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Esses profetas foram chamados  
por Deus “por causa de sua grande fé e suas 
boas obras” (Alma 13:3; ver também Abraão 

3:22–23). As chaves do sacerdócio que  
eles possuíam foram restauradas  

ao profeta Joseph Smith.
Aqui estão algumas coisas  

interessantes sobre esses profetas.  
Veja o que mais você pode aprender sobre 

eles ao estudar as escrituras.

JESUS 
CRISTO
Jesus Cristo não apenas 
ensinou o evangelho 
e realizou muitos 
milagres, mas também 
estabeleceu Sua Igreja 
na Terra. Expiou nossos 
pecados, foi crucificado 
e ressuscitou para 
permitir que vencêsse-
mos a morte espiritual 
e a morte física. Ele é 
o Cabeça de Sua Igreja 
hoje em dia, e Ele e 
o Pai Celestial são a 
fonte da autoridade do 
sacerdócio.

A GRANDE APOSTASIA
Depois da Ressurreição do Salvador, Seus apóstolos e 
outros líderes da Igreja tentaram divulgar o evange-
lho, mas as pessoas rejeitaram seus ensinamentos 
e até mataram a maioria dos apóstolos. Devido à 
iniquidade das pessoas, a plenitude do evangelho foi 
perdida na Terra. O mundo caiu em trevas espirituais 
(ver Isaías 60:2).
•  Por mais de mil anos, as pessoas não tiveram 

acesso às ordenanças de salvação, às bênçãos 
do templo ou à orientação de um profeta.

•  Verdades preciosas foram perdidas da Bíblia.
•  Ideias falsas foram ensinadas sobre a verdadeira 

natureza de Deus.
•  Algumas ordenanças de salvação foram alteradas 

ou ensinadas incorretamente (ver Isaías 24:5).
•  Essa apostasia acabou levando ao surgimento de 

muitas igrejas.

A REFORMA
Durante a Grande Apostasia, algumas pessoas 
religiosas da Europa perceberam que o evangelho 
de Jesus Cristo não estava sendo ensinado corre-
tamente. Esses reformadores não eram profetas, 
mas fizeram o melhor que puderam para ensinar a 
verdade conforme a entendiam. Ajudaram a tornar 
a Bíblia acessível a mais pessoas. Muitos lutaram 
pela liberdade religiosa e abriram caminho para a 
Restauração do evangelho.

JOSEPH SMITH
Então a plenitude do evangelho se perdeu para 
sempre? Não! Deus revelou importantes verdades 
a Joseph Smith novamente. Mensageiros celestes 
restauraram a ele todas as chaves do sacerdócio 
necessárias (ver D&C 27:8–13; 110; 128:18–21), 
tornando esta a “dispensação da plenitude dos tem-
pos” (D&C 138:48). Esta época também é conhecida 
como os últimos dias porque é a última dispensação 
antes da Segunda Vinda de Jesus Cristo.

A RESTAURAÇÃO
Adivinhe! VOCÊ tem as bênçãos  
da Restauração. Sim, você!
•  A Igreja de Jesus Cristo foi restaurada com  

um profeta e apóstolos para liderá- la.
•  O Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, 

Pérola de Grande Valor e outras revelações 
modernas restauraram verdades preciosas que 
haviam sido perdidas (ver 2 Néfi 27).

•  Joseph Smith recebeu o Sacerdócio Aarônico 
de João Batista (ver D&C 13) e o Sacerdócio de 
Melquisedeque dos apóstolos Pedro, Tiago  
e João (ver D&C 128:20).

•  Os portadores do sacerdócio autorizados reali-
zam devidamente as ordenanças de salvação.

•  E sabemos que a verdade jamais será perdida 
novamente por meio de uma apostasia (ver 
Daniel 2:44). ◼

Você  está aqui

Adão foi um verda-
deiro pioneiro: foi o 
primeiro homem na 
Terra e o primeiro 
profeta! Ele ensinou 
o evangelho a sua 
família, porém 
mesmo no princípio 
muitos “[buscaram] 
seus próprios con-
selhos nas trevas” e 
rejeitaram a verdade 
(Moisés 6:28).

Já ouviu falar que toda 
uma cidade foi levada 
para o céu? Ora, a cidade 
de Sião — estabelecida 
por Enoque — era tão 
justa que as pessoas 
foram morar com Deus 
(ver Moisés 7:23).

Você conhece a história 
da arca de Noé. Só oito 
pessoas — a família de 
Noé — sobreviveram 
ao Dilúvio por darem 
ouvidos às advertências 
de Noé (ver Gênesis 
7; Moisés 8). Mas 
você sabia que ele 
recebeu o sacerdócio 
quando tinha 10 anos 
de idade (ver D&C 
107:52) e que “gigantes 
(…) procuraram Noé 
para tirar- lhe a vida”? 
(Moisés 8:18.)

Abraão quase foi sacri-
ficado por sacerdotes 
iníquos, mas um anjo o 
salvou (ver Abraão 1). Ele 
teve algumas revelações 
incríveis, inclusive uma 
visão da vida pré- mortal. 
Os membros da Igreja 
são seus descendentes, 
e o convênio abraâmico 
tem esse nome por causa 
dele (ver Abraão 2–5).

Moisés conduziu os 
israelitas para fora do 
Egito e os ajudou a 
conquistar a liberdade. 
Ele “procurou diligen-
temente santificar 
seu povo para que 
contemplassem a face 
de Deus; eles, porém, 
endureceram o cora-
ção e não puderam 
suportar sua presença” 
(D&C 84:23–24). 
De fato, por causa 
da apostasia deles, 
tiveram que vagar pelo 
deserto por 40 anos!


