
A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTI-
MOS DIAS A Igreja ensina que todos vivíamos num 
estado pré- mortal como filhos de Pais Celestes. Cada 
pessoa vem à Terra para receber um corpo físico e 
aprender durante a experiência mortal. Pela obediên-
cia aos mandamentos de Deus, cada um de nós pode 
regressar à Sua presença, onde viveremos eterna-
mente numa organização familiar.

Um ensinamento diferenciador dos Santos dos 
Últimos Dias é que o casamento pode ser eterno. 
Tais casamentos devem ser realizados num tem-
plo pela autoridade de Deus, chamada sacerdócio. 
Os templos dos Santos dos Últimos Dias não são 
como os habituais locais de culto aos domingos. 
São edifícios sagrados para sacramentos e cerimó-
nias, ou ordenanças, centradas na família. Para que 

estas ordenanças permaneçam em vigor, o marido 
e a mulher devem amar- se e ser fiéis um ao outro 
durante o casamento e prosseguir numa rota de 
compromisso e de serviço cristão por toda a vida.

TEMPLOS E HISTÓRIA DA FAMÍLIA Para milhões de 
pessoas que viveram antes da época de Cristo ou 
durante os séculos intermédios entre a morte dos 
apóstolos e a Restauração da Igreja de Cristo, estas 
ordenanças não estavam disponíveis. Ainda hoje, 
milhões de pessoas vivem e morrem sem nunca 
ouvir o nome de Jesus Cristo ou aprender e aceitar 
os princípios e ordenanças salvadoras do evangelho 
que Ele ensinou.

Portanto, devem tomar- se providências para aqueles 
que morreram sem a oportunidade de receber estas 
ordenanças do templo. A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias ensina que todas as orde-
nanças de salvação são realizadas, na Terra, a favor 
dos mortos. Os Santos dos Últimos Dias servem 
como procuradores dos seus próprios antepassados 
falecidos nessas cerimónias sagradas, que incluem 
o batismo, o selamento entre marido e mulher, e o 
selamento de pais e filhos em unidades familiares 
eternas. Estas ordenanças só têm validade se forem 
aceites, voluntariamente, por cada indivíduo.

Os templos são fundamentais para a crença dos 
Santos dos Últimos Dias. Os membros são ensi-
nados que têm a obrigação de fazer a sua árvore 
genealógica e realizar as ordenanças do templo 
pelos seus antepassados falecidos.

As Famílias Podem Ser Eternas
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