
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

   Perguntas Frequentes 
 

 

 

Qual é o propósito do Templo? 

Para os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias, os templos são literalmente 

a “Casa do Senhor”. Os Templos são edifícios 

sagrados onde os Santos dos Últimos Dias recebem 

instruções sobre o propósito da vida e do seu 

relacionamento com Deus. Neles, participam de 

cerimónias cujo alcance vai para lá da mortalidade, 

tanto por eles mesmo como a favor dos seus 

antepassados falecidos. Também fazem convénios de 

servir a Deus e ao próximo. Cerimónias sagradas, 

como o casamento eterno e o batismo vicário pelos 

mortos, só podem ser realizadas nos templos. Estas 

ordenanças tornam possível aos seus participantes 

regressar à presença de Deus e unem as famílias 

para a eternidade.  

 

Como é o interior do Templo? 

Muitas pessoas têm a impressão que o interior de um 

templo dos Santos dos Últimos Dias é como um 

enorme salão ou uma espécie de catedral. Na 

realidade, os templos são formados por uma série de 

salas concebidas para a realização de determinadas 

cerimónias como casamentos, batismos e sessões de 

instruções religiosas. No interior do templo, os 

membros da Igreja mudam de roupa para uma 

indumentária simples, modesta e de cor branca antes 

de participar nas cerimónias do templo. A roupa 

branca do templo simboliza pureza e reverência. 

Os membros do público podem alguma vez 

ver o interior do templo? 

Sim. Terminada a construção do templo, são 

realizadas sessões de portas abertas (geralmente por 

diversos dias) para o público em geral. Durante as 

sessões de portas abertas, são organizadas visitas 

guiadas para o público e são dadas informações que 

respondem a diversas questões assim como 

explanações sobre as diferentes funções e 

cerimónias realizadas no templo. 

 

Qual é a diferença entre um templo e uma 

capela? 

As capelas estão abertas para todos, sendo que 

qualquer pessoa é bem-vinda a assistir às reuniões 

Dominicais de adoração e a outras atividades nelas 

realizadas. Depois dos templos serem dedicados, 

apenas os Santos dos Últimos Dias fiéis podem entrar 

neles. As capelas estão abertas e em plena atividade 

aos domingos, durante todo o dia, enquanto os 

templos geralmente estão fechados nesse dia. Para 

além das reuniões dominicais, as capelas podem ser 

usadas para inúmeras atividades tais como um jantar 

especial, uma atividade para os jovens ou até mesmo 

uma iniciativa de doação de sangue da comunidade. 

Os templos são usados apenas para a realização de 

ordenanças sagradas que abençoam indivíduos e 

ligam as famílias para a eternidade. 

 

O que irá acontecer ao valor das 

propriedades ao redor do templo? 

Como símbolos visíveis de honra e reverência a Deus, 

os templos dos Santos dos Últimos Dias são 

construídos com a melhor mão de obra e materiais 

disponíveis. Eles possuem belos jardins e são 

mantidos e concebidos para complementar a 

comunidade onde se integram.  

 



Os templos levarão a um aumento do tráfego 

ou a problemas de estacionamento? 

Não. Os templos não são concebidos para acomodar 

um grande número de pessoas ao mesmo tempo. 

Visto que as atividades no templo estão distribuídas 

ao longo do dia, o tráfego de carros flui 

normalmente. O local também possui uma vasta zona 

de estacionamento. Durante a abertura de solo, as 

sessões de portas abertas e a dedicação, trabalhamos 

de perto com os nossos vizinhos de modo a 

minimizar o impacto do tráfego e do estacionamento 

e garantir-lhes o acesso fácil às suas habitações. 

A Igreja vai passar a usar este templo como 

uma espécie de centro de operações para 

realizar proselitismo na nossa comunidade? 

Não. Os templos são usados apenas para a realização 

de ordenanças sagradas e não como centros de 

reuniões para as congregações ou para a realização 

de proselitismo. O edifício anexo ao templo a que 

chamamos de capela tem o propósito de permitir a 

realização das reuniões dominicais e outras ao longo 

da semana, mas não será um centro de proselitismo. 
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