
A NATUREZA DE DEUS Uma das doutrinas fundamen-
tais d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias é a crença em Deus, o Pai; no Seu Filho, Jesus 
Cristo; e no Espírito Santo. Os três juntos constituem a 
Trindade. Eles são “um” em propósito, porém são três 
seres distintos.

CRISTÃ A Igreja é Cristã, no entanto, não é nem Cató-
lica nem Protestante. Pelo contrário, é a restauração 
da Igreja de Jesus Cristo, conforme originalmente 
estabelecida pelo Salvador.

AUTORIDADE DIVINA DO SACERDÓCIO A Igreja dá 
ênfase à necessidade de haver autoridade divina. Tal 
como Joseph Smith ensinou: “um homem deve ser 
chamado por Deus, por profecia, e pela imposição de 
mãos, por quem possua autoridade, para pregar o 
Evangelho e administrar as suas ordenanças” (Regras 
de Fé 1:5). A autoridade para agir em nome de Deus é 
designada de sacerdócio.

PRINCÍPIOS E ORDENANÇAS “Cremos que os pri-
meiros princípios e ordenanças do Evangelho são: 
primeiro, Fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, Arrepen-
dimento; terceiro, Batismo por imersão para a remis-
são de pecados; quarto, Imposição [das] mãos para o 
dom do Espírito [ou para ser confirmado membro da 
Igreja]” (Regras de Fé 1:4). Visto as crianças pequenas 
serem incapazes de pecar, elas não são batizadas 
até aos oito anos de idade, quando começam a ser 
responsáveis.

REVELAÇÃO CONTÍNUA A revelação divina para guiar 
a Igreja provém de Deus, por intermédio do Presidente 
da Igreja. Os Presidentes da Igreja são vistos pelos 
Santos dos Últimos Dias como profetas no mesmo 
sentido que Moisés, Abraão e Pedro. Para além disso, 
os pais podem receber revelação divina para a sua 
família, e, a título individual, as pessoas têm o direito 
de receber revelação para a sua vida pessoal.

ESCRITURAS “O Livro de Mórmon: Outro Testamento 
de Jesus Cristo” é uma escritura divinamente inspirada, 
assim como a Bíblia Sagrada. Estes são usados em 
conjunto com outras escrituras aprovadas: Doutrina e 
Convénios, uma compilação de revelações recebidas 
desde a época da Restauração, e a Pérola de Grande 
Valor, uma seleção das revelações, traduções e escri-
tos do Profeta Joseph Smith.

O PROPÓSITO DA VIDA Cada um de nós é, literal-
mente, um(a) filho(a) de pais celestiais, com quem 
vivíamos numa existência pré- mortal. Através do plano 
divino de Deus, viemos à Terra para receber um corpo 
físico, ganhar experiência e provar que somos dignos 
de regressar à presença de Deus. Através da Ressur-
reição de Jesus Cristo, todos irão ressuscitar e, através 
da Sua Expiação, todos poderão participar do Seu 
amor, misericórdia e perdão. Todos têm o potencial de 
obter a vida eterna, condicionada pela obediência aos 
ensinamentos e às ordenanças do Salvador.

FAMÍLIA E CASAMENTO Os relacionamentos fami-
liares são fundamentais para o evangelho de Jesus 
Cristo. “A Família: Proclamação ao Mundo”, publicada 
pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos Doze 
Apóstolos em 1995, proclama que “o plano divino de 
felicidade permite que os relacionamentos familiares 
sejam perpetuados [para] além da morte. “As orde-
nanças e convénios sagrados disponíveis nos santos 
templos, tornam possível aos seus participantes 
regressar à presença de Deus e unem as famílias para 
a eternidade”ChurchofJesusChrist.org). É por isso que 
a Igreja constrói templos.

MORALIDADE A Igreja segue a lei do Salvador 
de estrita moralidade. Os membros fiéis da Igreja 
observam os princípios da honestidade, integridade, 
obediência às leis locais, castidade fora do casamento 

Crenças Básicas e Doutrinas



e fidelidade dentro do casamento entre um homem e 
uma mulher. A Igreja opõe- se ao aborto (salvo raras 
exceções), à pornografia, a jogos de azar e ao casa-
mento entre pessoas do mesmo sexo.

CÓDIGO DE SAÚDE A Palavra de Sabedoria, um código 
de saúde revelado a Joseph Smith em 1833, adverte 
contra o consumo de tabaco, bebidas alcoólicas, chá 
preto e café e enfatiza os benefícios de hábitos alimen-
tares sábios para a saúde física e espiritual. A Igreja 
também interpreta a utilização indevida de drogas — 
ilegais, legais, prescritas ou controladas — como uma 
violação do código de saúde.

DÍZIMO E OFERTAS DE JEJUM A Igreja adota o padrão 
bíblico do dízimo, que consiste na doação de dez por 
cento do nosso rendimento. Os membros fiéis tam-
bém jejuam, mensalmente, durante duas refeições e 
doam o dinheiro que gastariam nessas refeições, ou 
uma quantidade superior, para ajudar os necessitados. 
Estas ofertas generosas permitem à Igreja financiar 
obras de construção, projetos educativos e esforços 
missionários, de bem- estar e de caráter humanitário.

TRABALHO MISSIONÁRIO A Igreja aceita o encargo 
do Salvador de “[ir] por todo o mundo” e partilhar as 
bênçãos do evangelho (Marcos 16:15). Consequente-
mente, a Igreja tem mais de 50.000 missionários de 
tempo integral a servir a nível mundial. A maioria são 
homens e mulheres com idade universitária, embora 
muitos sejam casais já reformados. Todos aceitaram 
determinada designação dos líderes da Igreja e ser-
vem, arcando com as suas próprias despesas, por um 
período que varia entre um ano e meio a dois anos.

SERVIÇO NA IGREJA Os profetas ensinaram que 
“quando [estamos] a serviço [do nosso] próximo, 
[estamos] somente a serviço [do nosso] Deus” (Mosias 
2:17). A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias opera com um clero em regime de voluntariado, 
proporcionando a milhões de pessoas, a nível mundial, 
a oportunidade de crescer prestando fielmente serviço 
cristão a outros.
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