. Alguns dos homens da
turba foram à reunião e ficaram surpresos ao verem

Joseph. O Profeta não permitira que isso o impedisse de
realizar a obra do Senhor.
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C A P Í T U L O

2 8

O Profeta Joseph
Vai de Novo
para o Missouri
Março—Maio de 1832

J

oseph Smith recebeu uma revelação na qual Jesus disse
que os santos eram como criancinhas e que ainda estavam aprendendo. Jesus disse a eles que tivessem alegria e
gratidão e que Ele os guiaria.
Doutrina e Convênios 78:17–18

Jesus disse aos santos que desejava que cuidassem dos
pobres. Queria que fossem generosos uns com os outros
e se ajudassem mutuamente.
Doutrina e Convênios 78:3–6
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Pouco depois que Joseph Smith recebeu essa revelação, ele
e alguns de seus amigos foram de novo para o Missouri.
Os santos no Missouri ficaram felizes ao vê-lo.

Joseph pediu aos santos que fossem a uma reunião, pois
queria contar-lhes a revelação.

Na reunião, o Senhor deu outra revelação a Joseph. Jesus
estava satisfeito porque os santos haviam perdoado uns
aos outros e, por isso, prometeu perdoar-lhes.
Doutrina e Convênios 82:1

Nesta revelação, Jesus também deu um novo mandamento aos santos. Disse que lhes dera a terra de Sião e eles
deveriam dividi-la entre si. Todos deveriam ter acesso a

tudo o que lhes fosse necessário. O Senhor também pediu
aos santos que aperfeiçoassem seus talentos e os usassem
para o benefício da Igreja.
Doutrina e Convênios 82:17–20
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Depois da reunião, Joseph visitou os santos em muitas
cidades. Foi um momento de grande alegria para ele. Ele
amava os santos.

Em outra revelação que Joseph recebera enquanto estava
no Missouri, o Senhor ensinou que o marido deve cuidar
da esposa. Os pais devem cuidar dos filhos.
Doutrina e Convênios 83:2, 4

O Senhor disse também que os santos devem cuidar das
mulheres que não tiverem marido. Devem também cuidar das crianças que não tiverem pai ou mãe.
Doutrina e Convênios 83:6
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Jesus disse que os santos devem dar comida e outros recursos ao bispo para que os armazene. Ensinou que o bispo
deve usar o que estiver no armazém para ajudar os pobres.
Doutrina e Convênios 83:6

Depois que Joseph Smith terminou seu trabalho no
Missouri, ele e o Bispo Whitney começaram a viagem
de volta para Kirtland. Eles foram de carroção.

Certo dia, algo assustou os cavalos, que saíram em
disparada.

Joseph pulou para fora do carroção, mas não se machucou. O Bispo Whitney também saltou e quebrou a perna.
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Joseph Smith e o Bispo Whitney foram para uma hospedaria. O Bispo Whitney descansou por quatro semanas.
Joseph ficou a seu lado enquanto sua perna melhorava.

Enquanto estavam na hospedaria, alguém pôs veneno na
comida de Joseph. Ele ficou muito doente.

Joseph pediu ao Bispo Whitney que lhe desse uma bênção. O Bispo Whitney usou o poder do sacerdócio para
abençoar Joseph, e ele foi curado.

Joseph agradeceu a Deus por tê-lo curado. Quando
Joseph e o Bispo Whitney estavam em condições de
seguir viagem, voltaram para casa.
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C A P Í T U L O

2 9

Revelação sobre o
Sacerdócio
Setembro de 1832

M

uitos homens da Igreja tinham saído em missão.
Ao voltarem para casa, foram ver Joseph Smith em
Kirtland.
Doutrina e Convênios 84, cabeçalho

Os homens falaram de sua missão a Joseph. Tinham feito
muitos batismos. Estavam felizes com sua missão e Joseph
também se alegrou.

Todos esses missionários tinham o sacerdócio. O sacerdócio é o poder de Deus. Os missionários queriam saber
mais sobre o sacerdócio.

Doutrina e Convênios 84, cabeçalho
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Jesus deu a Joseph uma revelação sobre o sacerdócio.
Jesus falou-lhe sobre alguns homens que tinham recebido
o sacerdócio no passado. Adão, a primeira pessoa a viver
na Terra, tinha o sacerdócio.
Doutrina e Convênios 84:6–16

Jesus disse que os homens precisam possuir o sacerdócio
para liderar Sua Igreja. Os portadores do sacerdócio
podem batizar pessoas e conceder-lhes o dom do Espírito
Santo. Podem abençoar o sacramento. Podem dar bên-
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Todos os profetas do Velho Testamento possuíam o
sacerdócio. Alguns deles foram Enoque, Noé, Moisés,
Melquisedeque e Abraão. Melquisedeque conferiu o
sacerdócio a Abraão.
Doutrina e Convênios 84:6–15

çãos aos enfermos. Todas essas coisas ajudam os santos
durante sua vida na Terra e preparam-nos para voltar a
viver com o Pai Celestial.
Doutrina e Convênios 84:19–22

Jesus disse a Joseph que os homens precisam ser dignos
para receber o sacerdócio. Aqueles que o recebem fazem
um convênio — ou promessa — com Deus. Prometem ser
fiéis e usar o sacerdócio para ajudar os outros. Deus pro-

mete que, caso sejam fiéis, poderão tornar-se Seus filhos
especiais. Um dia Ele dividirá tudo o que possui com eles.

Jesus disse a Joseph Smith que mais homens deveriam
sair em missão e pregar o evangelho no mundo todo.

Deveriam ensinar o arrependimento às pessoas e, depois,
batizá-las e conferir-lhes o dom do Espírito Santo.

Doutrina e Convênios 84:33–39

Doutrina e Convênios 84:62–64
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Jesus disse que os missionários serão abençoados se trabalharem com seriedade. Anjos os ajudarão, e o Pai
Celestial suprirá todas as suas necessidades.

A revelação terminou. Joseph e os missionários ficaram
felizes por saberem mais sobre o sacerdócio. Eles queriam
usar o sacerdócio da maneira correta.

Doutrina e Convênios 84:80–88

Numa revelação posterior, Jesus disse a Joseph como os
homens devem exercer o sacerdócio. Os homens nunca
devem usar o sacerdócio para ser autoritários ou cruéis.
Deus só dará o sacerdócio a homens justos.
Doutrina e Convênios 121:36–37
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Os homens devem usar o sacerdócio com amor e bondade. Os que derem ouvidos ao Espírito Santo sempre
terão o poder do sacerdócio.
Doutrina e Convênios 121:41–43, 45–46

C A P Í T U L O

3 0

Revelação
sobre Guerra
25 de dezembro de 1832

M

uitas pessoas estavam sendo batizadas na Igreja. O
evangelho trazia-lhes felicidade, mas elas estavam
preocupadas com coisas que estavam acontecendo no
mundo.

Terremotos e guerras aconteciam em muitos lugares.

Também aconteciam coisas ruins nos Estados Unidos.
Algumas pessoas não queriam fazer parte do país.
Queriam ter seus próprios governantes.
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No dia de Natal de 1832, Jesus deu a Joseph Smith uma
revelação sobre uma guerra.
Doutrina e Convênios 87

Jesus disse que os habitantes dos Estados Unidos lutariam
entre si numa Guerra. Essa profecia cumpriu-se quando a
Guerra Civil Americana começou cerca de 30 anos depois.
Doutrina e Convênios 87:1–3

Jesus também revelou que haveria guerras em todas as
outras partes do mundo. Muitas pessoas morreriam e
haveria enorme tristeza. Jesus disse aos santos que deveriam ser fiéis durante esses momentos difíceis.
Doutrina e Convênios 87:3–8
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Joseph Smith ficou triste ao saber que haveria tantos conflitos. Sabia que, se as pessoas seguissem os mandamentos de Deus, não lutariam nem entrariam em guerra.

C A P Í T U L O

3 1

A Palavra
de Sabedoria
Fevereiro de 1833

J

oseph Smith começou uma escola para os homens da
Igreja. Chamava-se Escola dos Profetas.

As aulas aconteciam numa sala na loja de Newel
Whitney em Kirtland, Ohio. Nessa escola, Joseph e
outros líderes da Igreja ensinavam uns aos outros sobre o

sacerdócio, as escrituras e outros assuntos. A escola tinha
o objetivo de ajudar os homens a preparar-se para a liderança na Igreja e para o serviço missionário.
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Muitos dos homens fumavam cachimbo ou charuto,
o que enchia o ar de fumaça. Alguns deles mascavam
tabaco e cuspiam no chão, o que criava muita sujeira.

Emma Smith, esposa de Joseph, limpava a sala depois de
cada reunião. Ela e Joseph estavam preocupados com o
uso do tabaco pelos irmãos. Joseph desejou saber se era
certo fumar ou mascar tabaco.

Joseph orou para saber o que era correto. Jesus deu-lhe
uma revelação chamada Palavra de Sabedoria. Jesus disse
que algumas pessoas querem que outras façam coisas

ruins para seu corpo. Na Palavra de Sabedoria, Jesus falou
aos santos sobre coisas que são ruins para o corpo. Falou
também sobre coisas que são boas.
Doutrina e Convênios 89:1, 4
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Jesus disse que o álcool não é bom para as pessoas. Elas
não devem tomar bebidas que contenham álcool. O
álcool só deve ser usado fora do corpo.
Doutrina e Convênios 89:5–7

Jesus afirmou que os santos não devem tomar bebidas
quentes como chá preto e café. Essas bebidas não são
boas para o corpo.
Doutrina e Convênios 89:9

Jesus disse que o tabaco não é bom para as pessoas. Não
devem fumar cigarro, charuto ou cachimbo. Também
não devem mascar tabaco.
Doutrina e Convênios 89:8

Jesus ensinou que muitas plantas e animais são bons para
comermos. Devemos agradecer ao Pai Celestial pelos
bons alimentos.
Doutrina e Convênios 89:11–12
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Jesus disse que as pessoas não devem comer carne demais.
Doutrina e Convênios 89:12

O Senhor ensinou que os grãos são bons para o corpo.
Alguns grãos são o trigo, o arroz, o milho e a aveia.
Frutas e legumes também são bons para o corpo.
Doutrina e Convênios 89:11, 14–17

Jesus prometeu bênçãos para quem obedecer à Palavra de
Sabedoria. Seu corpo será mais forte e mais saudável do
que o das pessoas que não obedecerem. Sua mente tam-
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bém será mais saudável e elas receberão sabedoria e
tesouros de conhecimento.
Doutrina e Convênios 89:18–21

C A P Í T U L O

3 2

A Igreja de Jesus
Cristo em Kirtland
1833–1834

O

Senhor disse que Joseph Smith deveria ter homens
para ajudá-lo a liderar a Igreja. Esses homens seriam
os conselheiros de Joseph. O Senhor revelou que Sidney
Rigdon e Frederick G. Williams seriam esses conselheiros.
Doutrina e Convênios 90:6

Em março de 1833, Joseph Smith ordenou seus conselheiro numa reunião sagrada em Kirtland, Ohio. Joseph e
seus conselheiros formavam a Primeira Presidência da
Igreja.

Hoje o profeta vivo é o líder da Igreja. Ele e seus conselheiros constituem a Primeira Presidência da Igreja.
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Jesus disse a Joseph Smith que os santos deveriam construir
mais prédios da Igreja. O mais importante seria um templo

em Kirtland. Os santos também precisavam construir uma
gráfica e um local de trabalho para a Primeira Presidência.
Doutrina e Convênios 94; 95

Os santos obedeceram ao Senhor e começaram a construir o Templo de Kirtland. Era um trabalho difícil,
e todos os santos precisavam ajudar.
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Como cada vez mais pessoas entravam para a Igreja,
Jesus pediu a Joseph Smith que escolhesse mais líderes.
Revelou que o pai de Joseph deveria ser o patriarca da
Igreja. Um patriarca dá bênçãos especiais aos santos.
Hoje há patriarcas na maioria das estacas da Igreja.

Jesus também pediu a Joseph que escolhesse doze homens
para servirem num sumo conselho. Os membros do
sumo conselho possuem o ofício de sumo sacerdote no
Sacerdócio de Melquisedeque. Uma das suas responsabilidades é ajudar a resolver os problemas que surgirem na
Igreja.
Doutrina e Convênios 102

Em fevereiro de 1834, Joseph Smith organizou a primeira
estaca da Igreja. Estaca é um grande grupo de membros
da Igreja que vive na mesma área. Todos os santos em
Kirtland integravam a primeira estaca.

Hoje a Igreja tem milhares de estacas.
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C A P Í T U L O

3 3

Uma Revelação
sobre Jesus Cristo
Maio de 1833

N

uma das revelações ao Profeta Joseph Smith, Jesus
falou de Si mesmo. Disse que as pessoas podem ver
Seu rosto e conhecê-Lo se guardarem Seus mandamentos
e orarem.
Doutrina e Convênios 93:1

Jesus afirmou que é a Luz do Mundo. Ele mostra-nos a
maneira certa de viver.

Jesus vivia com o Pai Celestial antes da criação da Terra.
Jesus criou a Terra e todas as coisas que nela há.

Doutrina e Convênios 93:2
Doutrina e Convênios 93:7–10
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Jesus inicialmente não era como o Pai Celestial. Não
sabia todas as coisas que o Pai sabia e não tinha todo
o poder e glória que o Pai possuía. Jesus fez tudo a Seu
alcance para ser como o Pai. Pouco a pouco, alcançou o
poder e a glória de Seu Pai.
Doutrina e Convênios 93:12–17

Jesus disse que Satanás não quer que as pessoas conheçam a verdade e se tornem como Deus. Jesus pediu a
Joseph que ensinasse a verdade à sua família.
Doutrina e Convênios 93:39–40, 48

Jesus disse que devemos guardar os mandamentos de Deus.
Se obedecermos, poderemos um dia conhecer todas as coisas. Também poderemos tornar-nos como Deus e receber a
plenitude de Suas bênçãos.
Doutrina e Convênios 93:20, 27–28

Jesus também mandou Frederick G. Williams e Sidney
Rigdon ensinarem a verdade à sua família e obedecerem aos
mandamentos. Assim Satanás não teria poder sobre eles.
Doutrina e Convênios 93:41–44
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C A P Í T U L O

3 4

Deus Adverte
o Povo de Sião
Julho—Agosto de 1833

D

eus mandou mais santos irem para o Condado de
Jackson, Missouri. Novas pessoas chegavam lá quase
semanalmente e construíram casas, lojas e uma gráfica.

Os santos no Missouri tiveram paz e felicidade durante
certo tempo. Contudo, logo surgiram problemas. Alguns
dos santos se mostraram desobedientes e descorteses.
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Alguns entraram em conflito com os líderes. Outros moradores começaram a preocupar-se com a chegada de tantos
santos à região. Eles queriam que os santos fossem embora.

Uma turba de pessoas iradas reuniu-se. Mandaram
alguns homens anunciar aos líderes da Igreja que os
santos teriam de sair do Condado de Jackson. Contudo,
os líderes sabiam que Deus desejava que edificassem a
cidade de Sião lá. Disseram aos homens que os santos
não partiriam.

Os homens da turba ficaram indignados. Arrombaram a
gráfica dos santos e destruíram-na.

Em seguida, a turba atacou o Bispo Partridge e Charles
Allen e cobriu a pele deles de piche e penas. Agrediu
também alguns outros santos.

Três dias depois, os membros da turba andaram pela cidade
e dispararam contra os prédios. Gritaram coisas ruins para
os santos e ameaçaram agredir qualquer pessoa em quem
pusessem as mãos. Queimaram plantações e destruíram
casas, celeiros e lojas.
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Oliver Cowdery era um dos líderes da Igreja no Missouri.
Ele foi mandado a Kirtland para ver Joseph Smith.

Quando Oliver chegou a Kirtland, disse a Joseph o que
estava acontecendo no Condado de Jackson. Os santos
de lá desejavam saber o que fazer.

Joseph falou a Oliver sobre algumas revelações que recebera. O Senhor revelara que os santos deveriam construir um templo em Sião. O templo seria pago pelo

dízimo do povo. Jesus disse a Joseph que Sião se tornaria grande se os santos fossem obedientes. Mas seriam
punidos se desobedecessem.
Doutrina e Convênios 97:10–12, 18, 22–26
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Jesus disse que os santos deveriam respeitar as leis civis.
Deveriam votar em pessoas justas para governar o país.
Quando pessoas más chegam ao poder, isso é motivo de
tristeza.
Doutrina e Convênios 98:4–10

O Senhor deu aos santos o mandamento de acatar todas
as Suas palavras. Disse que não deveriam ter medo de seus
inimigos. Na verdade, os santos deveriam perdoar-lhes.
Não deveriam lutar com os opositores a menos que Deus
assim ordenasse. O Senhor afirmou que puniria os iníquos.
Doutrina e Convênios 98:11, 14, 23–29, 33, 39–48

Algumas semanas depois, Jesus disse que os santos em
Sião teriam dificuldades durante algum tempo por não

terem obedecido aos mandamentos. Contudo, prometeu
que um dia ajudaria os santos a construírem Sião.
Doutrina e Convênios 100:13–17
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Os Santos Saem
do Condado de
Jackson, Missouri
Setembro—Dezembro de 1833

C

omo as turbas do Condado de Jackson estavam
causando muitos problemas, os santos tentaram
obter ajuda do governador do Missouri. William Phelps
e Orson Hyde foram até o governador. Falaram-lhe das
turbas e como casas da comunidade tinham sido
destruídas.

O governador não quis ajudá-los e disse-lhes que pedissem
ajuda à Justiça. Mas os juízes eram amigos dos membros
das turbas e não iriam ajudar.
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As turbas atacaram os santos durante seis dias. Destruíram
casas, feriram os homens e arrombaram uma loja e jogaram tudo no chão.

A turba fez os santos saírem de casa. Era inverno, e muitas pessoas morreram por ficarem ao relento no frio e

umidade. Os santos foram para outras partes do Missouri
a fim de escapar das turbas.

Os santos estavam tristes. As casas, fazendas e lojas da
comunidade tinham sido destruídas. Seus animais tinham
sido roubados. O governador e os juízes recusavam-se a
ajudá-los.

Mas os santos ainda tinham fé em Deus. Sabiam que a
Igreja de Jesus Cristo era verdadeira e que Joseph Smith
era um profeta de Deus.
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Enquanto os santos estavam sendo perseguidos no
Missouri, Joseph Smith estava em Kirtland, Ohio. Jesus
deu a Joseph uma revelação que explicava por que os
santos estavam tendo problemas no Missouri.

Jesus disse que alguns dos santos não tinham guardado
os mandamentos. Não tinham sido unidos, como deve
ser o povo de Sião. Alguns tinham discutido e dito coisas
ruins uns aos outros. Alguns eram invejosos e outros
egoístas.
Doutrina e Convênios 101:2, 6–8

Apesar desses problemas, Jesus disse que amava os santos
e não os esqueceria. Disse que seriam consolados porque
os puros de coração um dia voltariam e construiriam
Sião. Jesus mandou os santos prepararem-se para quando
Ele voltasse à Terra. Quando Ele vier, as pessoas amarão
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umas às outras e terão paz. Aqueles que foram perseguidos por seguirem a Jesus serão abençoados. Satanás não
terá poder para tentar as pessoas. Não haverá morte
como a conhecemos hoje. Todos serão felizes.
Doutrina e Convênios 101:9, 16–19, 22–36
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O Acampamento
de Sião
Fevereiro—Junho de 1834

E

nquanto os moradores do Missouri estavam obrigando
os santos a abandonarem suas propriedades, Joseph
Smith estava a cerca de 1.500 quilômetros de distância em
Kirtland, Ohio. Ele orou para saber como ajudar os santos
no Missouri.

Numa revelação, Jesus disse a Joseph que alguns dos
homens da Igreja deveriam ir ao Missouri para ajudar os
santos. Joseph Smith seria o líder. O Senhor desejava a
participação de 500 homens.

Joseph obedeceu ao Senhor. Disse aos santos que 500
homens deveriam ir à terra de Sião no Missouri. Contudo,
após algumas semanas, apenas 100 tinham-se prontificado.

Doutrina e Convênios 103:22, 30–36
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Os 100 homens saíram de Kirtland e iniciaram a longa
jornada rumo ao Missouri. O grupo foi chamado
Acampamento de Sião. Em geral, os homens andavam
mais de 50 quilômetros por dia, apesar da fome, sede e
calor. À noite, acampavam juntos.

Durante a viagem, mais 100 homens uniram-se a eles.
Mas ainda não eram tão numerosos quanto o Senhor
desejava.

Os membros do acampamento viajaram 1.600 quilômetros. Alguns acharam a viagem difícil demais. Reclamaram
e discutiram. Culpavam Joseph Smith quando não havia
comida boa o suficiente. Diziam que não era um bom
líder. Joseph disse a esses homens que precisavam arrepender-se ou adoeceriam e morreriam.

Muitos dos homens do acampamento eram justos.
Ajudaram Joseph e obedeceram aos mandamentos de
Deus.
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Por fim, o Acampamento de Sião estava aproximando-se
do Condado de Jackson, Missouri. Acamparam à beira de
um rio.

Membros de uma turba tinham espionado o acampamento e sabiam onde estava. À noite, a turba chegou
perto do acampamento e pretendia atacá-lo.

Deus protegeu o Acampamento de Sião mandando uma
grande tempestade. O vento derrubou árvores. Enormes
pedras de granizo caíram do céu, e relâmpagos atingiram árvores. O rio inundou as terras ribeirinhas. Um

homem da turba foi morto por um raio, e outros ficaram feridos na tempestade. Ninguém do Acampamento
de Sião se machucou.
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Os homens da turba ficaram com medo e fugiram. Não
fizeram mal a ninguém do Acampamento de Sião.

Três dias depois da tempestade, o Senhor deu uma revelação a Joseph Smith. Disse que os santos teriam que esperar para construir a cidade de Sião. Precisavam tornar-se
mais obedientes, generosos e unidos. Também precisavam aprender mais sobre o que Senhor esperava deles.
Doutrina e Convênios 105:1–6, 9–13
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O Senhor também disse aos homens do Acampamento
de Sião que não deveriam lutar contra as turbas do
Missouri. Alguns ficaram decepcionados. Achavam que a
viagem não valeria a pena se eles não lutassem para ajudar os santos no Missouri.
Doutrina e Convênios 105:14–19

Alguns dias depois, muitos homens do Acampamento de
Sião ficaram muito doentes. Quatorze deles morreram. O
Profeta disse-lhes que as enfermidades terminariam se

eles se humilhassem e se arrependessem. Essa promessa
foi cumprida.

Ao fim do Acampamento de Sião, Joseph Smith reuniu-se
com os santos no Missouri e escolheu homens para um
sumo conselho. Alguns dias depois, ele e muitos dos
homens do Acampamento de Sião começaram a viagem
de volta para Kirtland.

Embora os homens do Acampamento de Sião não tenham
ajudado os santos no Missouri, ainda assim a experiência
foi valiosa. Ela ajudou a preparar Brigham Young e outros
homens para a liderança na Igreja. Eles tiveram a oportunidade de provar que seriam obedientes e fariam sacrifícios
pela obra do Senhor. Alguns meses depois, muitos dos que
tinham sido fiéis foram chamados como líderes na Igreja.
139
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Líderes do
Sacerdócio
Fevereiro—Março de 1835

J

oseph Smith convocou os homens do Acampamento
de Sião e outros para uma importante reunião em
Kirtland, Ohio. Joseph informou que Jesus desejava que
Doze Apóstolos fossem chamados para ajudar a liderar a
Igreja.

O Senhor incumbira Oliver Cowdery, David Whitmer
e Martin Harris de escolher os apóstolos. Na reunião,
Oliver, David e Martin foram abençoados pela Primeira
Presidência da Igreja. Então, oraram juntos e escolheram
doze bons homens.
Doutrina e Convênios 18:37
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Os doze homens foram ordenados apóstolos. O chamado
dos apóstolos foi um dos acontecimentos mais importantes na restauração da Igreja do Senhor.

Apóstolos são líderes muito importantes na Igreja. Sabem
que Jesus é nosso Salvador. Ensinam o evangelho em
todo o mundo.

Depois de alguns dias, outros homens foram escolhidos
para serem líderes na Igreja. Foram chamados de Setenta.
Os Setenta ajudam os Apóstolos.

Doutrina e Convênios 107:23–24
Doutrina e Convênios 107:25, 34

Certo dia, os Doze Apóstolos estavam numa reunião.
Estavam preparando-se para sair em missão e desejavam
contar com a ajuda do Pai Celestial.

Os apóstolos pediram a Joseph Smith que orasse pedindo
uma revelação para ajudá-los em sua missão. Jesus deu a
Joseph e aos apóstolos uma grandiosa revelação na qual
lhes falou do sacerdócio.
Doutrina e Convênios 107, cabeçalho
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O sacerdócio é o poder de Deus. É o mais elevado poder
na Terra. Deus concede o sacerdócio a homens justos. Os

portadores do sacerdócio podem ser autorizados a pregar
o evangelho, realizar ordenanças e ser líderes na Igreja.

Há dois sacerdócios na Igreja. Um é o Sacerdócio de
Melquisedeque, também chamado de sacerdócio maior.
O presidente da Igreja, seus conselheiros, todos os doze
apóstolos e setenta têm o Sacerdócio de Melquisedeque.

O Presidente da Igreja é um profeta de Deus. Comunica
ao povo o que Jesus deseja que façam. O profeta tem
conselheiros que o ajudam. O profeta e seus conselheiros
formam a Primeira Presidência da Igreja.

Doutrina e Convênios 107:1, 22–26
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Doutrina e Convênios 107:22

Os sumos sacerdotes também têm o Sacerdócio de
Melquisedeque. Muitos líderes nas estacas e alas são
sumos sacerdotes. Isso inclui presidentes de estaca,
bispos e sumos conselheiros.

Os homens que são ordenados élderes também possuem
o Sacerdócio de Melquisedeque. Os élderes devem ensinar os membros da Igreja e zelar por seu bem-estar.
Doutrina e Convênios 20:38–45; 43:15; 107:7, 11–12

Doutrina e Convênios 107:10, 12, 17

Os élderes também são chamados para sair em missão
para ensinar o evangelho às pessoas do mundo inteiro.
Doutrina e Convênios 133:8

Todos os homens que têm o Sacerdócio de Melquisedeque
podem abençoar as pessoas. Também podem conferir-lhes
o Espírito Santo.
Doutrina e Convênios 20:43; 42:43–44; 107:18
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O outro sacerdócio é o Sacerdócio Aarônico, que também
é chamado de sacerdócio menor. O Sacerdócio Aarônico
inclui os ofícios de bispo, sacerdote, mestre e diácono. Os
sacerdotes podem batizar pessoas, abençoar o sacramento
e ajudar os élderes.

Os mestres preparam o sacramento. Participam do programa de mestres familiares e ajudam os membros a levar
uma vida digna.
Doutrina e Convênios 20:53–57

Doutrina e Convênios 20:46–52

Os diáconos distribuem o sacramento. Também recolhem
as ofertas de jejum e ajudam o bispo.

Jesus disse que todos os homens que possuem o sacerdócio devem aprender o que Deus deseja que façam. Se trabalharem arduamente, o Pai Celestial os abençoará.
Doutrina e Convênios 107:99
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Pérola de
Grande Valor

P

érola de Grande Valor é um volume de escrituras
escrito por profetas. Há cinco partes em Pérola
de Grande Valor: o livro de Moisés, o livro de Abraão,
Joseph Smith—Mateus, Joseph Smith—História e as
Regras de Fé.

O Livro de Moisés
A primeira parte de Pérola de Grande Valor é uma revelação concedida a Joseph Smith. Chama-se o livro de
Moisés. Moisés foi um profeta que viveu há muito tempo.

O livro de Moisés conta o que Deus revelou a Moisés no
alto de uma montanha. Moisés viu Deus e conversou
com Ele. Deus disse que tinha um trabalho especial para
Moisés realizar.
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Deus mostrou a Moisés o mundo e tudo o que aconteceria nele. Moisés também viu todos os filhos de Deus que
viveriam no mundo.
Moisés 1:8, 27–29

Depois que Deus se afastou de Moisés, Satanás se aproximou
e disse a Moisés que o adorasse. Moisés recusou-se a adorar
Satanás e ordenou-lhe que partisse. Quando Satanás insistiu,
Moisés pediu ajuda a Deus. Ao receber força de Deus, Moisés
mais uma vez mandou Satanás retirar-se. Satanás acabou
indo embora, irado por Moisés não querer adorá-lo.
Moisés 1:9, 12–22

Moisés ficou cheio do Espírito Santo. Orou, e Deus veio
conversar com ele de novo. Deus disse a Moisés que existem muitos mundos — mais do que podemos contar.
Disse que Jesus criou esses mundos e criaria ainda mais,
pois não há fim para as obras de Deus.

Moisés aprendeu que a obra de Deus é ajudar Seus filhos a
voltarem a viver com Ele eternamente. O livro de Moisés
também fala da criação da Terra, Adão e Eva e sua família,
o profeta Enoque e a cidade de Sião e outros profetas que
viveram na Antigüidade.
Moisés 1:39; 2–8

Moisés 1:24–25, 30–38
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O Livro de Abraão
A segunda parte de Pérola de Grande Valor é o livro de
Abraão. Em julho de 1835, um homem chamado sr.
Chandler chegou a Kirtland. Mostrou aos santos algumas

Havia papiros antiqüíssimos com as múmias. Havia inscrições estranhas neles, e o sr. Chandler estava em busca
de alguém capaz de lê-las. Ele ouvira dizer que Joseph
Smith poderia traduzi-las.

múmias egípcias. Há muito tempo, as pessoas no Egito
usavam tecidos especiais para envolver o corpo das pessoas que morriam. Esses corpos conservados são chamados de múmias.

Joseph olhou as inscrições. O Senhor revelou-lhe em parte
o significado, e ele contou-o ao sr. Chandler. Alguns dos
santos compraram os manuscritos do sr. Chandler.
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Joseph Smith começou a estudar os papiros e Deus revelou-lhe a tradução. Oliver Cowdery e William Phelps
escreviam o que Joseph traduzia. Os pergaminhos eram
do grande profeta Abraão, que tinha morado no Egito
muito tempo antes.

Jesus tinha falado com Abraão e lhe contado sobre nossa
vida antes de virmos para a Terra. Jesus disse que vivíamos como filhos espirituais com o Pai Celestial antes de
nascermos. O livro de Abraão também fala da criação da
Terra, do sol, da lua e das estrelas, bem como da criação
das plantas, animais e pessoas.
Abraão 3–4

Abraão queria receber as bênçãos da felicidade e paz. Como
Abraão foi fiel, Jesus fez um convênio com ele. Convênio é
uma promessa sagrada entre Deus e Seus filhos.
Abraão 1:2

Nesse convênio, Deus prometeu a Abraão que ele teria
o sacerdócio e uma grande família. Também prometeu a
Abraão que futuros membros de sua família receberiam
o evangelho e o sacerdócio se fossem fiéis. A família de
Abraão levaria o evangelho a todas as pessoas da Terra.
Abraão 2:8–11
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Joseph Smith—Mateus e Joseph Smith—História

As Regras de Fé

Joseph Smith—Mateus contém correções inspiradas que
o Profeta fez em trechos do livro de Mateus na Bíblia.
Joseph Smith—História contém os escritos do Profeta
sobre a Primeira Visão, as placas de ouro, o Livro de
Mórmon e a restauração do sacerdócio.

A última parte de Pérola de Grande Valor são as Regras de
Fé. Certo dia, um homem cujo amigo estava escrevendo
um livro visitou Joseph Smith. Ele queria algo sobre a
Igreja no livro, assim pediu a Joseph que lhe contasse
como a Igreja tinha começado.

Joseph Smith escreveu sobre o início da Igreja. Com a
ajuda de Deus, redigiu também 13 declarações importantes sobre as crenças dos membros da Igreja. Joseph chamou essas afirmações de Regras de Fé.

Em 1o de março de 1842, as Regras de Fé foram publicadas no jornal da Igreja. Os santos leram as Regras de Fé
e acreditaram no que Joseph escrevera.
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1

8

CREMOS
em Deus, o Pai Eterno, e em Seu Filho,
Jesus Cristo, e no Espírito Santo.

CREMOS
ser a Bíblia a palavra de Deus, desde
que esteja traduzida corretamente;
também cremos ser o Livro de
Mórmon a palavra de Deus.

2

As
Regras
de Fé
JOSEPH

SMITH

CREMOS
que os homens serão punidos
por seus próprios pecados e não
pela transgressão de Adão.

3
CREMOS
que, por meio da Expiação de Cristo,
toda a humanidade pode ser
salva por obediência às leis
e ordenanças do Evangelho.

4
CREMOS
que os primeiros princípios e ordenanças
do Evangelho são: primeiro, Fé no Senhor
Jesus Cristo; segundo, Arrependimento;
terceiro, Batismo por imersão para
remissão de pecados; quarto, Imposição
de mãos para o dom do Espírito Santo.

5
CREMOS
que um homem deve ser chamado
por Deus, por profecia e pela imposição
de mãos, por quem possua autoridade,
para pregar o Evangelho e administrar
suas ordenanças.

6
CREMOS
na mesma organização que existia na
Igreja Primitiva, isto é, apóstolos, profetas,
pastores, mestres, evangelistas, etc.

7
CREMOS
no dom de línguas, profecia, revelação,
visões, cura, interpretação de línguas, etc.
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9
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.

10
CREMOS
na coligação literal de Israel e na
restauração das Dez Tribos; que Sião
(a Nova Jerusalém) será construída no
continente americano; que Cristo reinará
pessoalmente na Terra; e que a Terra será
renovada e receberá sua glória paradisíaca.

11
PRETENDEMOS
o privilégio de adorar a Deus TodoPoderoso de acordo com os
ditames de nossa própria consciência;
e concedemos a todos os homens o
mesmo privilégio, deixando-os adorar
como, onde ou o que desejarem.

12
CREMOS
na submissão a reis, presidentes,
governantes e magistrados; na obediência,
honra e manutenção da lei.

13
CREMOS
em ser honestos, verdadeiros, castos,
benevolentes, virtuosos e em fazer
o bem a todos os homens; na realidade,
podemos dizer que seguimos a
admoestação de Paulo: Cremos em todas
as coisas, confiamos em todas as coisas,
suportamos muitas coisas e esperamos ter
a capacidade de tudo suportar. Se houver
qualquer coisa virtuosa, amável, de boa
fama ou louvável, nós a procuraremos.
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O Templo de
Kirtland É Dedicado
Janeiro—Março de 1836

O

Senhor dera aos santos o mandamento de edificar
um templo em Kirtland. Os santos eram pobres, mas
fizeram sacrifícios e empenharam-se para construir o
templo. Eles tinham fé em que o Senhor os ajudaria a
fazer o que Ele lhes pedira.

Quando o templo estava quase pronto, alguns dos líderes
da Igreja realizaram uma reunião lá. Nessa reunião, o pai

de Joseph Smith abençoou os líderes da Igreja. O pai de
Joseph era o patriarca da Igreja.
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Então, Joseph Smith teve uma visão maravilhosa na
qual contemplou o reino celeste. O reino celestial é
onde vive Deus. Joseph viu como esse reino é belo. Viu

o Pai Celestial e Jesus. Viu também seu irmão Alvin, já
falecido.

Joseph ficou surpreso ao ver Alvin no reino celeste, pois
Alvin não fora batizado antes de morrer. Jesus explicou
que muitas pessoas não tiveram conhecimento do evangelho quando viveram na Terra.

Algumas dessas pessoas, como Alvin, viveram em épocas
em que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo não estava
na Terra. Algumas viveram em regiões não visitadas pelos
missionários.

Doutrina e Convênios 137:7–9
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Doutrina e Convênios 137:1–5

Algumas dessas pessoas teriam acreditado no evangelho e
sido batizadas se o tivessem conhecido durante sua vida
na Terra. Elas irão para o reino celeste.
Doutrina e Convênios 137:7–9

Nessa visão, Joseph também aprendeu sobre as crianças
que morrem antes de atingirem a idade de oito anos.
Jesus disse que elas irão para o reino celeste.
Doutrina e Convênios 137:10
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Por fim, o Templo de Kirtland foi terminado e estava pronto
para a dedicação. Isso significa que o templo seria entregue
ao Senhor e usado somente para Sua obra. Os santos fizeram
uma reunião especial para dedicar o templo.

Muitos santos foram à reunião. Ficaram felizes por terem
o templo. Cantaram e oraram ao Pai Celestial. Prometeram
seguir o Profeta Joseph Smith e outros líderes da Igreja.

Joseph Smith proferiu uma oração especial para dedicar
o templo. Depois da oração, o templo era um edifício
sagrado. Era a casa do Senhor. Havia anjos no Templo

de Kirtland naquele dia. O Espírito Santo estava com o
santos. Foi um dia maravilhoso!
Doutrina e Convênios 109
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Visões no
Templo de Kirtland
Abril de 1836

U

ma semana depois da dedicação do Templo de
Kirtland, os santos realizaram outra reunião lá. Os
apóstolos abençoaram o sacramento, e Joseph Smith e
seus conselheiros distribuíram-no aos presentes.
Doutrina e Convênios 110, cabeçalho

Em seguida, Joseph Smith e Oliver Cowdery foram sozinhos a certo local no templo, onde se ajoelharam e oraram. Depois da oração, tiveram uma visão maravilhosa.

Viram o Senhor Jesus Cristo. Seus olhos brilhavam como
fogo. Seu cabelo era branco como a neve e Seu rosto era
mais radiante que o sol.
Doutrina e Convênios 110, cabeçalho
Doutrina e Convênios 110:1–3

155

Jesus revelou muitas coisas maravilhosas a Joseph e
Oliver. Disse que deveriam alegrar-se, pois seus pecados
tinham sido perdoados. Ele estava satisfeito com o templo e afirmou que os santos que o tinham construído

seriam felizes. Aceitou o templo como Sua santa casa.
Jesus disse que iria ao templo com freqüência. Mas se os
santos não mantivessem o templo sagrado, não o faria.

Depois Joseph e Oliver viram Moisés no templo. Moisés
era um profeta que vivera muito tempo antes. Ele voltou
à Terra para restaurar um poder especial do sacerdócio
para Joseph e Oliver. Esse poder ajudaria os filhos de
Israel de todas as partes da Terra a coligarem-se na Igreja.

Esse poder também dá ao profeta a autoridade de mandar
missionários para pregar o evangelho em todo o mundo.
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Doutrina e Convênios 110:4–8

Doutrina e Convênios 110:11

Em seguida, Joseph e Oliver viram Elias. Elias restaurou
para eles o poder especial do sacerdócio que fora concedido a Abraão. Abraão também era um profeta que vivera
na época do Velho Testamento. Com esse poder, os san-

tos poderiam ter as mesmas bênçãos especiais que Deus
prometera a Abraão.

Então Joseph e Oliver viram Elias, o profeta, que também
vivera na Antigüidade. Elias, o profeta, restaurou-lhes o
poder especial do sacerdócio para ajudar as famílias justas.

Esse poder permite que as famílias sejam seladas no templo
para viverem juntas eternamente.

Doutrina e Convênios 84:33–34; 110:12
Abraão 2:8–11; Gênesis 12:2–3; 13:16

Doutrina e Convênios 2:2; 110:13–16
Malaquias 4:5–6
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Dificuldades
em Kirtland
1837–1838

O

s santos em Kirtland, Ohio, estavam felizes. O
Senhor abençoara-os.

Alguns élderes saíram de Kirtland e foram ensinar o
evangelho em outras regiões. Muitas pessoas deram
ouvidos aos élderes e filiaram-se à Igreja.
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Então começaram as dificuldades em Kirtland. Joseph
Smith e outros líderes da Igreja fundaram um banco
onde muitos santos depositaram seu dinheiro.

Alguns santos queriam enriquecer rapidamente. Um
homem que trabalhava no banco não era honesto e roubou parte do dinheiro.

Joseph Smith designou outros homens para cuidar do
dinheiro, mas o banco continuou a ter problemas. Logo
foi preciso fechar o banco, pois todo o dinheiro desaparecera. Foi uma época difícil para muitos bancos nos
Estados Unidos, e muitos outros também faliram.

Muitos santos ficaram zangados por não poderem reaver
seu dinheiro. Alguns disseram que o fechamento do
banco era culpa de Joseph Smith. Alguns dos melhores
amigos de Joseph disseram coisas negativas sobre ele.
Algumas pessoas até tentaram matá-lo.

Alguns líderes da Igreja também ficaram com raiva. Alguns
não queriam mais ser membros da Igreja. Outros até se
tornaram inimigos da Igreja.
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Outros líderes da Igreja amavam Joseph e ajudaram-no.
Brigham Young era um dos bons líderes. Disse aos santos
que sabia que Joseph era um profeta de Deus. Algumas
pessoas se aborreceram com Brigham Young devido ao
seu apoio ao Profeta, e ele teve que ir embora de Kirtland
para não sofrer agressões.

Os inimigos da Igreja provocaram muitos problemas em
Kirtland. Roubaram bens dos santos e danificaram casas.
Também feriram os santos e ameaçaram alguns de morte.

Alguns élderes da Igreja realizaram reuniões no Templo
de Kirtland para criticar Joseph Smith e falar em substituí-lo por um novo líder. Tempos depois, algumas pessoas
usaram pistolas e facas para invadir o templo. Dentro de
pouco tempo, Kirtland não era mais um local seguro para
Joseph, assim em janeiro de 1838 ele foi para o Missouri.

Em virtude das perseguições contínuas em Kirtland, os
líderes da Igreja começaram a planejar a retirada dos santos. Em julho de 1838, mais de 500 membros da Igreja
saíram de Kirtland. Em outubro, depois de uma longa
jornada de quase 1.600 quilômetros, chegaram a Far
West, Missouri. Joseph Smith e muitos outros membros
da Igreja já estavam morando lá.
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4 2

Far West, Missouri
Janeiro—Julho de 1838

J

oseph Smith partiu de Kirtland, Ohio, porque algumas
pessoas lá estavam tentando matá-lo. Era inverno e
fazia muito frio. Os inimigos de Joseph seguiram-no,
carregando facas e pistolas.

Joseph precisou esconder-se. O Senhor protegeu-o para
que seus inimigos não o encontrassem. Certa noite, ele
até ficou na mesma casa que seus inimigos, que não
sabiam que ele estava ali.

Outra vez, os inimigos de Joseph não o reconheceram ao
cruzarem com ele na rua.
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Joseph viajou quase 1.600 quilômetros para Far West,
Missouri. Os santos estavam construindo essa cidade
depois de serem forçados a sair de outras partes do
estado. Muito se alegraram ao verem o Profeta.

Alguns líderes da Igreja no Missouri não estavam guardando os mandamentos. Alguns pensavam demais em
ganhar dinheiro. Às vezes ficavam zangados uns com os
outros e não entravam em acordo sobre a forma de liderar os santos. Alguns estavam ainda mais irados com
Joseph Smith.

Oliver Cowdery, David Whitmer e outros foram excomungados. Isso quer dizer que sua condição de membros
da Igreja lhes foi retirada. Joseph ficou triste, pois esses
homens tinham sido seus amigos.

Outros homens foram escolhidos para liderar a Igreja em
Far West. Logo a Igreja começou a prosperar na região.
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Em maio de 1838, o Profeta e seus amigos estavam procurando outros locais para os santos construírem cidades.
Certo dia, foram a um local especial, cujo nome revelado
por Jesus era Adão-ondi-Amã. Jesus conversara com Adão

lá. Adão reunira sua família naquele lugar e os abençoara
antes de morrer. Um dia, Jesus, Adão e outras pessoas justas se reunirão lá novamente.
Doutrina e Convênios 107:53–56; 116
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Jesus Cristo Dá
Nome à Sua Igreja
Abril de 1838

E

nquanto Joseph Smith estava em Far West, Missouri,
Jesus deu-lhe uma importante revelação sobre o nome
da Igreja.

A Igreja passou a chamar-se A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias. Leva o nome de Jesus porque é
Sua Igreja e Ele é seu líder. Os últimos dias fazem referên-

cia aos últimos dias antes da volta de Jesus à Terra.
Santos são membros dignos da Igreja. Santos dos Últimos
Dias são os membros da Igreja que vivem hoje.
Doutrina e Convênios 115:4
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O Dízimo
Julho de 1838

O

Senhor dissera a Joseph Smith que os membros da
Igreja devem pagar o dízimo. Enquanto estava em
Far West, Missouri, Joseph orou para saber quanto dízimo
os santos deveriam pagar. O Senhor revelou que os
santos devem pagar um décimo de tudo o que têm.
Doutrina e Convênios 119, cabeçalho
Doutrina e Convênios 64:23; 119:3–4

Se eles ganhassem 10 centavos, deveriam pagar o dízimo
de um centavo. Se ganhassem 100 centavos, deveriam
dar 10 centavos.

Os santos também pagavam o dízimo de outras maneiras.
Davam um décimo de suas colheitas, como grãos e feno.
Davam também um décimo de suas galinhas e outros
animais. Também pagavam dízimo do leite e legumes.
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O dízimo é usado para construir e manter templos, capelas e outros edifícios da Igreja. Também é empregado
para ajudar na obra missionária. Além disso, é utilizado
para ajudar a pagar a tradução e publicação das escrituras
e outros materiais da Igreja.

O dízimo é usado para ajudar os membros da Igreja. O
dízimo e outras ofertas são utilizados para ajudar a comprar alimentos e roupas para os necessitados.

O Senhor espera que cada um de nós pague um dízimo
integral. Entregamos nosso dízimo ao bispo. Ele envia-o
aos escritórios centrais da Igreja, onde o profeta e outros
líderes decidem em espírito de oração como ele deve ser
usado.

O Pai Celestial concede bênçãos maravilhosas aos santos
que pagam o dízimo. Os santos que não o fazem não
podem desfrutar todas essas bênçãos. A Bíblia diz que os
santos que não pagam o dízimo estão roubando a Deus.

Doutrina e Convênios 120
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Malaquias 3:8–10
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Mais Turbas
no Missouri
1838–1839

M

uitos santos estavam morando em Far West, Missouri,
inclusive Joseph Smith. Tinham construído casas e
escolas e estavam felizes.

Contudo, não tiveram paz por muito tempo. Mais uma
vez, outras pessoas no Missouri começaram a causar problemas.

Uma turba reuniu-se para tramar formas de prejudicar os
santos.
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A turba fez muitas coisas ruins. Expulsaram os santos de
casa.

Queimaram casas e destruíram fazendas.

Bateram nos homens e mandaram alguns deles para a
cadeia.

As turbas feriram algumas mulheres.
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Os santos pediram ajuda ao Governador Boggs, do
Missouri. Mas outras pessoas estavam contando mentiras sobre os santos para o governador, e ele não quis
ajudar.

Os problemas entre os santos e as turbas continuaram a
piorar. Por achar que os santos eram os culpados dessa
situação, o Governador Boggs deu ordem a alguns soldados de matar os santos caso não saíssem do Missouri.

Alguns santos viviam numa cidade chamada Haun’s Mill.
Certo dia, uma turba veio atacar os moradores.

Alguns dos santos buscaram refúgio na floresta. Outros
correram para dentro de uma casa de troncos. Então a
turba começou dar tiros por entre as brechas nas paredes
e, em seguida, entrou na casa e atirou ainda muitas vezes.
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A turba matou 17 pessoas em Haun’s Mill e feriu outras
13. Algumas crianças foram atingidas e mortas.

Então, a turba atacou casas e carroções de santos.

Algum tempo depois, soldados capturaram Joseph Smith
e outros líderes da Igreja. Os soldados receberam ordens
para atirar em Joseph e seus amigos.

Mas um líder dos soldados não obedeceu. Disse que atirar
em Joseph e nos outros constituiria assassinato.
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Foi marcado um julgamento para Joseph e seus amigos.
Antes e no decorrer do julgamento, eles ficaram detidos
na cidade de Richmond, Missouri. Os guardas acorrentaram-nos. Joseph e seus amigos tinham que dormir no
chão frio.

Os carcereiros eram muito cruéis com os prisioneiros.
Usavam linguajar grosseiro, praguejavam, blasfemavam
e contavam histórias impróprias. Gabavam-se de ter roubado e matado os santos. Contavam que tinham ferido
as mulheres e crianças. Certa noite, riram e tripudiaram
durante várias horas.

Joseph odiava aquelas palavras. Como não queria mais
ouvi-las, levantou-se e mandou-os parar. “Silêncio!”, disse
ele. “Em nome de Jesus Cristo, (...) ordeno que se calem;
não viverei nem mais um minuto para suportar esse tipo

de linguagem. Parem essas conversas ou eu ou vocês
morreremos neste instante!” Os guardas ficaram com
medo e desculparam-se. Sentaram-se num canto e ficaram calados o restante da noite.
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Joseph Smith na
Cadeia de Liberty
Novembro de 1838—Abril de 1839

J

oseph Smith e seus amigos ficaram presos durante
vários dias em Richmond, Missouri. Em seguida, foram
levados a uma cadeia em Liberty, Missouri.

Joseph e seus amigos foram mantidos na Cadeia de
Liberty por mais de quatro meses. Sofreram muito. A
cadeia era fria e suja e às vezes eles ficavam acorrentados.
Tinham que dormir no chão.
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A comida não era boa. Às vezes era envenenada e os fazia
adoecer.

Joseph estava triste. Não sabia se ele e seus amigos sairiam
da cadeia um dia. Estava preocupado com sua família e os
membros da Igreja.

Joseph orou para perguntar ao Pai Celestial por quanto
tempo ele e os santos teriam que sofrer. Pediu-Lhe também auxílio.
Doutrina e Convênios 121:1–6

Ao responder a essa oração, Jesus disse a Joseph que
ficasse em paz. Garantiu que as provações de Joseph
durariam pouco tempo. Prometeu também a Joseph que,
se fosse fiel, Deus o abençoaria. Jesus disse a Joseph que
seus amigos ainda o amavam e que ele logo estaria com
eles.

Jesus disse que os iníquos que tinham feito mal aos santos
seriam punidos. Eles e seus filhos sofreriam. Não teriam o
sacerdócio.
Doutrina e Convênios 121:11–23

Doutrina e Convênios 121:7–9
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Jesus disse a Joseph que muitas coisas boas aconteceriam
aos santos. Nada impediria que Deus os abençoasse.

O Espírito Santo lhes ensinaria coisas maravilhosas sobre
o céu e a Terra.
Doutrina e Convênios 121:26–33

Jesus disse a Joseph que não tivesse medo do que os
homens pudessem fazer-lhe. Garantiu que os problemas e
sofrimentos podem ser para o nosso bem, pois ajudam-nos

a crescer. Jesus lembrou a Joseph que sofrera mais do que
qualquer outra pessoa. Jesus incentivou Joseph a ser fiel e
prometeu que Deus estaria com ele.
Doutrina e Convênios 122:7–9
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Os Santos Saem
do Missouri
Inverno de 1839

E

nquanto Joseph Smith estava na cadeia, boa parte das responsabilidades de liderança dos santos foram confiadas a
Brigham Young, um dos apóstolos. Eles realizaram uma reunião para informar aos santos que deveriam começar a preparar-se para sair do Missouri. Muitos santos eram pobres e não
tinham carroções nem cavalos. Os homens presentes à reunião disseram que ajudariam os santos pobres a mudarem-se.

Os santos começaram a partir do Missouri em fevereiro de
1839, quando fazia muito frio. Foi-lhes dito que talvez os
habitantes do Estado de Illinois viessem a mostrar-se amistosos, assim viajaram mais de 300 quilômetros rumo ao
Oeste de Illinois. Muitos foram para a cidade de Quincy,
onde as pessoas eram bondosas e deram-lhes abrigo, alimento e trabalho.

O Governador Boggs e seus amigos ficaram felizes
quando os santos deixaram o Missouri.
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Joseph Smith
Pede Ajuda
ao Presidente
Março—Novembro de 1839

J

oseph Smith escreveu cartas aos santos enquanto
estava na Cadeia de Liberty. Pediu-lhes que anotassem
as coisas ruins que as turbas lhes tinham feito. Disse que
deveriam mandar essas listas aos governantes do país.
Doutrina e Convênios 123:1–4, 6

Joseph pediu aos santos que anotassem o nome das
pessoas que os tinham prejudicado. Disse que deveriam

contar os detalhes de como as casas e fazendas da comunidade tinham sido destruídas.
Doutrina e Convênios 123:1–3
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Depois de ficarem na Cadeia de Liberty por mais de quatro
meses, Joseph e seus amigos foram levados pelos guardas
a outra cidade para um julgamento. Joseph e seus amigos
compraram dois cavalos dos guardas. Deram-lhes algumas
roupas para pagar por um cavalo e prometeram pagar o
outro cavalo depois.

Certa noite, alguns dos guardas se embebedaram e adormeceram. Outro guarda ajudou Joseph e seus amigos a
fugirem.

Joseph e seus amigos revezaram-se para andar a cavalo.
Depois de 10 dias, chegaram a Quincy, Illinois, onde
encontraram seus familiares.

Joseph e seus amigos ficaram felizes por voltarem ao
convívio familiar.
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Os santos queriam achar um lugar em Illinois para
construir sua própria cidade. Compraram terras lamacentas e pantanosas às margens do rio Mississipi.
Joseph e os santos trabalharam muito para drenar o
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solo a fim de construírem casas e plantarem hortas.
Começaram a construir uma bela cidade, que chamaram
de Nauvoo. Nauvoo significa bela.

Quando estavam começando a construção de Nauvoo,
Joseph Smith marcou uma audiência com o presidente
dos Estados Unidos. Joseph relatou ao presidente os
problemas causados pelas turbas no Missouri. Contou
que as turbas tinham queimado as casas dos santos,
roubado seus animais e os obrigado a abandonar suas
propriedades.

Joseph relatou que alguns santos tinham sido mortos.
Outros tinham sido presos. Mostrou ao presidente o que
os santos tinham escrito sobre as agressões sofridas. Joseph
disse que as autoridades do Missouri se recusavam a ajudar
os santos e pediu ao presidente que os auxiliasse.

O presidente disse que sabia o quanto os santos tinham
sofrido, mas não poderia fazer nada. Se ajudasse os santos,
o povo do Missouri se indisporia contra ele.

Joseph ficou triste porque o presidente não quis ajudar
os santos e voltou para Nauvoo.
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Missionários em
Outras Terras
Junho de 1837—Outubro de 1841

O

Senhor queria que outros povos aprendessem sobre
o evangelho. Em 1837, enquanto muitos dos santos
estavam em Kirtland, o Senhor disse a Joseph Smith que o
Élder Heber C. Kimball deveria servir como missionário na
Inglaterra. O Élder Kimball era um dos Doze Apóstolos, e
ele e seis outros missionários iniciaram a viagem de navio
rumo à Inglaterra.

Os missionários conheceram um líder de outra religião
que lhes permitiu pregar em sua igreja. Muitas pessoas
creram nos missionários e desejaram batizar-se. O ministro ficou irado e proibiu os missionários de pregar de
novo em sua igreja.
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Os missionários pregavam na casa das pessoas. Muitos se
uniram à Igreja.

Em 1839, depois que os santos começaram a construir
Nauvoo, os Doze Apóstolos foram chamados à Inglaterra
para continuar a pregar o evangelho lá. Antes da partida,
Joseph Smith reuniu-se com eles e disse-lhes o que deveriam ensinar.

Joseph disse aos missionários que deveriam obedecer aos
mandamentos de Deus. Falou-lhes do sacerdócio. Disse que
somente a verdadeira Igreja de Jesus Cristo tem o sacerdócio.

Doutrina e Convênios 118:4

Os homens estavam preparados para sair em missão. Foi
difícil, pois não tinham muito dinheiro, vários deles estavam doentes e algumas esposas e filhos estavam também
enfermos. Mas os homens tinham fé em que o Pai Celestial
os ajudaria e abençoaria seus familiares.

Os missionários foram para a Inglaterra e pregaram
em muitas cidades. Milhares de pessoas acreditaram
no evangelho e uniram-se à Igreja. Muitos dos que se
batizaram foram para os Estados Unidos e muito fortaleceram a Igreja.
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Orson Hyde era um dos apóstolos. Joseph Smith disse
que Orson tinha um trabalho especial a realizar para o
povo judeu. Após vários meses na Europa, o Élder Hyde
foi à Terra Santa, que é o local onde Jesus viveu quando
estava na Terra. Em 24 de outubro de 1841, o Élder Hyde
fez uma oração para dedicar a Terra Santa.

Em sua oração, o Élder Hyde pediu a Deus que abençoasse
a terra para a coligação dos judeus. Disse que Deus dera
essa terra a Abraão e seus filhos e que eles foram dispersos
e aguardavam o cumprimento das promessas de Deus.
O Élder Hyde também abençoou a terra para que tivesse
água para produzir alimentos.

Nos anos que se seguiram à oração do Élder Hyde, muitos
judeus e outros filhos de Abraão se coligaram na Terra
Santa. Em 1979, o Presidente Spencer W. Kimball fez uma

oração para dedicar um jardim lá. Chama-se o Jardim
Memorial Orson Hyde.
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Os Santos
em Nauvoo
Janeiro—Julho de 1841

O

s santos estavam construindo Nauvoo e tornando-a
uma bela cidade. A cidade cresceu rapidamente, à
medida que novos membros da Igreja se mudavam para
lá vindo da Inglaterra e de outros lugares. Jesus deu uma
importante revelação a Joseph Smith sobre o que os santos
deveriam fazer em Nauvoo.
Doutrina e Convênios 124

Jesus pediu a Joseph Smith que escrevesse uma carta
falando a todos os reis e governantes do mundo sobre o
evangelho restaurado. Jesus disse também que os santos
deveriam construir um templo em Nauvoo. Queria que
doassem ouro, prata, outros metais e muitos tipos de
madeira de boa qualidade para construir o templo.

Jesus disse que visitaria o templo. Lá, daria revelações
sobre o sacerdócio. Também restauraria ordenanças e
revelaria mais conhecimento.
Doutrina e Convênios 124:27–31, 40–41

Doutrina e Convênios 124:1–8, 26–27
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Jesus disse a Joseph que os santos poderiam ser batizados
em nome de pessoas já falecidas. Jesus afirmou que os
santos deveriam construir uma pia batismal no templo
onde poderiam batizar-se pelos mortos.

Jesus também revelou que Hyrum Smith, irmão de
Joseph, deveria ser o patriarca da Igreja. Como patriarca,
Hyrum daria bênçãos especiais aos membros da Igreja.
Doutrina e Convênios 124:91–92

Doutrina e Convênios 124:29–37

Jesus também deu a Joseph Smith uma revelação sobre
Brigham Young. Jesus disse que Brigham Young trabalhara muito pela Igreja. Deixara sua casa e família várias
vezes para servir como missionário.
Doutrina e Convênios 126:1–2
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Jesus disse a Brigham Young que deveria ficar com sua
família e cuidar bem deles.
Doutrina e Convênios 126:3
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As Primeiras
Investiduras
Maio de 1842

J

esus prometeu a Joseph Smith que daria uma bênção
especial aos santos. Essa bênção chama-se investidura.
A investidura é concedida no templo. Somente homens e
mulheres obedientes aos mandamentos de Deus podem
recebê-la.
Doutrina e Convênios 105:12, 18, 33; 110:9; 124:40–41

Algum tempo depois, Joseph Smith teve uma reunião
com alguns dos homens e respectivas esposas. Ensinoulhes o que fariam no templo. Em seguida, as investiduras
foram dadas a todos eles.

Os membros da Igreja que forem obedientes aos mandamentos de Deus podem ir ao templo e receber a bênção
especial da investidura. Como parte da investidura, fazem
convênios com Deus, e Ele faz convênios com eles.
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A Sociedade
de Socorro
Março de 1842

O

s santos estavam construindo o templo em Nauvoo.
As roupas dos homens estavam ficando gastas, e as
mulheres queriam ajudá-los. Uma irmã disse que faria
roupas para os homens, mas não tinha dinheiro para o
tecido.

Sarah Kimball disse que forneceria o tecido a essa irmã.
A irmã Kimball também pediu ajuda a outras mulheres.
Elas fizeram uma reunião na casa da irmã Kimball e decidiram começar uma sociedade para as mulheres da Igreja.
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As mulheres pediram a Eliza R. Snow que criasse algumas
regras escritas para a sociedade. Ela mostrou as regras a
Joseph Smith. Ele disse que eram boas, mas disse também
que o Senhor tinha um plano melhor para as irmãs.

Joseph Smith pediu a presença das mulheres numa reunião. Disse que os líderes do sacerdócio ajudariam as
irmãs com sua sociedade. Emma Smith foi escolhida

como líder das mulheres. Elas chamaram seu grupo de
Sociedade de Socorro.
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Joseph Smith pediu às mulheres que ajudassem os enfermos e pobres. Elas deveriam oferecer às pessoas toda a
ajuda necessária. O bispo ajudaria as irmãs a saberem o
que fazer.

As mulheres faziam reuniões para aprender as coisas que
precisavam saber. Sentiam-se muito felizes por poder ajudar os membros da Igreja.

As mulheres fizeram roupas para os homens que estavam
construindo o templo. Também confeccionaram objetos
a serem usados no templo.

As irmãs levavam comida para as pessoas que precisavam. Cuidavam de enfermos e faziam muitas outras coisas para ajudar os santos.
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Todas as mulheres da Igreja pertencem à Sociedade de
Socorro. Elas ajudam as pessoas. Aprendem sobre o
evangelho. Aprendem sobre bons livros, música e arte.

Aprendem a fortalecer a família. (Fonte para este capítulo: History of Relief Society, 1842–1966 [1967].)
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Mapa 3: Nauvoo, Council Bluffs e Winter Quarters

Winter Quarters

Council Bluffs
Rio
M

Nauvoo
Carthage

i
ur
so
is

ILLINOIS

Independence

R

i o

M

i s
s i
s s p i
i

MISSOURI

190

C A P Í T U L O
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Dificuldades
em Nauvoo
Maio—Agosto de 1842

M

ilhares de santos foram morar em Nauvoo.
Construíram uma bela cidade e começaram a
erguer um templo.

Os santos escolheram John C. Bennett como prefeito
de Nauvoo. No início ele foi um bom governante, mas
depois começou a agir mal e voltou-se contra Joseph
Smith.

Os moradores de Nauvoo queriam um feriado especial,
com um desfile dos soldados da Legião de Nauvoo.
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John Bennett decidiu que os soldados deveriam fazer uma
simulação de batalha. Isso quer dizer que era apenas um
espetáculo, não um combate de verdade.

O sr. Bennett pediu a Joseph Smith que fosse à frente de
um grupo de soldados na batalha, mas Joseph recusou-se.
O Espírito Santo dissera a Joseph que John Bennett estava
planejando usar esse combate para matá-lo. John Bennett
ficou zangado.

Como John Bennett se tornara inimigo do Profeta e fizera
outras coisas ruins, foi excomungado da Igreja e perdeu
o cargo de prefeito de Nauvoo. Joseph Smith tornou-se o
novo prefeito.

John Bennett ficou muito magoado e foi embora de
Nauvoo. Começou a dizer e escrever coisas ruins sobre
Joseph Smith e a Igreja, e com isso, conquistou seguidores.
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Joseph Smith disse a alguns homens da Igreja que os santos teriam problemas de novo. Um dia, teriam que sair
de Nauvoo. Joseph previu que iriam para as Montanhas

Rochosas e construiriam cidades lá. Seguiriam a Deus e se
tornariam um povo forte.
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5 4

Deus e Anjos
Fevereiro—Abril de 1843

U

m dia, um homem que disse ter visto um anjo procurou Joseph Smith. Contou a Joseph como o anjo
se vestia. Joseph disse que ele não vira um anjo, pois os
anjos não se vestiam da maneira descrita por ele.

O homem ficou muito zangado. Invocou fogo do céu
para queimar o Profeta e sua casa. Mas ele não tinha o
poder de Deus, e suas ameaças não se concretizaram.
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Jesus deu a Joseph Smith uma revelação sobre anjos.
Disse que anjos são pessoas que já viveram na Terra,
morreram e ressuscitaram. Eles têm um corpo de carne
e ossos.
Doutrina e Convênios 129:1

Jesus disse que Satanás tenta enganar as pessoas. Às
vezes, tenta passar-se por um anjo, e assim, levar as

pessoas a fazer coisas ruins. Mas os justos conseguem
perceber quando Satanás está tentando iludi-las.
Doutrina e Convênios 50:3; 129:8
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Tempos depois, Joseph Smith disse aos santos outras verdades sobre o céu. Disse que os anjos não vivem num
planeta como a Terra. Na verdade, moram com Deus.

Joseph também disse que as pessoas no céu terão todo o
conhecimento que tiverem acumulado na Terra.

Joseph Smith disse que todas as leis de Deus foram instituídas no céu antes de virmos para a Terra. Há uma

bênção para cada lei. Devemos obedecer à lei para receber a bênção.

Doutrina e Convênios 130:6–7, 18

Doutrina e Convênios 130:20–21
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Joseph Smith falou aos santos sobre Jesus Cristo e o Pai
Celestial. Jesus tem a aparência de um homem e possui
um corpo de carne e ossos.
Doutrina e Convênios 130:22

O Pai Celestial também tem um corpo de carne e ossos.
Vive num local belo e luminoso.
Doutrina e Convênios 130:7, 22

Joseph Smith também disse que o Espírito Santo é um
espírito. O Espírito Santo não tem um corpo de carne e
ossos.
Doutrina e Convênios 130:22
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5 5

Revelação sobre
o Casamento
Julho de 1843

J

oseph Smith fez ao Senhor algumas perguntas sobre
o casamento. Jesus disse-lhe que um homem e uma
mulher devem ser casados por um portador do sacerdócio. Devem casar-se no templo. Caso obedeçam aos mandamentos de Deus, permanecerão casados para sempre.
Doutrina e Convênios 132:1–29

As pessoas justas que se casarem no templo viverão no
reino celeste. Seus filhos que permanecerem obedientes
a Deus pertencerão a eles, e eles formarão uma família
eterna. Viverão com Deus e se tornarão como Ele.
Doutrina e Convênios 132:1–29
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Jesus também falou a Joseph sobre a história do casamento entre Seu povo que viveu na antigüidade.
Doutrina e Convênios 132:34–39

C A P Í T U L O

5 6

Mais Dificuldades
para os Santos
1843–1844

E

m sua maioria, os habitantes de Nauvoo não eram
membros da Igreja. Muitos deles não gostavam dos
santos e começaram a causar problemas para eles.

Algumas dessas pessoas se reuniram em turbas. Roubaram
os animais dos santos e queimaram seus celeiros e casas.
Tentaram expulsar os santos de Nauvoo. A polícia e os
soldados não tentaram deter as turbas. O governador não
quis ajudar os santos.

Joseph Smith dissera aos santos em Nauvoo que teriam
problemas. Ele sabia que um dia teriam que deixar
Nauvoo e partir para bem longe, num local onde ninguém os importunaria.
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Joseph Smith fez uma reunião com os apóstolos e
alguns outros homens. Pediu-lhes que achassem um
local onde os santos poderiam viver caso precisassem
sair de Nauvoo.

Joseph consultou mapas do país. Os mapas mostravam
um local onde havia montanhas altas e grandes vales.
Joseph sabia que seria um bom lugar para os santos.

Algumas pessoas em Nauvoo que tinham pertencido à
Igreja se voltaram contra ela. Odiavam Joseph Smith e
queriam matá-lo. Criaram um jornal e escreveram mentiras sobre Joseph e os santos.

As autoridades municipais de Nauvoo ficaram irritadas
com o jornal. Como ele publicava falsidades, achavam
que tinham autoridade legal para interromper suas atividades. Alguns homens foram à sede do jornal e queimaram os jornais e destruíram a prensa. Isso atiçou ainda
mais o ódio dos inimigos da Igreja.
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5 7

O Profeta É
Assassinado
Junho de 1844

O

s inimigos da Igreja culpavam Joseph Smith pelos
problemas em Nauvoo e queriam que ele e outros
líderes fossem presos. Mas depois da detenção de Joseph,
um juiz disse que ele não fizera nada de errado e mandou
soltá-lo.

As turbas ficaram indignadas quando Joseph Smith foi
posto em liberdade. Ameaçaram atacar Nauvoo. Até
ameaçaram cobrir um dos juízes de piche e penas. Joseph
pediu ao governador de Illinois que contivesse as turbas,
mas o governador acreditou nas mentiras dos inimigos
da Igreja e não quis ajudar.

Joseph Smith sabia que poderia ir para a cadeia novamente e também temia a mesma sorte para seu irmão
Hyrum. Joseph disse a Hyrum que deveria partir com
sua família para outra cidade, mas Hyrum não queria
separar-se do irmão.
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Joseph Smith sentia que, se ele e Hyrum deixassem
Nauvoo, as turbas não fariam mal aos santos. Decidiram
atravessar o rio e esconder-se. Depois, iriam rumo ao
Oeste e achariam outro lugar para os membros da Igreja
morarem.

Algumas pessoas achavam que Joseph Smith estava
fugindo por estar com medo. Emma Smith, esposa de
Joseph, mandou alguns amigos a sua procura para pedir
que voltasse. Joseph achava que seria morto se retornasse
a Nauvoo, mas fez o que seus amigos pediram.

Um dia depois de Joseph e Hyrum terem voltado a
Nauvoo, eles e outras autoridades da cidade foram para
Carthage, uma cidade a cerca de 30 quilômetros de distância. Lá, foram presos com base em acusações falsas, e
Joseph, Hyrum e alguns de seus amigos ficaram detidos
até a realização de um julgamento.

Joseph, Hyrum e seus amigos ficaram na cadeia por três
dias. Durante esse tempo, turbas ameaçaram-nos e disseram coisas ruins sobre eles. Enquanto estavam na cadeia,
Joseph e seus amigos oraram e leram o Livro de Mórmon.
John Taylor cantou um dos hinos preferidos de Joseph
sobre Jesus.
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Na tarde de 27 de junho de 1844, somente Joseph,
Hyrum, John Taylor e Willard Richards ainda estavam na
Cadeia de Carthage. Por volta das 17h, uma turba de mais

de 100 homens invadiu a prisão. Alguns atiraram nas
janelas e outros passaram pelos guardas e correram para o
andar superior, onde estavam Joseph e seus amigos.
Doutrina e Convênios 135:1

Os irmãos tentaram manter a porta fechada, mas como
havia muitas pessoas seria impossível defenderem-se.
A turba arrombou a porta e atirou em Hyrum Smith.
Quando Joseph viu que Hyrum estava morto, gritou:

“Oh, querido irmão Hyrum!” A turba também atirou em
John Taylor, que ficou gravemente ferido, mas não morreu. Não atiraram em Willard Richards.
Doutrina e Convênios 135:1–2
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Depois que Hyrum e John Taylor foram atingidos,
Joseph Smith correu para a janela e foi atingido por
dois tiros disparados na altura da porta da cela e mais

um vindo de fora da prisão. Exclamou: “Ó Senhor meu
Deus” e caiu da janela. O Profeta estava morto. Dera sua
vida pelo evangelho de Jesus Cristo.
Doutrina e Convênios 135:1

Os corpos de Joseph e Hyrum Smith foram levados para
Nauvoo, onde foram enterrados. Seus familiares e outros
membros da Igreja ficaram muito tristes.
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O Profeta Joseph Smith realizou uma obra de enorme
importância. Traduziu o Livro de Mórmon. Jesus restaurou Sua Igreja por meio dele. Joseph Smith mandou missionários ensinarem o evangelho em outros países.

Liderou os santos ao construírem uma bela cidade. Deus
amava Joseph Smith. Os santos também o amavam.
Joseph Smith fez mais para a nossa salvação eterna do
que qualquer outra pessoa com exceção de Jesus Cristo.
Doutrina e Convênios 135:3
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Um Novo Líder
para a Igreja
Julho—Agosto de 1844

D

epois que o Profeta Joseph Smith foi morto, a Igreja
ficou sem presidente. Os santos não tinham certeza
de quem seria o novo líder.

A maioria dos apóstolos estava longe, servindo como
missionários.

Sidney Rigdon fora conselheiro de Joseph Smith. Mas não
obedecera ao Senhor e mudara-se de Nauvoo.
Doutrina e Convênios 124:108–109
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Quando Sidney Ridgon recebeu a notícia da morte de
Joseph Smith, voltou para Nauvoo. Queria ser o líder da
Igreja.

Os apóstolos que estavam em missão também voltaram
para Nauvoo quando souberam da morte de Joseph.
Brigham Young era o líder dos apóstolos. Disse que o
Senhor dera aos apóstolos a autoridade de liderar a Igreja
até a escolha de um novo presidente.
Doutrina e Convênios 107:24

Os membros da Igreja fizeram uma reunião. Primeiro,
Sidney Rigdon dirigiu-lhes a palavra e disse que deveria
ser o líder da Igreja.
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Em seguida, Brigham Young pronunciou-se e disse que os
apóstolos deveriam liderar a Igreja. O Espírito Santo estava
com ele. A voz de Brigham Young naquele momento parecia-se com a de Joseph Smith e, para algumas pessoas, ele
até pareceu assumir a aparência de Joseph Smith. Os santos
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sabiam que Deus escolhera os apóstolos para guiarem a
Igreja e todos deram seu voto de apoio aos apóstolos como
seus líderes. Sidney Rigdon ficou irado. Voltou para casa
e começou sua própria igreja. Não era mais membro de
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

C A P Í T U L O
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São Realizadas
Investiduras no
Templo de Nauvoo
Novembro de 1845—Fevereiro de 1846

A

pós a morte de Joseph Smith, os santos continuaram
a trabalhar no Templo de Nauvoo. O Senhor deu-lhes
o mandamento de construir o templo e eles obedeceram.
Fizeram boa parte desse trabalho enquanto sofriam perseguições e sabiam que logo teriam que ir embora de
Nauvoo.
Doutrina e Convênios 124:31

À medida que cada parte do templo ficava pronta, os
santos dedicavam-na e começavam a usá-la. Os batismos
pelos mortos tinham sido realizados no templo desde
1841, quando o subsolo fora concluído. Em novembro

de 1845, várias das salas dos andares superiores foram
terminadas e dedicadas para que os santos recebessem
a ordenança sagrada da investidura (ver também o
capítulo 50).
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O

s santos estavam tão ávidos por receber suas ordenanças que usavam o templo dia e noite. Durante as
últimas semanas que antecederam a saída dos santos de
Nauvoo, Brigham Young e outros dedicaram todo o seu
tempo para ajudá-los a receber essas ordenanças. Quando
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os santos partiram, quase 6.000 deles tinham recebido
a investidura no Templo de Nauvoo. Essas ordenanças
eram uma grande bênção para eles que tinham sofrido
as duras provações dos anos anteriores.

C A P Í T U L O

6 0

Os Santos
Deixam Nauvoo
Setembro de 1845—Setembro de 1846

D

epois da morte de Joseph Smith, as turbas achavam
que a Igreja acabaria. Mas ela continuou forte sob a
liderança dos apóstolos, e Nauvoo não parou de crescer.
Isso levou as turbas a tentarem com mais insistência
ainda destruir a Igreja e expulsar os santos. As turbas
publicaram mentiras sobre eles nos jornais.

O governador do Illinois não quis intervir. Os santos logo
perceberam que não teriam paz a menos que saíssem de
Nauvoo. O governador sugeriu que se mudassem rumo
ao Oeste, onde estariam longe de seus inimigos e pode-

riam estabelecer seu próprio governo. Por fim, os santos
concordaram em sair, mas precisavam de tempo para os
preparativos.
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Os santos precisavam de alimentos e roupas para a viagem. Também tinham que construir carroções, comprar
gado e outros animais e vender suas propriedades.
Empenharam-se ao máximo para prepararem-se para
abandonar Nauvoo.

As turbas não queriam dar tempo para os santos prepararem-se. Roubaram bens e queimaram algumas das casas.

Os santos tinham planejado partir em abril de 1846, mas
as ameaças de seus inimigos fizeram-nos iniciar a retirada
em fevereiro, quando fazia muito frio.

Os santos puseram seus bens em carroções. Então,
colocaram os carroções num barco e atravessaram
o rio Mississipi.
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Cerca de duas semanas depois da saída dos primeiros
santos de Nauvoo, fez tanto frio que o rio congelou.

Alguns santos atravessaram o rio a pé sobre o gelo em
seus carroções.

Os santos acamparam às margens do rio durante alguns
dias. Alguns não tinham roupas adaptadas para a temperatura e sentiram muito frio. Alguns não tinham alimento. Quem tinha comida e roupas suficientes
partilhava com os outros. Logo os santos deslocaram-se

e fizeram outro acampamento. Brigham Young escolheu
líderes que ajudavam as pessoas a se organizar e preparar
para a jornada rumo ao Oeste. Os santos que estavam
viajando para o Oeste foram chamados de pioneiros.
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Em março de 1846, os pioneiros começaram a deslocar-se
rumo ao Oeste atravessando o Estado do Iowa. O avanço
foi lento devido ao tempo desfavorável, trilhas ruins e
outros problemas. Brigham Young mandou homens à
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frente para achar bons lugares para outros acampamentos.
Esses homens cortavam árvores e faziam cabanas de troncos. Também plantavam sementes e construíam pontes
entre riachos. Assim, facilitavam a viagem dos pioneiros.

Em junho de 1846, cerca de quatro meses depois da saída
de Nauvoo, o primeiro grupo de pioneiros atravessou
o Iowa inteiro até o rio Missouri. Pararam num local

chamado Council Bluffs e construíram uma balsa para
a travessia do rio. Outros santos logo se uniram a eles
(ver o mapa na página 190).
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Embora muitos santos tivessem deixado Nauvoo em fevereiro de 1846, vários outros lá permaneceram por mais
algum tempo. Alguns tinham recebido a designação de
terminar o templo. Outros estavam tentando vender
parte de suas propriedades. Em setembro, a maioria dos
santos já abandonara a cidade.

Ao saírem de Nauvoo, os santos olharam para trás ao
longo do rio e viram sua linda cidade, com o templo no
monte. Estavam tristes por ter que partir, mas felizes por
terem terminado o templo do Senhor.

Muitos dos santos que abandonaram Nauvoo nos meses
finais estavam doentes, despreparados para viajar ou eram
muito pobres. Centenas espalharam-se pelas margens do
rio e tinham pouco abrigo ou comida. Mas o Senhor ajudou-os enviando bandos de pequenos pássaros chamados
codornizes, que os santos conseguiram caçar e comer.

Quando Brigham Young soube das dificuldades enfrentadas por esses santos, mandou alguns homens a seu
encontro. Eles salvaram os santos da fome e ajudaramnos a viajar para Council Bluffs e outros locais do Iowa
onde os santos estavam acampados.
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O Batalhão
Mórmon
Junho de 1846—Julho de 1847

E

nquanto os santos estavam no Iowa, o Capitão James
Allen, do Exército dos Estados Unidos, procurou
Brigham Young. O Capitão Allen informou que o presidente dos Estados Unidos queria que 500 homens da
Igreja integrassem o exército para ajudar na guerra contra
o México.

Embora fosse um momento difícil para os santos e os
homens fossem necessários para a jornada rumo ao Oeste,
Brigham Young incentivou-os a engajarem-se. O dinheiro
que ganhariam ajudaria seus familiares, os santos em dificuldades e os missionários. Servir no exército também
mostraria a lealdade dos membros da Igreja ao país.

O Capitão Allen conversou com os homens, e 541 deles
engajaram-se no exército. Foram chamados de Batalhão
Mórmon.
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Brigham Young incentivou os homens a serem os melhores soldados do exército. Deveriam levar consigo a Bíblia
e o Livro de Mórmon. Deveriam ser asseados, ordeiros e
corteses. Não deveriam usar linguajar impróprio nem

jogar cartas. Brigham Young pediu aos santos que obedecessem aos mandamentos de Deus. Caso o fizessem, não
precisariam lutar.

Em julho de 1846, os homens do Batalhão Mórmon partiram com o Capitão Allen. Era difícil deixar para trás
esposa e filhos num momento tão difícil. Mas Brigham
Young disse que seus familiares seriam protegidos
durante sua ausência.

O Batalhão Mórmon foi ao Forte Leavenworth, no Kansas,
onde recebeu suprimentos. Depois, seguiu viagem em direção sudoeste, rumo à Califórnia. Os familiares de alguns
dos soldados os acompanharam.
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As condições de viagem do batalhão eram duríssimas. As
estradas eram péssimas, e às vezes os carroções emperravam. Era difícil achar água potável. Em certos trechos nem
havia árvores para os homens descansarem na sombra.

Algumas pessoas adoeceram. O capitão decidiu que as
mulheres e crianças, bem como os soldados enfermos,
deveriam ir para o Colorado e ficar na cidade de Pueblo.
Passaram o inverno lá. No verão seguinte, uniram-se aos
pioneiros que estavam atravessando as planícies.

A maioria dos soldados do batalhão continuou a marchar.
Às vezes tinham que escavar poços à procura de água.
Não tinham comida suficiente. Em muitas ocasiões não
havia lenha para fogueiras, assim os homens tinham de
queimar ervas daninhas.

Os soldados encontraram índios e outras pessoas que
tinham alimentos. Os soldados não tinham dinheiro
para comprar comida, assim trocaram algumas de suas
roupas com os índios por alimentos.
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Depois de algum tempo, o Batalhão Mórmon chegou ao
pé de montanhas muito íngremes. Os homens tiveram
que amarrar os carroções com cordas e arrastá-los mon-

Certo dia, uma manada de bois selvagens atacou os soldados. Os homens enfrentaram os animais e finalmente
conseguiram afugentá-los. Três soldados ficaram feridos.
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tanha acima. Depois, deixavam os carroções descerem
pelo outro lado.

Por fim, depois de marcharem por mais de 3.000 quilômetros, o Batalhão Mórmon chegou ao Oceano Pacífico em
29 de janeiro de 1847. Os homens estavam muito cansa-

dos, e suas roupas, aos farrapos. Estavam felizes com o fim
da longa marcha.

Os homens chegaram à Califórnia para terminar seu ano
de serviço no exército. Em seguida, receberam permissão
para voltaram para o seio da família. Conforme Brigham
Young prometera, os homens do Batalhão Mórmon não
precisaram lutar.

Alguns dos homens ficaram na Califórnia, mas a maioria foi para as Montanhas Rochosas para se encontrar
com os familiares e outros santos que também estavam
chegando (ver o mapa na página 234 para ver a rota
das Montanhas Rochosas).
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Os Santos
Estabelecem
Winter Quarters
1846–1847

O

s santos inicialmente esperavam que alguns chegassem às Montanhas Rochosas em 1846. Mas Brigham
Young percebeu que teriam de esperar o ano seguinte.
Seria preciso preparar-se melhor. Eles também precisavam
de homens fortes para a jornada, e muitos estavam no
Batalhão Mórmon.

Alguns índios deixaram os santos usarem as terras do
outro lado do rio na altura de Council Bluffs. Em setembro, os santos começaram a construir uma cidade lá, que
chamaram de Winter Quarters (ver o mapa da página
190). Iniciaram plantações e construíram mais de 700
casas.
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Brigham Young dividiu Winter Quarters em alas e escolheu homens para serem bispos e cuidarem dos membros
de cada ala. Os pioneiros construíram uma cerca em volta
da cidade para protegerem-se.

Enquanto os santos estavam em Winter Quarters, o Senhor
deu a Brigham Young uma revelação sobre a viagem para
o Oeste. O Senhor disse a Brigham Young o que os santos
deveriam fazer para preparar-se durante o trajeto.

O Senhor disse que as pessoas deveriam ser divididas
em pequenos grupos, cada um com um líder. As pessoas
deveriam obedecer a seus líderes. Deveriam ajudar umas
às outras, principalmente os pobres, as viúvas e as crianças sem pai.
Doutrina e Convênios 136:1–4, 8

O Senhor disse que cada grupo deveria ter seus próprios
carroções e alimentos. Cada grupo deveria também contar com pessoas que soubessem consertar carroções, edificar pontes, construir casas e cultivar a terra.
Doutrina e Convênios 136:5, 7

O Senhor disse aos santos que deveriam guardar Seus
mandamentos. Não deveriam brigar. Deveriam dizer coisas boas uns aos outros, não ruins. Deveriam ser honestos e devolver tudo o que pegassem emprestado ou tudo
o que achassem.
Doutrina e Convênios 136:21–26, 42
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O Senhor queria que os pioneiros fossem felizes. Exortouos a cantarem, dançarem e orarem juntos. Prometeu
ajudá-los caso estivessem tristes ou com medo. Disse que

suas tribulações os ajudariam a preparar-se para receber as
grandes bênçãos que Ele reservara para eles.

Brigham Young fez o que Senhor lhe indicara. Dividiu
as pessoas em grupos. Cada grupo tinha tudo o que era
necessário para construir uma cidade nas montanhas.

Os meses que os pioneiros passaram em Winter Quarters
foram dificílimos. Sofreram muito com doenças, fome e
frio, e mais de 700 deles morreram. Apesar das provações,
permaneceram firmes na fé e empenharam-se ao máximo
para cuidar dos preparativos para a jornada.
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Doutrina e Convênios 136:28–31
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Os Pioneiros
Vão para o Vale
do Lago Salgado
Abril—Julho de 1847

O

primeiro grupo de pioneiros saiu de Winter Quarters
em abril de 1847 para iniciar a jornada rumo ao
Oeste. Liderado por Brigham Young, o grupo tinha
143 homens, 3 mulheres e 2 crianças.

Durante o primeiro dia da jornada, as terras percorridas
pelos pioneiros eram quase sempre planas e cobertas de

grama alta. Esse tipo de região chama-se planície. Índios
viviam nas planícies. Não havia cidades nem fazendas.
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Todos tinham uma tarefa a cumprir durante a travessia.
As mulheres cuidavam das crianças e cozinhavam. Os
homens abriam trilhas, construíam pontes, consertavam
carroções e caçavam animais para a alimentação.

Os pioneiros viajavam durante o dia inteiro. À noite,
estacionavam os carroções em círculo e acampavam. As
pessoas e os animais ficavam dentro do círculo. Faziam
fogueiras e cozinhavam o alimento.

Os pioneiros cantavam e dançavam com freqüência.
Um dos hinos preferidos era “Vinde, Ó Santos”. Entoar
esse hino ajudava a dar coragem aos santos para enfrentarem as dificuldades. Brigham Young orientava os santos a descansarem e adorarem a Deus aos domingos. Os
santos oravam, estudavam as escrituras e faziam a reunião sacramental.

Todas as manhãs, às 5h, um homem tocava um clarim
para avisar aos pioneiros que era hora de levantar-se. Eles
deviam orar, tomar o desjejum, alimentar os animais e
estar prontos para iniciar o dia antes da 7h.
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Os pioneiros viajaram durante quatro meses ao longo das
planícies. Encontraram algumas outras pessoas no caminho. Alguns eram caçadores que aconselharam Brigham
Young a não ir para as Montanhas Rochosas, pois a agricultura seria dificílima lá.

Outras pessoas sugeriram que Brigham Young levasse os
santos para a Califórnia, pois o solo lá era rico e o clima,
ameno. Mas Brigham Young disse que o Senhor lhe mostrara para onde os santos deveriam ir.

Por fim, os pioneiros chegaram às Montanhas Rochosas,
onde a travessia era muito penosa.

Brigham Young ficou doente e não podia viajar muito
rápido. Escolheu alguns homens para irem à frente até
o Vale do Grande Lago Salgado e começarem a cultivar
a terra e plantar.
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Os homens atravessaram as montanhas com seus carroções.
Desceram até o vale e acamparam perto de um riacho.

Dedicaram a terra e pediram ao Senhor que abençoasse as
sementes que iriam plantar. Em seguida, plantaram-nas.

Três dias depois, Brigham Young e o restante de seu
grupo passaram pelas montanhas e olharam o vale
abaixo. Quando Brigham Young viu o local, soube que
era ali que o Senhor desejava que os santos vivessem.
Disse: “Este é o lugar certo, prossigam”. Os santos dirigiram os vagões vale abaixo. Era o dia 24 de julho de

1847. Depois de percorrem 1.600 quilômetros pelas
planícies e montanhas, os santos finalmente tinham
achado um lugar onde poderiam ficar. Estavam gratos a
Deus por ter-lhes levado a um lugar de paz e segurança,
embora soubessem que haveria muitos outros desafios
a vencer.
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Mapa 4: Estabelecimento dos Santos em Utah
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C A P Í T U L O

6 4

Os Santos nas
Montanhas
Rochosas
A Partir de Julho de 1847

O

s pioneiros começaram a construir uma cidade no
Vale do Grande Lago Salgado. Chamaram-na Salt
Lake City. Brigham Young escolheu um local para construir o templo.

Brigham Young e outros líderes fizeram o traçado da
cidade. Cada família recebeu um pedaço de terra para
construir uma casa e formar uma fazenda. Os pioneiros
construíram casas de troncos e começaram a plantar.
Sabiam que precisariam de muita fé e trabalho árduo
para estabelecerem-se lá, mas acreditavam que poderiam
ter sucesso com a ajuda de Deus.
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Brigham Young dividiu a cidade em cinco alas, e as pessoas começaram a construir igrejas. À medida que mais
pioneiros atravessavam as planícies e chegavam ao vale,
organizavam-se mais alas.

Os pioneiros começaram uma escola. As aulas da escola
e as reuniões da Igreja aconteciam no mesmo prédio.
Algum tempo depois, iniciou-se a Escola Dominical.

Brigham Young mandou missionários para países do
outro lado do oceano. Milhares de pessoas de várias
nações entraram para a Igreja.

Muitas pessoas que se filiavam à Igreja eram incentivadas
a irem viver com os santos no Vale do Grande Lago
Salgado. Fizeram grandes sacrifícios para abandonar sua

casa, atravessar o oceano de navio e depois percorrer por
via terrestre boa parte dos Estados Unidos até chegarem
ao Vale do Lago Salgado.
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A maioria dos pioneiros atravessou as planícies em carroções cobertos, puxados por animais. Outros não tinham
dinheiro para comprar carroções ou animais, assim fizeram carrinhos com duas rodas. Eram os carrinhos de
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mão. Os pioneiros colocavam todos os seus pertences nos
carrinhos e depois os empurravam e arrastavam-nos ao
longo das planícies. Era muito difícil atravessar as planícies. Algumas pessoas adoeceram e e morreram.

Brigham Young era um líder sábio. Mandou os santos
construírem cidades em muitas partes do Oeste,
incluindo Idaho, Wyoming, Arizona e Califórnia.

Os santos enfrentaram muitas provações. Às vezes as plantações não vingavam porque fazia frio ou calor demais ou
o clima era muito seco. Às vezes insetos destruíam as plantações. Mas os santos oravam e tinham fé, e Deus ajudouos em suas dificuldades.

Alguns índios moravam na região onde os santos chegaram. Às vezes havia problemas entre os santos e os índios.
Brigham Young pediu aos santos que fossem bondosos.
Muitos índios se tornaram seus amigos e alguns se batizaram na Igreja.

Os santos começaram a construir templos, assim como
tinham feito em Kirtland e Nauvoo. Em 1853, começaram
a construir um templo em Salt Lake City. Trabalharam
durante 40 anos para terminá-lo. Construíram outros
templos nas cidades de St. George, Logan e Manti antes
de o Templo de Salt Lake ficar pronto.
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Mapa 5: Deslocamentos dos Santos
no Início da História da Igreja
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6 5

A Igreja de
Jesus Cristo Hoje

P

assaram-se muitos anos desde que a Igreja começou
em Fayette, Nova York. A Igreja cresceu muito depois.
Em 1830, ela iniciou com apenas seis membros.

Desde 1830, missionários vêm percorrendo o mundo
inteiro para ensinar o evangelho. Muitas pessoas ouviram
os missionários e entraram para a Igreja. Hoje há milhões
de membros da Igreja no mundo. Falam muitos idiomas.
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Embora os membros morem em locais diferentes, a Igreja
é a mesma. As pessoas sentem-se felizes por serem membros da Igreja.

Profetas vivos continuam a liderar a Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias. Recebem revelação de Jesus.

Ao seguirem os profetas, os membros da Igreja tornam-se
pessoas melhores e mais realizadas. Criam um lar e uma
família mais felizes. Levam o evangelho ao próximo.
Ajudam os vizinhos e outras pessoas em dificuldades.

Os membros da Igreja também seguem os profetas ao
irem ao templo. A Igreja construiu templos em todo o
mundo. Os membros vão ao templo para aprender a tornarem-se mais semelhantes a Jesus. Recebem ordenanças
sagradas e fazem convênios com Deus. O templo é o
único lugar em que os membros podem casar-se para o

tempo e a eternidade. Somos abençoados de várias formas por sermos membros da Igreja do Senhor. Devemos
ser gratos por essas bênçãos. Podemos mostrar nossa gratidão ao guardarmos os mandamentos de Deus e servirmos aos outros.
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Palavras a Conhecer
acreditar Acreditar significa achar que algo é verdade.
Muitas pessoas acreditam no evangelho de Jesus Cristo.

batizar Quando entramos para a Igreja, somos batizados.
Somos mergulhados na água e em seguida retirados.

adorar Adorar significa amar e obedecer. Satanás queria
que Moisés o adorasse. Devemos adorar a Deus.

belo Quando algo é belo, gostamos de olhar, é algo
bonito. Um jardim é belo. O templo é belo.

adotar Joseph e Emma Smith adotaram bebês gêmeos.
Isso quer dizer que os gêmeos passaram a fazer parte da
família de Joseph e Emma.

bispo Bispo é o líder de uma ala.
blasfemar Os guardas na cadeia blasfemaram. Os guardas
da cadeia disseram palavras impróprias.

adquirir Adquirir significa conseguir algo depois de
esforço.
álcool O álcool não é bom para bebermos. A cerveja e o
vinho contêm álcool.

bois Bois são animais.
caçadores Caçadores são pessoas que caçam animais
selvagens. Eles vendem a pele dos animais.

anjo Anjo é um ajudante de Deus. O anjo Morôni
conversou com Joseph Smith.
antepassados Nossos antepassados são as pessoas da nossa
família que viveram antes de nós.
Apóstolo Apóstolo é um líder da Igreja de Jesus Cristo.
Jesus disse a Joseph Smith que queria Doze Apóstolos.
arrepender-se Se fizermos algo ruim, devemos arrependernos. Isso quer dizer lamentar o erro e tentar não o repetir.
atacar A turba atacou os santos. Isso quer dizer que a
turba começou a brigar com os santos.

cadeia Os homens foram levados à cadeia. Isso quer dizer
que foram trancados a fim de não poderem sair.
capitão Capitão é um líder. O Capitão Allen era o líder dos
soldados.
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capturar Os soldados capturaram Joseph Smith. Isso quer
dizer que os soldados pegaram Joseph Smith e não
queriam soltá-lo.
casar-se Joseph e Emma casaram-se. Isso quer dizer que
Joseph era o marido de Emma, e Emma era a a mulher
de Joseph.

clarim Clarim é um tipo de trombeta.

crucificar Jesus foi crucificado. Isso significa que foi preso
a uma cruz com pregos e deixado lá até morrer.
culpar As pessoas culparam Joseph Smith pelos problemas.
Isso significa que disseram que Joseph Smith era o
causador dos problemas.

codorniz Codorniz é um pássaro.
coligar-se Coligar-se significa reunir-se num lugar. Joseph
Smith disse que os santos deveriam coligar-se no Missouri.
conferência Conferência é uma grande reunião. Muitos
membros da Igreja vão à conferência.

curar Curar significa fazer com que pessoas doentes
fiquem boas. Newel K. Whitney abençoou Joseph Smith,
e Joseph foi curado.
decidir Emma e Joseph não sabiam se deveriam ir para
a Pensilvânia ou ficar em Nova York. Decidiram ir para a
Pensilvânia.

conselheiros Conselheiros são pessoas que ajudam um
líder. O profeta da Igreja tem conselheiros.

dedicar Quando dedicamos uma coisa, nós a abençoamos
para ser usada na obra de Deus. Os santos dedicaram o
templo.

convênio Convênio é uma promessa. Quando fazemos um
convênio com Deus, prometemos a Ele que faremos algo.

destruir Destruir significa derrubar, quebrar, queimar ou
matar. As turbas destruíram o templo.

criar Jesus Cristo criou a Terra. Isso quer dizer que Jesus
Cristo fez a Terra.

Dia do Senhor O Dia do Senhor é o dia em que vamos à
Igreja. Não devemos trabalhar no Dia do Senhor. Domingo
é o Dia do Senhor.
diácono Os meninos podem tornar-se diáconos ao
completarem 12 anos de idade. Os diáconos podem
distribuir o sacramento.
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discípulo Discípulo é uma pessoa que segue Jesus e tenta
ser como Ele.

filiar-se As pessoas filiaram-se à Igreja. Isso significa que as
pessoas foram batizadas e tornaram-se membros da Igreja.

dízimo Dízimo é o dinheiro que damos a Deus.
dons Dons são coisas concedidas às pessoas. O Espírito
Santo confere dons espirituais às pessoas dignas.

gabar-se Os carcereiros na cadeia gabavam-se do que
tinham feito. Isso quer dizer que ficavam felizes com isso
e queriam contar para todos.

élder Élderes são homens que possuem o sacerdócio.

governador Governador é o líder de um estado.

emprestar Quando pedimos uma coisa emprestada a
alguém, pedimos permissão para usá-la. Se um homem
pegar emprestado o cavalo de um amigo, pergunta se pode
usá-lo. Depois do uso, devolve o animal ao dono.

honesto As pessoas que são honestas não contam
mentiras. Pessoas honestas não pegam coisas que não
lhes pertencem.

enterrar Morôni enterrou as placas de ouro. Colocou-as
numa caixa de pedra no chão e cobriu-as.

inimigo Inimigo é uma pessoa que odeia outra. Os
inimigos de Joseph Smith tentaram matá-lo.

escapar Escapar significa fugir de alguém ou algo. Joseph
Smith escapou da turba.

investidura Investidura é uma promessa ou dom especial
de Deus.

escolhas O Pai Celestial deixa-nos fazer escolhas. Isso quer
dizer que o Pai Celestial permite que decidamos o que
fazer.

jejuar Jejuar é ficar sem comer e beber.

escolher Deus deixa-nos escolher o bem ou o mal.
Escolhemos pessoas para liderar. Deus escolheu Brigham
Young para guiar os santos.

liderar Liderar pessoas significa mostrar ou dizer o que
devem fazer. O profeta lidera a Igreja.

escrituras As escrituras são livros que nos falam de Deus.
A Bíblia, o Livro de Mórmon , Doutrina e Convênios e
Pérola de Grande Valor são as escrituras da Igreja.
espírito Um espírito não tem um corpo de carne e ossos.
espíritos maus Espíritos maus são espíritos ruins. Os
espíritos maus seguem Satanás.
eternamente Eternamente significa para sempre. Podemos
viver com o Pai Celestial eternamente se guardarmos Seus
mandamentos.
evangelho O evangelho de Jesus Cristo é o plano de
salvação. Inclui todas as doutrinas, ordenanças e
autoridade para voltarmos a viver com o Pai Celestial.
excomungar Os membros da Igreja que fazem coisas ruins
podem ser excomungados. Não são mais membros da Igreja.
fé Ter fé é ter esperança em coisas que não se vêem, mas
são verdadeiras. Temos fé em Jesus Cristo. Isso quer dizer
que acreditamos Nele e obedecemos a Ele.
ferida Ferida é uma parte do corpo de alguém que foi
machucada ou cortada.

impressor Impressor é um homem que imprime livros.

justo Pessoas justas fazem o que é certo. Isso significa
obedecer aos mandamentos de Deus.

língua O conjunto de palavras que usamos para escrever
ou falar com as pessoas é chamado de línguas.
mandamentos As pessoas boas obedecem aos
mandamentos de Deus. As pessoas boas fazem o que Deus
espera delas.
mau Mau é algo ruim. Satanás é um espírito mau.
missão O apóstolo saiu em missão. Isso quer dizer que ele
foi falar do evangelho de Jesus Cristo às pessoas.
missionário Missionário é uma pessoa que sai em missão.
obedecer Obedecer significa fazer o que nos é pedido.
Devemos obedecer aos mandamentos de Deus.
oceano Oceano é um grande corpo de água salgada.
orar Orar significa conversar com o Pai Celestial.
ordenar Ser ordenado significa receber o sacerdócio.
Joseph Smith ordenou o homem. Isso quer dizer que Joseph
Smith deu o sacerdócio ao homem.
partilhar Partilhar significa dar parte do que temos a
outras pessoas.
patriarca O patriarca concede bênçãos especiais às
pessoas. O pai de Joseph Smith era um patriarca.
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perdoar Perdoar significa esquecer as coisas ruins que
alguém nos fez. Deus nos perdoará se nos arrependermos
das coisas ruins que fizemos e não as repetirmos.

roubar Roubar significa pegar algo que não nos pertence.
As turbas roubaram os animais dos santos. Isso significa
que as turbas levaram os animais.

pia batismal Há pias batismais em igrejas e templos.
As pessoas são batizadas numa pia batismal.

sacerdócio O sacerdócio é o poder de Deus.

piche O piche é pegajoso e preto.

sacerdotes Sacerdotes têm o sacerdócio. Os sacerdotes são
homens que ajudam na Igreja.

plantações Os pioneiros cultivavam a terra. Plantavam
milho, batatas, trigo, entre outros.
ponte Os pioneiros atravessaram o rio numa ponte.
praguejar Praguejar significa usar palavras impróprias.
pregar Joseph Smith pregou ao povo. Isso quer dizer que
lhe ensinou o evangelho.
prender Os soldados prenderam Joseph Smith. Isso quer
dizer que os soldados puseram-no na cadeia.
presidência A presidência da Igreja é formada pelo
presidente e seus conselheiros.
presidente Presidente é um líder.

sacramento Tomamos o sacramento para recordar Jesus.

prisão Prisão é um local onde as pessoas são colocadas e
não podem sair. Uma prisão é como uma cadeia.

sagrado O templo é um edifício sagrado. O templo
pertence a Deus.

profeta Um profeta diz às pessoas o que Deus deseja que
saibam. Joseph Smith era um profeta.

salvar Jesus morreu para salvar-nos. Isso quer dizer que
Jesus morreu para que pudéssemos voltar a viver com o
Pai Celestial.

proteger Os homens tinham armas para proteger as pessoas.
Isso quer dizer que os homens tinham armas para manter
as pessoas em segurança. O Senhor protegeu Joseph Smith.
Isso significa que o Senhor manteve Joseph Smith em
segurança.

santo Santo é um membro da Igreja de Jesus Cristo.
sofrer Sofremos quando temos dores ou problemas. Joseph
Smith e seus amigos sofreram na cadeia.
soldados Os soldados lutam num exército.
tabaco Tabaco é uma substância que não é boa para nós.
Algumas pessoas fumam e mascam tabaco.
templo Templo é a casa de Deus.
tentar Satanás procura tentar-nos. Isso quer dizer que ele
se esforça para levar-nos a fazer coisas ruins.
testemunhas Testemunhas vêem algo e contam às pessoas.
Testemunhas viram as placas de ouro e contaram aos ouros
que elas eram reais.
testemunho Testemunho é o sentimento de que o
evangelho é verdadeiro.

Represa Os santos construíram uma represa no rio.
A represa impede a água de correr.
ressuscitar Jesus Cristo ressuscitou. Isso quer dizer que
depois de morrer, Ele voltou à vida. Todas as pessoas
ressuscitarão depois de morrerem.
revelação A comunicação de Deus a Seus filhos na Terra
chama-se revelação. Joseph Smith recebeu uma revelação
sobre o templo.
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traduzir Joseph Smith traduziu o Livro de Mórmon para o
inglês.
veneno Veneno é algo que pode matar alguém se for
comido ou bebido. As turbas tentaram fazer Joseph Smith
tomar veneno.
verdade Jesus ensina a verdade às pessoas; Jesus ensina às
pessoas o que é certo.
visão Visão é algo que Deus nos permite ver. Joseph Smith
contemplou o Pai Celestial e Jesus Cristo numa visão.

Lugares a Conhecer
Adão-ondi-Amã Adão-ondi-Amã é um lugar no Estado
do Missouri. Jesus visitou Adão lá muito tempo atrás.
América A América é a terra em que o povo do Livro de
Mórmon viveu há muito tempo.
Arizona O Arizona é um estado no Oeste dos Estados
Unidos. Brigham Young enviou santos para construir
cidades no Arizona.
Califórnia A Califórnia é um estado no Oeste dos Estados
Unidos. Brigham Young enviou santos para construir
cidades na Califórnia.
Carthage Carthage é uma cidade do Illinois. Joseph e
Hyrum Smith foram mortos na Cadeia de Carthage.
céu Céu é o lugar onde moram o Pai Celestial e Jesus.
Vivíamos no céu antes de virmos à Terra.
Colorado Colorado é um estado do Oeste dos Estados
Unidos.
Condado de Jackson O Condado de Jackson fica no
Missouri. As turbas obrigaram os santos da abandonarem
o Condado de Jackson.
Council Bluffs Council Bluffs é uma cidade nas planícies
dos Estados Unidos. Situa-se no Iowa.
Egito O Egito é um país onde Abraão morou há muito
tempo.
Estados Unidos Os Estados Unidos são um país da
América do Norte. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias foi restaurada nos Estados Unidos.
Far West Far West é uma cidade no Estado do Missouri.
Os santos viveram em Far West durante algum tempo.
Fayette Fayette é uma cidade do Estado de Nova York.
Joseph Smith organizou a Igreja em Fayette.
Harmony Harmony é uma cidade da Pensilvânia em que
morou Joseph Smith.
Haun’s Mill Haun’s Mill era uma cidade do Missouri.
Uma turba matou muitos santos em Haun’s Mill.
Idaho Idaho é um estado do Oeste dos Estados Unidos.
Brigham Young enviou santos para construir cidades em
Idaho.
Illinois Illinois é um estado do Centro-Oeste dos Estados
Unidos. Nauvoo e Carthage são cidades do Illinois.

Independence Independence é uma cidade do Condado
de Jackson. Jesus disse que a cidade de Sião seria
construída perto de Independence.
Jardim do Getsêmani O Jardim do Getsêmani fica perto
de Jerusalém. Jesus sofreu e sangrou por nós no Jardim do
Getsêmani.
Jerusalém Jerusalém é uma cidade de Israel. Jesus irá a
Jerusalém quando voltar para a Terra.
Kirtland Kirtland é uma cidade do Ohio. Os santos no
início da Restauração viveram em Kirtland durante vários
anos e construíram um templo lá.
Liberty Liberty é uma cidade no Missouri. Joseph Smith
ficou detido na Cadeia de Liberty durante vários meses.
Missouri O Missouri é um estado do Centro-Oeste dos
Estados Unidos. Independence é uma cidade do Missouri.
Montanhas Rochosas As Montanhas Rochosas ficam no
Oeste dos Estados Unidos. Os pioneiros atravessaram as
Montanhas Rochosas e entraram no Vale do Grande Lago
Salgado.
Monte Cumora O Monte Cumora ficava perto da casa de
Joseph Smith em Nova York. As placas de ouro estavam
enterradas no Monte Cumora.
Nauvoo Nauvoo é uma cidade do Illinois. Os santos
moraram em Nauvoo e construíram um templo lá.
Nova York Nova York é um estado do Leste dos Estados
Unidos. O Monte Cumora fica em Nova York. Palmyra e
Fayette são cidades de Nova York.
Oceano Pacífico O Oceano Pacífico fica a Oeste dos
Estados Unidos. O Batalhão Mórmon marchou até o
Oceano Pacífico.
Ohio Ohio é um estado do Centro-Oeste dos Estados
Unidos. Kirtland é uma cidade do Ohio.
Palmyra Palmyra é a cidade de Nova York onde a família
de Joseph Smith viveu por muitos anos.
Pensilvânia A Pensilvânia é um estado do Leste dos
Estados Unidos. A família de Emma Smith morava na
Pensilvânia.
Pueblo Pueblo é uma cidade do Colorado. Os homens do
Batalhão Mórmon deixarem seus familiares em Pueblo.
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Quincy Quincy é uma cidade do Illinois.
reino celeste O reino celeste é onde vivem o Pai Celestial
e Jesus. Os santos justos viverão lá depois de
ressuscitarem.
reino teleste do céu As pessoas que não forem boas na
Terra viverão no reino teleste do céu depois de
ressuscitarem.
reino terrestre do céu As pessoas que forem boas, mas
que não obedecerem aos mandamentos de Deus na Terra
viverão no reino teleste depois de ressuscitarem.
Rio Mississipi Parte do Rio Mississipi fica perto da cidade
de Nauvoo. Os santos atravessaram o Rio Mississipi
quando saíram de Nauvoo.
Salt Lake City Os pioneiros construíram Salt Lake City.
Ela fica no Vale do Grande Lago Salgado.
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Sião Sião era a cidade que Enoque construiu. Um dia
haverá outra cidade chamada Sião. Ela ficará no Condado
de Jackson, Missouri.
Utah Utah é um estado do Oeste dos Estados Unidos.
Salt Lake City fica em Utah.
Vale do Grande Lago Salgado O Vale do Grande Lago
Salgado fica no Oeste dos Estados Unidos.
Vermont Vermont é um estado do Leste dos Estados
Unidos. Joseph Smith nasceu em Vermont.
Winter Quarters Winter Quarters era uma cidade nas
planícies dos Estados Unidos.
Wyoming O Wyoming é um estado do Oeste dos Estados
Unidos. Brigham Young enviou santos para construírem
cidades no Wyoming.

Pessoas a Conhecer
Abraão Abraão foi um profeta que viveu há muito tempo.
A história de Abraão está no Velho Testamento e em
Pérola de Grande Valor.
Bennett, John C. John C. Bennett era o prefeito de
Nauvoo. Voltou-se contra Joseph Smith.
Capitão Allen O Capitão Allen era capitão no Exército
dos Estados Unidos. Pediu aos homens da Igreja que
integrassem o Batalhão Mórmon.
Copley, Leman Leman Copley era um membro da Igreja
em Kirtland, Ohio, que não quis dividir suas terras com
outros santos.

Kimball, Sarah Sarah Kimball era membro da primeira
Sociedade de Socorro.
Kimball, Spencer W. Spencer W. Kimball foi o 12o
presidente da Igreja.
Knight, Newel Newel Knight adoeceu quando Satanás
tentou impedi-lo de orar. Joseph Smith curou Newel Knight.
Lamanitas Os lamanitas são descendentes dos filhos de
Lamã e Lemuel, filhos de Leí.
Melquisedeque Melquisedeque foi um profeta que viveu
há muito tempo.

Cowdery, Oliver Oliver Cowdery ajudou Joseph Smith
a traduzir as placas de ouro. Trabalhou muito para ajudar
a Igreja.

Moisés Moisés foi um profeta que viveu muito tempo
atrás. Tirou os israelitas da escravidão no Egito. Restaurou
um poder especial do sacerdócio a Joseph Smith e Oliver
Cowdery no Templo de Kirtland.

Elias Elias restaurou um poder especial do sacerdócio a
Joseph Smith e Oliver Cowdery no Templo de Kirtland.

Mórmons Às vezes os membros da Igreja são chamados
de mórmons porque acreditam no Livro de Mórmon.

Elias, o Profeta Elias, o profeta, viveu há muito tempo.
Restaurou o um poder especial do sacerdócio a Joseph
Smith e Oliver Cowdery no Templo de Kirtland.

Morôni Morôni também foi um profeta nefita que viveu
na América há muito tempo. Enterrou as placas de ouro
no Monte Cumora.

Enoque Enoque foi um profeta que viveu na Antigüidade.
Construiu a cidade de Sião. A história de Enoque
encontra-se em Pérola de Grande Valor.

Noé Noé foi um profeta que viveu há muito tempo.

Governador Boggs O Governador Boggs foi governador
do Missouri. Não quis ajudar os santos e promulgou uma
ordem para expulsá-los do estado ou matá-los.
Harris, Martin Martin Harris ajudou Joseph Smith a
traduzir as placas de ouro. Perdeu algumas páginas do
Livro de Mórmon.
Hyde, Orson Orson Hyde era um Apóstolo. Dedicou a
Terra Santa para os filhos de Abraão terem um lugar para
viver.
Índios Os índios viviam em muitas partes dos Estados
Unidos. Às vezes os índios são chamados de lamanitas.
João Batista João Batista viveu na mesma época em que
Jesus estava na Terra. João Batista deu o Sacerdócio
Aarônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery.
João João era um dos Doze Apóstolos de Jesus. Pedro,
Tiago e João restauraram o Sacerdócio de Melquisedeque
a Joseph Smith e Oliver Cowdery.
Kimball, Heber C. Heber C. Kimball era um apóstolo.
Serviu como missionário na Inglaterra.

Page, Hiram Hiram Page disse ter uma pedra que lhe
dava revelações para a Igreja.
Partridge, Edward Edward Partridge foi o primeiro bispo
da Igreja.
Pedro Pedro era um dos Doze Apóstolos de Jesus. Pedro,
Tiago e João restauraram o Sacerdócio de Melquisedeque a
Joseph Smith e Oliver Cowdery.
Phelps, William W. William W. Phelps ajudou a iniciar
escolas no Condado de Jackson, Missouri.
Pioneiros Pioneiros eram os santos que atravessaram as
planícies até as Montanhas Rochosas.
Pratt, Parley P. Parley P. Pratt saiu em missão para
ensinar os lamanitas.
Richards, Willard Willard Richards era amigo de Joseph
Smith. Estava com Joseph na Cadeia de Carthage.
Rigdon, Sidney Sidney Rigdon era um dos conselheiros
de Joseph.
Smith, Alvin Alvin Smith era um dos irmãos mais velhos
de Joseph Smith. Ele morreu antes de Joseph. Joseph teve
uma visão de Alvin no reino celeste.
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Smith, Emma Emma Smith era a esposa de Joseph
Smith. Foi a primeira líder da Sociedade de Socorro.
Fez um hinário para a Igreja.

Taylor, John John Taylor era amigo de Joseph Smith.
Estava com Joseph na Cadeia de Carthage. Tempos depois,
tornou-se presidente da Igreja.

Smith, Hyrum Hyrum Smith era um dos irmãos mais
velhos de Joseph Smith. Hyrum foi morto na Cadeia de
Carthage com Joseph.

Tiago Tiago era um dos Doze Apóstolos de Jesus. Pedro,
Tiago e João restauraram o Sacerdócio de Melquisedeque
a Joseph Smith e Oliver Cowdery.

Smith, Joseph Joseph Smith foi o primeiro profeta e
presidente d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias. Jesus deu a Joseph Smith as revelações que
estão em Doutrina e Convênios. Joseph foi morto na
Cadeia de Carthage.

Whitmer, David David Whitmer foi uma das
testemunhas que viu as placas de ouro. Ajudou a iniciar a
Igreja em 6 de abril de 1830.

Smith, Joseph Sênior. Joseph Smith Sênior era o pai de
Joseph Smith.

Whitney, Newel K. Newel K. Whitney foi o segundo
bispo da Igreja.

Smith, Lucy Lucy Smith era a mãe de Joseph Smith.

Williams, Frederick G. Frederick G. Williams era um dos
conselheiros de Joseph Smith.

Smith, Samuel Samuel Smith era o irmão mais novo
de Joseph Smith. Foi o primeiro missionário da Igreja.
Snow, Eliza R. Eliza R. Snow era membro da primeira
Sociedade de Socorro.
Sr. Chandler O Sr. Chandler vendeu alguns papiros
antigos aos santos em Kirtland. Neles havia escritos de
Abraão.
Sr. Hale O Sr. Hale era o pai de Emma Smith.
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Whitmer, Peter Peter Whitmer ajudou a iniciar a Igreja
em 6 de abril de 1830.

Young, Brigham Brigham Young era um dos Doze
Apóstolos. Foi o líder dos pioneiros. Foi o presidente
da Igreja depois de Joseph Smith.
Young, Phineas Phineas Young era irmão de Brigham
Young.

Cenas da História da Igreja

Bosque Sagrado. Nessa floresta perto de sua casa, o Profeta Joseph Smith recebeu a Primeira Visão.

Monte Cumora. O anjo Morôni orientou Joseph Smith para que achasse
as placas de ouro que ele enterrara nesse monte (o monte está no centro,
à direita).

Casa de Troncos de Joseph Smith Sênior. Esta é uma réplica da casa
em que viveu a família Smith por algum tempo.

Prensa e Gráfica de Grandin. A primeira edição do Livro de
Mórmon foi impressa aqui.

Rio Susquehanna. O Sacerdócio Aarônico e o Sacerdócio de
Melquisedeque foram restaurados às margens desse rio
(ver D&C 13; 128:20).
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Casa de Troncos de Peter Whitmer Sênior. Essa réplica foi construída no local em que a Igreja foi organizada em 6 de abril de 1830.

Templo de Kirtland. Esse foi o primeiro templo construído nos últimos dias. Jesus, Moisés, Elias e Elias, o profeta, restauraram as chaves
do sacerdócio nesse templo.

Vale de Adão-ondi-Amã. Adão, outros profetas e santos fiéis se reunirão com o Salvador nesse local antes de Sua Segunda Vinda.

Cadeia de Liberty. Durante o tempo em que ficou preso injustamente aqui, Joseph Smith recebeu a revelação hoje registrada em
Doutrina e Convênios 121–123.

Cadeia de Carthage. Aqui o Profeta Joseph Smith e seu irmão Hyrum morreram como mártires em 27 de junho de 1844 (ver D&C 135).
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Casa de Brigham Young. Vista da casa reformada de Brigham Young
em Nauvoo, Illinois.

Templo de Nauvoo Illinois. O Templo de Nauvoo foi destruído
depois que os santos deixaram a cidade em 1846 e foi reconstruído
e dedicado em 2002.

Os Santos Mudam-se para o Oeste. Pintura de C. C. A. Christensen

Templo de Salt Lake. O Templo de Salt Lake demorou 40 anos para ficar pronto.
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Presidentes da Igreja

Joseph Smith, 1830–1844

Brigham Young, 1847–1877

John Taylor, 1880–1887

Wilford Woodruff, 1889–1898

Lorenzo Snow, 1898–1901

Joseph F. Smith, 1901–1918

Heber J. Grant, 1918–1945

George Albert Smith, 1945–1951

David O. McKay, 1951–1970

Joseph Fielding Smith, 1970–1972

Harold B. Lee, 1972–1973

Spencer W. Kimball, 1973–1985

Ezra Taft Benson, 1985–1994

Howard W. Hunter, 1994–1995

Gordon B. Hinckley, 1995–
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