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Por que Moisés, Elias e Elias,  
o Profeta, apareceram no Templo 
de Kirtland?

“Ao nos prepararmos 
para o encon-
tro com Deus, 

podemos saber quais são 
nossas responsabilidades 
divinamente atribuídas 
analisando as sagradas 
chaves restauradas no 
Templo de Kirtland.” 1

— Élder Quentin L. Cook, do  
Quórum dos Doze Apóstolos

O que são as chaves do sacerdócio?

As chaves do sacerdócio são a autoridade que Deus concedeu aos líderes do 
sacerdócio para dirigir e governar o uso de Seu sacerdócio na Terra.2

Chaves e autoridade do sacerdócio

Em 3 de abril de 1836, o Senhor enviou os portadores  
do sacerdócio do Velho Testamento — Moisés, Elias e Elias,  

o Profeta — a Joseph Smith e Oliver Cowdery para lhes 
conferir o seguinte:

DEBATE
Que bênçãos você recebeu por causa do sacerdócio? 
O que você pode fazer para participar desta obra “divi-
namente atribuída”?

O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na Primeira Presidência, ensinou: “No final, 
é o Senhor Jesus Cristo quem possui todas as chaves do sacerdócio, porque Dele é o sacerdó-
cio. Ele é quem determina quais chaves são delegadas aos seres mortais e como essas chaves 
devem ser usadas”.3 O presidente da Igreja tem a autoridade do Senhor para exercer todas as 
chaves do sacerdócio necessárias para o funcionamento da Igreja (Doutrina e Convênios 132:7).

Doutrina e  
Convênios 110
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MOISÉS

ELIAS
“Aparentemente 
viveu nos dias  
de Abraão” 5

Foi um profeta no 
Reino do Norte de 
Israel, por volta de 
900 a.C.
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A dispensação do evangelho de Abraão
“Em nós e em nossa semente todas as gerações depois de nós seriam 
abençoadas” (Doutrina e Convênios 110:12)

“Com essa renovação [do convênio abraâmico], recebemos, como os anti-
gos, o santo sacerdócio e o evangelho eterno. Temos o direito de receber a 
plenitude do evangelho, desfrutar as bênçãos do sacerdócio e qualificar- nos 
para a mais grandiosa das bênçãos de Deus: a vida eterna.” 6 
 — Presidente Russell M. Nelson

As chaves do poder selador
“Para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais” 
(Doutrina e Convênios 110:15)

“As chaves seladoras restauradas pelo Profeta Elias, do Velho Testa-
mento, permitem a realização de ordenanças nos templos sagrados. As 
ordenanças feitas nesses templos permitem que indivíduos e famílias 
retornem à presença dos nossos pais celestiais.” 7 
 — Élder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos

As chaves da coligação de Israel
“Para coligar Israel das quatro partes da Terra” (Doutrina e Convênios 
110:11)

“Quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos refe-
rindo a esta verdade fundamental: todos os filhos do Pai Celestial, 
nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do evangelho 
restaurado de Jesus Cristo.” 4 
 — Presidente Russell M. Nelson

Libertou os israelitas 
do cativeiro no Egito

ELIAS, O 
PROFETA


