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A IGREJA DE JESUS O CRISTO DOS SANTOS DOS 

ÚLTIMOS DIAS ensina que vivemos num estado pré-

mortal como filhos de pais celestiais. Viemos à terra 

para ganhar um corpo físico e ser testados através 

da experiência mortal. Por obediência às leis e 

ordenanças do evangelho, voltamos à presença de 

Deus, onde viveremos para sempre numa 

organização familiar.  

Os membros da Igreja acreditam que os casamentos 

realizados nos templos são "selados", ou 

abençoados para durar pela eternidade. O conceito 

de que a unidade familiar pode continuar para além 

do túmulo como uma entidade consciente e 

amorosa, com a parceria do casamento e relações 

pai-filho numa forma intacta, é uma crença central 

da doutrina dos Santos dos Últimos Dias. 

Para participar de uma cerimónia de casamento, 

chamada de "Selamento", um homem e uma mulher 

se ajoelham juntos num altar numa sala de 

selamento do templo. Para que este selamento 

permaneça em vigor, marido e mulher devem amar-

se e ser fiéis um ao outro e continuar a seguir um 

curso de serviço e compromisso cristão e durante 

toda a vida. 

As crianças nascidas ou adotadas nesses 

casamentos também são "seladas" para viver com as  

suas famílias para sempre. 

TEMPLOS E GENEALOGIA Os templos servem 

como o único lugar onde cerimónias como o 

batismo e o selamento podem ser realizadas em 

nome daqueles que morreram - uma prática que 

os santos dos últimos dias acreditam que era 

seguida nos tempos do Novo Testamento, mas que 

mais tarde viria a ser perdida. 

Eles acreditam que esta provisão deve ser feita 

para todas as pessoas - especialmente para os seus 

próprios antepassados - que morreram sem a 

oportunidade de aprender sobre Jesus Cristo e sem 

as cerimónias que são requeridas para poder voltar 

à presença de Deus, o Pai. Os membros da Igreja 

acreditam que têm uma responsabilidade de 

pesquisar a sua própria genealogia para que eles 

possam levar os nomes dos seus antepassados e 

outras informações vitais para o templo. No 

templo, eles realizam as cerimónias (como 

baptismo e selamento) em nome de seus 

ancestrais, sabendo que estes são livres para 

aceitar ou recusar esta dádiva. 

Com base nessas crenças e práticas, A Igreja de 

Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 

estabeleceu o FamilySearch - a maior organização 

genealógica do mundo. Desde 1894, o 

FamilySearch trabalhou com arquivos, bibliotecas e 

igrejas em mais de 100 países para facilitar o 

acesso ecomómico aos registos que ajudam as 

pessoas a encontrar os seus antepassados. 

A cada mês, mais de três milhões de pessoas usam 

esses registos, recursos e serviços, fornecidos 

gratuitamente ao público, para aprender mais 

sobre a sua história familiar. O FamilySearch 

adiciona 400 milhões de novos registos a cada ano 

e esses registos e serviços estão disponíveis online 

no site FamilySearch.org ou em mais de 4.600 

centros de história da família em mais de 130 

países, incluindo a renomada Biblioteca de História 

da Família na cidade de Salt Lake Cit, Utah, nos 

Estados Unidos da América 
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Para mais informações acerca da Igreja em Portugal visite 

www.saladeimprensamormon.pt 

 

 


