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UM DOS EVENTOS MAIS INFLUENTES DA HISTÓRIA 

DAS RELGIÕES ocorreu durante a primavera de 1820, 

quando dois seres celestiais apareceram a um jovem 

rapaz chamado Joseph Smith. 

Joseph Smith nasceu em 23 de dezembro de 1805, em 

Sharon, Vermont, no nordeste dos Estados Unidos. Mais 

tarde mudou-se com sua família para a comunidade 

rural de Palmyra, Nova Iorque, local onde estava a 

ocorrer um movimento de renascimento religioso, no 

início do século 19. Confundido pelas diferentes e 

conflitivas reivindicações dos diversos credos religiosos, 

Joseph refugiou-se na Bíblia para obter orientação e aí 

encontrou o conselho em Tiago 1: 5 que lhe dizia para 

“perguntar a Deus” por si mesmo. 

Num bosque perto da quinta da família, Joseph ajoelhou-

se para orar. Naquele lugar isolado, na mais dramática 

revelação que aconteceu desde os tempos bíblicos, Deus 

e Seu Filho, Jesus Cristo apareceram ao menino e deram-

lhe instruções. 

Foi-lhe ordenado que não se juntasse a nenhuma das 

igrejas e foi informado de que Deus iria restaurar na 

terra a Igreja que tinha sido originalmente organizada 

por Jesus Cristo, com todas as suas verdades e a 

autoridade do sacerdócio. Dez anos depois, depois de 

uma série de revelações e visitas impressionantes a 

Joseph e a outras pessoas, A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias, foi oficialmente organizada em 

6 de abril de 1830, em Fayette, estado de Nova Iorque. 

O LIVRO DE MÓRMON: OUTRO TESTAMENTO DE JESUS 

CRISTO Em setembro de 1823, Joseph recebeu a 

visitação de um antigo profeta, um homem que havia 

vivido e morrido no Hemisfério Ocidental séculos atrás. 

Este homem ressuscitado, cujo nome era Moróni, pediu 

que Joseph se dirigisse a uma colina perto de Palmyra, 

local onde lhe mostrou a história religiosa de uma antiga 

civilização Americana que estava gravada em placas de 

metal, enterradas no chão. Quatro anos depois, foi 

permitido que Joseph recolhesse esse registo e o 

traduzisse. O Livro de Mórmon, o nome de um dos 

antigos profetas Americanos que haviam compilado essa 

história, foi publicado pela primeira vez em 1830. 

O Livro de Mórmon contém escritos religiosos das 

civilizações da América antiga, entre 2200 anos B.C. e 421 

anos d.C. Inclui um relato com um testemunho ocular do 

ministério de Jesus Cristo ao continente americano, após 

a Sua ressurreição em Jerusalém. 

RESTAURAÇÃO DA AUTORIDADE DO SACERDÓCIO Os 

apóstolos e profetas em todas as eras tiveram a 

autoridade de Deus para agir em seu nome. Os doze 

apóstolos originais receberam esta autoridade do 

sacerdócio sob as mãos do próprio Jesus Cristo. Mas com 

a sua morte, a autoridade do apostolado desapareceu da 

terra. Um componente essencial da restauração, foi, 

portanto, o restabelecimento da autoridade do 

sacerdócio em 1829. 

Em maio daquele ano, um ser ressuscitado que se 

identificou a si próprio como João Batista, apareceu a 

Joseph Smith e ao seu amigo Oliver Cowdery, colocou as 

mãos sobre as suas cabeças e conferiu-lhes o Sacerdócio 

Aarónico, junto com a autoridade para poder batizar e 

realizar outras ordenanças. Pouco tempo depois, três 

dos apóstolos originais - Pedro, Tiago e João – 

apareceram a Joseph e a Oliver e conferiram-lhes a 

autoridade do apostolado e o sacerdócio Melquisedeque, 

(um sacerdócio superior). Com a restauração do 

sacerdócio, Joseph organizou A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias com seis membros iniciais. 

CRESCIMENTO E OPOSIÇÃO Tal como a antiga igreja, A 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma 

igreja missionária. Em meados do século 19, os 

conversos à Igreja foram incentivados a se reunirem com 

os santos na América. Hordas de imigrantes, com origem 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

na Europa e no leste dos Estados Unidos, rapidamente 

criaram uma situação propícia para uma crescente 

oposição. Para escapar do tumulto crescente, a sede da 

Igreja mudou-se primeiro de Nova Iorque para Ohio, 

depois para o Missouri e finalmente para o estado do 

Illinois. Em 1839, os santos dos últimos dias 

estabeleceram a comunidade de Nauvoo, Illinois, num 

local que era um pântano inóspito na fronteira com o Rio 

Mississippi.  Sob a liderança de Joseph Smith, começaram 

a drenar as terras pantanosas, erguendo uma cidade de 

belas casas, prósperas fazendas e empresas. 

Construíram também um templo na cidade. Em 1844, 

Nauvoo rivalizava já com a cidade de Chicago, em termos 

de população. Mas a crescente suspeita e ansiedade por 

parte das comunidades vizinhas alimentaram a criação 

de uma atmosfera de extrema agitação e desconfiança. 

Os jornais que se publicam nas cidades vizinhas 

começaram a exigir que se exterminassem o povo ‘santo 

dos últimos dias’.  

No auge desse tumulto, Joseph Smith e seu irmão Hyrum 

foram baleados até a morte, por uma multidão armada 

perto de Carthage, estado de Illinois. 

BRIGHAM YOUNG E A TRAVESSIA PARA O OESTE As 

turbas enraivecidas atacavam os colonatos Santos dos 

Últimos Dias na região, queimando colheitas, destruindo 

casas e ameaçando exterminar as pessoas. Os líderes da 

igreja tomaram conhecimento de que um novo 

movimento violento se estava a formar.  O que disto 

resultou foi uma das mais visionárias e prodigiosas 

viagens na história da América. Como o apóstolo mais 

sénior do quórum dos Doze Apóstolos, Brigham Young 

havia sucedido a Joseph Smith como líder da Igreja. 

Em fevereiro de 1846, liderou os santos dos últimos dias 

através do congelado rio Mississippi em direção ao 

território não explorado de Iowa. A dura viagem através 

do território do Iowa, culminou com a criação de uma 

pequena colónia chamada Winter Quarters, próximo do 

que é hoje a cidade de Omaha, no estado do Nebrasca. 

Nesse local, durante o inverno e o início da primavera de 

1846–1847, os santos dos últimos dias prepararam-se 

para a caminhada histórica em direção oeste até ao 

remoto vale do Grande Lago Salgado, a 1600 quilómetros 

de distância. O grupo avançado, que incluía Brigham 

Young liderou a travessia, tendo chegado ao Vale do 

Lago Salgado em 22 de julho de 1847.  

Nos 22 anos seguintes, estima-se que 68.000 santos dos 

últimos dias foram chegando a esse refúgio na Grande 

Bacia. Alguns cruzavam as planícies em carroções, mas 

entre 1856 e 1860, dez grupos de quase 3.000 homens, 

mulheres e crianças caminharam a pé até ao vale do 

Grande Lago Salgado, puxando simples carrinhos de 

mão. 

Sob a direção de Brigham Young, estes pioneiros 

estabeleceram mais de 600 comunidades, desde o sul de 

Alberta, no Canadá, até ao México. 

A ERA MODERNA Quando Utah se tornou um estado em 

4 de janeiro de 1896, os membros da Igreja chegavam 

aos 250 mil, a maioria deles vivendo em Utah. 

Quando a Igreja alcançou um milhão de membros em 

1947, cem anos após o êxodo desesperado desde 

Nauvoo, grande parte desse milhão ainda eram 

americanos. Depois de 1947, no entanto, a proporção de 

membros de Utah começou a encolher quase tão 

rapidamente quanto o crescimento mundial da Igreja se 

acelerou. Atualmente, menos de 14% do total de 

membros da Igreja reside em Utah e menos de 45% vive 

nos Estados Unidos. No fim de 2018, o número de 

membros ascendia a 16.3 milhões de membros. 
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Para mais informações acerca da Igreja em Portugal visite 

www.saladeimprensamormon.pt 

 

 


