
A PRIMEIRA VISÃO Um dos eventos mais influentes 
na história da religião ocorreu durante a primavera de 
1820, quando dois seres celestiais apareceram a um 
rapaz chamado Joseph Smith.

Joseph viveu em Nova York, em 1820, quando um 
alvoroço religioso estava a varrer a região. Confuso 
com as reivindicações contraditórias das várias cren-
ças religiosas, Joseph procurou obter orientação na 
Bíblia onde encontrou o conselho de “pedir a Deus” 
(Tiago 1:5).

Num bosque, perto da quinta da família, Joseph 
ajoelhou- se para orar e pedir orientação. Em resposta 
à sua oração, Deus, o Pai Eterno, e o Seu Filho, Jesus 
Cristo, apareceram a Joseph e disseram- lhe que não 
se filiasse a nenhuma das igrejas existentes. Além 
disso, foi instruído que, por intermédio dele, Deus res-
tauraria à Terra a Igreja originalmente organizada por 
Jesus Cristo, com todas as suas verdades e autoridade 
do sacerdócio. Joseph Smith organizou oficialmente A 
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a 6 
de abril de 1830, em Fayette, Nova York.

O LIVRO DE MÓRMON: OUTRO TESTAMENTO DE 
JESUS CRISTO Em setembro de 1823, um ser res-
suscitado chamado Moróni, apareceu a Joseph e 
mostrou- lhe a história religiosa duma antiga civi-
lização americana, gravada em placas de metal e 
enterrada no solo. Joseph traduziu este registo para 

o inglês pelo dom e poder de Deus. Com o nome de 
um dos profetas antigos que o compilaram, o Livro 
de Mórmon foi publicado pela primeira vez em 1830. 
Hoje, está disponível em mais de 110 idiomas.

O Livro de Mórmon contém escritos religiosos de civi-
lizações da América antiga, entre 2200 a.C. e 420 d.C. 
Inclui um relato de testemunhas oculares do ministé-
rio de Jesus Cristo no continente americano, após a 
Sua ressurreição, em Jerusalém.

RESTAURAÇÃO DA AUTORIDADE DO SACERDÓCIO 
Os apóstolos e profetas, em todas as eras, receberam 
a autoridade de Deus para agir em Seu nome. Os pri-
meiros Doze Apóstolos receberam o sacerdócio das 
mãos do próprio Salvador mas, tendo eles sido per-
seguidos e morrido, essa autoridade do sacerdócio 
desapareceu da Terra. Um componente essencial da 
Restauração foi, portanto, o restabelecimento dessa 
autoridade do sacerdócio. Isto aconteceu em 1829, 
quando João Batista e Pedro, Tiago e João — todos 
seres ressuscitados — apareceram e, colocando as 
mãos sobre a cabeça de Joseph e do seu amigo Oliver 
Cowdery, restauraram esta autoridade na Terra. 

CRESCIMENTO E OPOSIÇÃO Tal como a igreja antiga, 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
é uma igreja missionária. Em meados do séc. XIX, os 
conversos foram incentivados a unir- se aos santos na 
América, mas esses grupos crescentes de imigrantes 
da Europa e do leste dos Estados Unidos, fomenta-
ram a discórdia.

Para escapar do crescente tumulto, a sede da Igreja 
mudou- se de Nova York para Ohio, depois para o 
Missouri e, mais tarde, para Illinois. Em 1839, os san-
tos dos últimos dias estabeleceram a comunidade 
de Nauvoo, Illinois. Mas, a crescente desconfiança e 
ansiedade nas comunidades vizinhas, alimentaram 
uma atmosfera de extrema agitação e desconfiança. 
Alguns começaram a pedir o extermínio dos santos 
dos últimos dias.

No auge deste tumulto, Joseph Smith e o seu irmão 
Hyrum, foram mortos a tiro por uma multidão 
armada, em Carthage, Illinois.
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BRIGHAM YOUNG E A JORNADA PARA O OESTE Tur-
bas atacaram os locais onde os santos dos últimos 
dias viviam na região, incendiando plantações, des-
truindo casas e ameaçando exterminar o povo. Os 
líderes da Igreja sabiam que seria necessário encon-
trar outro lugar. Isto levou a uma das migrações mais 
visionárias e significativas da história americana.

Brigham Young sucedeu a Joseph Smith como líder da 
Igreja. Em 1846, ele liderou os santos dos últimos dias 
através do congelado rio Mississippi até ao instável 
território de Iowa e, por fim, para o remoto vale do 
Grande Lago Salgado, 1.600 quilómetros a oeste, 
tendo chegado em julho de 1847.

Nos 22 anos que se seguiram, estima- se que 68.000 
santos dos últimos dias tenham entrado neste refú-
gio do Grande Vale. A maioria atravessou as planícies 
em carroções, mas quase 3.000 caminharam a puxar 
carrinhos de mão. 

Do Vale do Lago Salgado, Brigham Young dirigiu o 
estabelecimento de mais de 350 comunidades na 
América Ocidental.

NA ERA MODERNA Quando Utah recebeu a con-
dição de estado, a 4 de janeiro de 1896, o número 
total de membros da Igreja era de 250.000, a maioria 
em Utah. Quando o número de membros da Igreja 
atingiu um milhão, em 1947, cem anos após o deses-
perado êxodo de Nauvoo, ainda era uma organização 
maioritariamente norte- americana. Contudo, depois 
de 1947, o crescimento mundial acelerou.

No fim de 2020, o número de membros da Igreja a 
nível mundial era de 16,5 milhões, em 196 nações 
e territórios, com apenas 40% a viver nos Estados 
Unidos.
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