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GRÁFICO 1 ÉTER E 1 NÉFI A MOSIAS

LIVROS DA BÍBLIA Gênesis II Reis

Profetas advertem a respeito da destruição da 
nação jaredita a menos que se arrependam 

(ver Éter 11:1–13).

•	

Cristo mostrou Seu corpo 
espiritual para o irmão de 
Jarede (ver Éter 3–4).

•	Jarede, seu irmão, suas famílias e outros (os jareditas) partiram da região da 
Torre de Babel e viajaram para uma nova terra (ver Éter 1–2).

•	Os jareditas construíram barcos e 
cruzaram o mar até o continente 
americano (ver Éter 2–6).

•	Aquis estabeleceu combinações secretas (ver Éter 8).

•	Êmer foi ungido rei e viu Jesus Cristo (ver Éter 9:14–22).

•	Uma grande fome e serpentes venenosas 
fizeram o povo humilhar-se perante o 
Senhor (ver Éter 9:30–35).

Por fim, uma sangrenta guerra civil destruiu a nação jaredita. 
Somente Coriântum e Éter sobreviveram (ver Éter 13–15).
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1 NÉFI 1–22
NÉFI (filho de Leí)

2 NÉFI 1–33

8

▲ ▲
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▲▲

POVO DE ZARAENLA (MULEQUITAS)

30

▲

POVO DE NÉFI 
(NEFITAS)

Leí teve a visão da árvore da 
vida (ver 1 Néfi 8).

Leí profetizou a respeito do 
Messias (ver 1 Néfi 10:3–15).

Néfi conheceu a 
condescendência de 
Deus (ver 1 Néfi 
11–12).

Néfi profetizou a 
Crucificação de Cristo 
(ver 1 Néfi 19).

Leí ensinou Jacó sobre o 
Santo Messias (ver 2 Néfi 2).

•	Os nefitas se separaram dos lamanitas 
(ver 2 Néfi 5:1–7).

Néfi e Jacó ensinaram e 
profetizaram a respeito de 

Cristo (ver 2 Néfi 6–10).

•	Em Jerusalém, profetas advertiram que a cidade seria destruída 
a menos que o povo se arrependesse (ver 1 Néfi 1:4).

•	O Senhor ordenou a Leí e sua família que viajassem para uma terra 
prometida. Eles partiram para o deserto (ver 1 Néfi 2:1–6).

•	Os filhos de Leí retornam a Jerusalém para 
pegar as placas de latão (ver 1 Néfi 3–4).

•	Ismael e sua família se uniram à família de Leí em sua 
jornada para a uma nova terra (ver 1 Néfi 7; 16:7–8).

•	O Senhor deu a Leí uma esfera de metal, ou 
bússola (Liahona), para guiar sua jornada 
(ver 1 Néfi 16:9–16).

•	
•	Depois de viajar por oito anos, Leí e sua família 

chegaram à costa do mar (ver 1 Néfi 17:1–6).

•	O Senhor ordenou a Néfi que construísse um navio. As 
famílias cruzaram o mar e chegaram ao continente 
americano (ver 1 Néfi 17–18).

•	Leí aconselhou e abençoou sua posteridade 
e depois morreu (ver 2 Néfi 1–4).

•	O Senhor revelou a Leí que Jerusalém tinha sido 
destruída (ver 2 Néfi 1:4; II Reis 25).

•	Néfi escreveu uma história secular (as placas maiores de Néfi) e um registro 
sagrado (as placas menores de Néfi) de seu povo.Ele ordenou que as placas 
fossem passadas de uma geração para a outra (ver 1 Néfi 19:1–6).

•	O povo de Néfi 
construiu um templo e 
prosperou na terra de 
Néfi (ver 2 Néfi 
5:8–13).
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•	Muleque, filho do rei Zedequias, escapou de Jersualém. O Senhor conduziu a ele e a seu povo 
ao continente americano. Coriântum, o último sobrevivente da nação jaredita, viveu com eles 

até morrer (ver Ômni 1:14–21; Helamã 6:10; Éter 13:20–21).

A FAMÍLIA DE LEÍ



•	

Esdras Ester Neemias  Malaquias

Jacó ensinou sobre a 
obtenção de uma 
esperança em Cristo 
(ver Jacó 4).

Néfi explicou a doutrina de 
Cristo (ver 2 Néfi 31–32).

ENOS 1
ENOS

JACÓ 1–7 JAROM 1
JAROM

ÔMNI 1:1–22; 26–29
ÔMNI AMARON
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420
▲

544
▲

•	Muitos dos nefitas iníquos são destruídos. 
Amaron entregou as placas a seu irmão 

Quêmis (ver Ômni 1:4–8).
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•	Começou a haver guerras e contendas entre o 

povo de Néfi e os lamanitas (ver 2 Néfi 5:34).

•	Néfi entregou as placas a seu irmão 
Jacó e morreu (ver Jacó 1:1–14).

•	Jacó confrontou e confundiu Serém, um 
anticristo (ver Jacó 7:1–23).

Jacó entregou as placas a seu filho 
Enos e morreu (ver Jacó 7:27).

•	O povo de Néfi se arrependeu e 
venceu várias vezes os lamanitas em 
batalha (ver Jarom 1:3–13).

•	O povo de Néfi se tornou obstinado. Muitos profetas 
pregaram o arrependimento. Enos entregou as 
placas menores a seu filho Jarom e morreu (ver 
Enos 1:22–27; Jarom 1:1–2).

•	O povo de Néfi tentou em vão restaurar os lamanitas à 
verdadeira fé em Deus (ver Enos 1:20).

•	Houve muitas guerras e dissensões entre o povo de Néfi e 
os lamanitas (ver Jarom 1:8–13).

•	Jarom entregou as placas a seu filho 
Ômni e morreu (ver Jarom 1:14–15).

•	Depois de muitas épocas de guerra e 
paz, Ômni entregou as placas a seu 
filho Amaron (ver Ômni 1:1–3).

POVO DE NÉFI 
(NEFITAS)

POVO DE 
ZARAENLA 
(MULEQUITAS)



LAMANITAS

187
▲

178
▲

160
▲

147
▲

Alma foi batizado em 
nome de Jesus Cristo, e 

seu povo se comprometeu 
a serem testemunhas de 

Cristo (ver Mosias 18).

NEFITAS

POVO DE ZÊNIFE

MOSIAS 9–10
MÓRMON

PALAVRAS DE MÓRMON
MÓRMON

MOSIAS 11–18
MÓRMON

ÔMNI 1:23–25; 30
AMALÉQUI

•	O rei Benjamim e os santos profetas 
estabelecem a paz e a retidão em Zaraenla  

(ver Palavras de Mórmon 1:13–18).

•	Alma, um dos sacerdotes do rei Noé, foi convertido ao Senhor pela 
pregação de Abinádi. Ele ensinou e batizou (ver Mosias 18:1–31).

•	As placas são passadas 
de Abinadom para seu 
filho Amaléqui (ver 
Ômni 1:10–12).

412 421 439 452
ABINADOM AMALÉQUI

•	Quêmis passou os registros 
para seu filho Abinadom 
(ver Ômni 1:9).

•	Sendo advertido pelo 
Senhor, Mosias foge para 

o norte com os que deram 
ouvidos à voz do Senhor 

(ver Ômni 1:12–13;  
Alma 22:27–34).

•	Mosias descobriu o povo de 
Zaraenla (Mulequitas). Mosias se 

torna o rei deles na terra de 
Zaraenla (ver Ômni 1:12–19).

•	Um grande grupo de nefitas partiu de Zaraenla em busca da 
terra de Néfi. Depois de uma violenta disputa interna, apenas 
50 retornaram a Zaraenla (ver Ômni 1:27–28; Mosias 9:1–2).

•	 Outro grupo, liderado por Zênife, retornou à terra de Néfi e 
começou a viver em paz com os lamanitas (ver Mosias 9:3–9).

•	Mosias morreu e seu filho Benjamim se tornou rei. Continuou a haver 
guerras entre os nefitas de Zaraenla e os lamanitas (ver Ômni 1:23–24).

•	Amaléqui entregou as placas menores 
ao rei Benjamim (ver Ômni 1:25; 30; 
Palavras de Mórmon 1:10).

•	Os lamanitas saíram em batalha contra o povo de Zênife (ver Mosias 9:10–15).

•	Os lamanitas novamente foram guerrear contra o povo de 
Zênife. Muitos lamanitas morreram (ver Mosias 10:1–20).

•	O Senhor libertou o povo de Zênife, e a paz foi novamente 
estabelecida na terra de Néfi (ver Mosias 9:16–19).

•	Zênife conferiu o reino a seu filho Noé (ver Mosias 10:21–22; 11:1).

Abinádi profetizou a respeito da 
redenção por meio de Cristo (ver 
Mosias 13–15).



145 a.C.
▲
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O rei Benjamim pregou 
a respeito de nossa 

dívida para com Cristo  
(ver Mosias 2).

Um anjo revelou ao 
rei Benjamim que o 
sangue de Cristo 
expia nossos pecados 
(ver Mosias 3).

O povo do rei Benjamim 
decide tornar-se filho de 
Cristo (ver Mosias 4–5).

POVO DE ALMA

SACERDOTES DO REI NOÉ

POVO DE ZÊNIFE
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MÓRMON

O rei Benjamim ensinou seu povo, deu-lhes um novo nome e 
conferiu o reino a seu filho Mosias (ver Mosias 1–6).

•	

Amom e quinze outros homens viajam para a terra de Néfi para saber 
o que aconteceu com Zênife e seu povo (ver Mosias 7:1–7).

•	

Um grupo de 43 homens foi procurar um caminho de volta para a terra de Zaraenla. 
Retornaram com um conjunto de 24 placas de ouro — as placas de Éter (ver Mosias 

8:7–18; 21:25–28).

•	

Amon descobriu o povo de Zênife, que eram liderados pelo rei 
Lími e eram cativos dos lamanitas (ver Mosias 7:8–16).

•	

Amon guiou o povo de Lími de volta para 
a terra de Zaraenla (ver Mosias 22).

•	

Os exércitos dos lamanitas, tentando encontrar o 
povo de Lími, descobriram os sacerdotes iníquos do 

rei Noé (ver Mosias 22:15–16; 23:30–32).

•	

•	Alma e seu povo adoraram a Deus e prosperaram na terra de 
Helã (ver Mosias 23:3–20).

•	 O Senhor advertiu Alma para que fugisse com seu povo; e então 
estabeleceram-se em uma nova terra (ver Mosias 18:32–34; 23:1–5).

•	O rei Noé foi morto. O povo de Zênife tornou-se cativo dos lamanitas. Lími, 
filho de Noé, tornou-se rei (ver Mosias 19:10–29).

•	Gideão liderou uma rebelião contra o rei Noé (ver Mosias 19:1–9; 25:5).

•	 Os sacerdotes iníquos do rei Noé escaparam para o deserto e raptaram 
algumas filhas dos lamanitas (ver Mosias 19:21; 20:1–5).

•	Os lamanitas voltaram a guerrear contra o 
povo de Zênife (ver Mosias 19:6).

•	Os lamanitas saíram em batalha contra o povo de Zênife 
por causa de algumas de suas filhas que haviam 
desaparecido (ver Mosias 20:6–7).

•	Os lamanitas os conquistaram, mas o povo de Lími 
humilhou-se perante o Senhor (ver Mosias 21:1–22).

•	O povo de Lími expulsou os lamanitas de 
suas terras (ver Mosias 20:8–26).

MOSIAS 1–8; 19–29LIVRO



LAMANITAS

Alma aprendeu a respeito do 
arrependimento e do perdão 

por meio de Cristo (ver 
Mosias 26).

Alma, o filho, aprendeu que 
todos precisam nascer de 
Deus (ver Mosias 27).

479
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92
▲
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▲

Alma e seu povo tornaram-se cativos 
dos lamanitas (ver Mosias 23:29, 

36–39; 24:1–9).

•	

Os povos do rei Mosias, do rei Lími e de Alma se uniram para 
formar uma nação de nefitas na terra de Zaraenla. Alma 

estabeleceu a Igreja de Cristo por toda a terra (ver Mosias 25).

•	

O rei Mosias traduziu as placas de Éter e as leu 
para o povo (ver Mosias 28:10–19).

•	
O rei Mosias deu a seus filhos e a outras pessoas a 

permissão para pregar o evangelho entre os lamanitas.
Eles partiram em uma missão de 14 anos (ver Mosias 

28:1–9; Alma 17:4).

•	

•	Os sacerdotes e suas famílias tornaram-se líderes 
dos lamanitas (ver Mosias 23:33–35, 39).

•	Enquanto tentavam encontrar a terra de Néfi, os 
exércitos lamanitas encontraram Alma e seu 
povo (ver Mosias 23:21–28, 35).

•	Muitas pessoas foram conduzidas para o pecado 
pelos descrentes. Alma recebeu instruções do 
Senhor sobre como julgar transgressores e sobre 
como colocar a Igreja em ordem (ver Mosias 26).

•	Um anjo apareceu a Alma, o filho, e aos filhos de Mosias, 
fazendo com que se arrependessem e parassem de 
perseguir a Igreja. Eles começaram a reparar o dano 
espiritual que tinham feito (ver Mosias 27). •	O povo começou a medir os anos de acordo com 

o governo dos juízes. Alma e o rei Mosias 
morreram (ver Mosias 29:45–47; Alma 1:1).

•	O rei Mosias propôs que as pessoas fossem governadas 
por juízes. O povo concordou e Alma, o filho, foi escolhido 
como o primeiro juiz supremo (ver Mosias 29).

•	O rei Mosias conferiu todos os registros a Alma, o filho, e 
fez dele sumo sacerdote sobre os negócios da Igreja (ver 
Mosias 28–29).

•	Alma e seu povo orou pedindo libertação. O Senhor 
atendeu a suas orações, e eles escaparam, chegando 
à terra de Zaraenla (ver Mosias 24:10–25).
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MOSIAS 28–29 ALMA 1–44
MÓRMON MÓRMON
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GRÁFICO 2 ALMA ATÉ MÓRMON E MORÔNI

LIVROS DA BÍBLIA

NEFITAS

LAMANITAS

ÂNTI-NÉFI-LEÍTAS

Alma, o filho, perguntou 
às pessoas se elas 

haviam nascido 
espiritualmente de Deus 

(ver Alma 5).

•	O povo começou a medir os anos de acordo com o 
governo dos juízes. Alma e o rei Mosias morreram 
(ver Mosias 29:44–47; Alma 1:1).

•	O rei Mosias deu a seus filhos e a outros permissão de 
pregar o evangelho entre os lamanitas. Eles partiram em 

uma missão que durou 14 anos (ver Mosias 28:1–9).

•	Neor, que promoveu artimanhas sacerdotais e matou 
Gideão, foi executado por seus crimes. A Igreja 
prosperou apesar de contendas internas e da 
perseguição dos descrentes (ver Alma 1).

•	A reivindicação de Anlici de tornar-se rei foi 
rejeitada pela voz do povo. Houve uma guerra 
civil, e Anlici e aqueles que o apoiavam foram 
derrotados (ver Alma 2:1–19).

•	Fortalecidos pelo Senhor, os nefitas 
derrotaram os lamanitas em duas grandes 
batalhas (ver Alma 2:27–3:27).

•	Os filhos de Mosias se 
separaram na terra dos 
lamanitas. Amon foi à terra de 
Ismael e Aarão foi à cidade de 
Jerusalém (ver Alma 17:6–19; 
21:1–2).

•	Amon tornou-se servo do rei Lamôni. 
O rei foi milagrosamente convertido, 
muitos de seu povo foram batizados, 
e a Igreja foi estabelecida (ver Alma 
17:20–19:36; 21:18–23).

•	Aarão e seus irmãos pregaram sem sucesso e 
foram lançados na prisão (ver Alma 21:1–14).

•	Os lamanitas, juntamente com os 
anlicitas, saíram para guerrear contra 
os nefitas (ver Alma 2:20–26).

•	Os lamanitas convertidos 
chamaram a si mesmos de 

ânti-néfi-leítas e fizeram 
amizade com os nefitas 

(ver Alma 23).

•	Amon e o rei Lamôni 
encontraram o pai de 
Lamôni, rei de todos os 
lamanitas. Aarão e seus 
irmãos foram resgatados 
da prisão (ver Alma 20; 
21:14–17).

•	Aarão ensinou o evangelho ao pai de Lamôni, 
que foi milagrosamente convertido e proclamou 

a liberdade religiosa (ver Alma 22:1–23:3).



LAMANITAS
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Alma, o filho, ensinou sobre como entrar no 
descanso do Senhor (ver Alma 12–13).

Alma, o filho, ensinou como 
adquirir fé (ver Alma 32–33).

Amuleque explicou a 
necessidade do grande e último 

sacrifício (ver Alma 34).

Alma, o filho, 
abençoou e 

aconselhou seus 
filhos (ver Alma 

36–42).

Alma, o filho, profetizou a respeito de 
Cristo e Sua Expiação (ver Alma 7).

Mil e cinco ânti-néfi-leítas são mortos sem 
resistir. Impressionados com essa bravura, mais 
lamanitas são convertidos, e a guerra chegou 
ao fim (ver Alma 24:21–30; 25:1).

•	

Os zoramitas iníquos e os lamanitas se uniram numa 
guerra contra os nefitas (ver Alma 35:10–13).

•	

•	Os nefitas prosperaram e começaram a tornar-se 
orgulhosos. Alma, o filho, deixou de ser o juiz supremo 
para pregar a palavra de Deus (ver Alma 4:6–20).

•	Alma, o filho, foi rejeitado na cidade de Amonia, mas um anjo 
ordenou-lhe que retornasse à cidade. Amuleque o acolhe (ver Alma 8).

•	Alma, o filho, e Amuleque 
foram presos e 
milagrosamente libertados 
(ver Alma 14).

•	Zorã, um capitão nefita, derrotou os lamanitas em 
uma terrível batalha. A profecia de Abinádi foi 
cumprida (ver Alma 16:4–11; 25:3–12).

•	Alma e Amuleque continuaram a 
pregar arrependimento. A paz e 
a retidão foram estabelecidas 
(ver Alma 16:12–21).

•	Os nefitas se regozijaram com a conversão de tantos 
lamanitas — os ânti-néfi-leítas — e deram-lhes a 

terra de Jérson (ver Alma 27:20–24).

•	Corior, um anti-Cristo, ridicularizou Cristo, a Expiação e o 
espírito de profecia. Deus fez com que Corior ficasse mudo, e 

ele morreu (ver Alma 30).

•	Alma, o filho, liderou uma missão para recuperar os 
zoramitas apóstatas. Muitos pobres dentre eles são 

convertidos (ver Alma 31–34).

•	Os zoramitas convertidos 
se uniram ao povo de 
Amon na terra de Jérson 
(ver Alma 35:1–9).

•	Os exércitos nefitas, sob o 
comando do capitão Morôni, 
derrotaram o exército de 
Zeraemna (ver Alma 43–44).

•	Os ânti-néfi-leítas enterraram 
suas espadas, fazendo o 
convênio de nunca mais voltar 
a destruir vidas humanas (ver 
Alma 24:1–19).

•	Devido às ameaças, Amon e os 
ânti-néfi-leítas decidiram pedir 
proteção aos nefitas (ver Alma 
27:1–15).

•	Os ânti-néfi-leítas começaram a 
viver entre os nefitas e ficaram 
conhecidos como o povo de 
Amon (ver Alma 27:25–30).

•	Alguns lamanitas saíram em 
batalha contra os ânti-néfi-leítas 

(ver Alma 24:20).

•	Os lamanitas saíram para guerrear contra os 
nefitas e destruíram a cidade de Amonia (ver 

Alma 16:1–3; 25:2).

•	Os lamanitas continuaram a ser convertidos. Amon 
se regozijou no Senhor pelo sucesso da missão 
entre os lamanitas (ver Alma 25:13–26:37).

•	Os lamanitas saíram para 
guerrear contra os nefitas. 

Dezenas de milhares de 
ambos os lados morreram 

(ver Alma 28).
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•	Helamã liderou um grupo de 2.000 jovens 
guerreiros para defender a fronteira ocidental 

(ver Alma 53:10–23; 56:2–10).

•	Amaliquias conspirou para ser rei. O capitão Morôni 
ergueu o estandarte da liberdade, e Amaliquias fugiu 
para os lamanitas (ver Alma 45:20–46:41).

•	Alma, o filho, foi arrebatado pelo Espírito 
(ver Alma 45:1–19).

•	Durante um período de paz, o capitão 
Morôni e Helamã prepararam o povo para 

a guerra (ver Alma 48:7–25).

•	Uma disputa causada pelo dissidente nefita Moriânton 
levou a uma disputa interna. O capitão Morôni e 
Teâncum deram fim ao tumulto por meio da força. Paorã 
tornou-se o juiz supremo (ver Alma 50:25–40).

•	Os realistas causaram dissensão procurando 
mudar as leis para estabelecerem um rei. O 

capitão Morôni rapidamente deu fim à rebelião 
(ver Alma 51:1–21).

Teâncum impediu Amaliquias de marchar para o 
norte e o matou enquanto ele dormia (ver Alma 

51:28–37).

•	Os nefitas recapturaram a cidade de Muleque (ver Alma 52:4–40).

•	A cidade ocidental de Antípara foi retomada. 
Milagrosamente, nenhum dos 2.000 jovens 

guerreiros foi morto (ver Alma 56:11–57:5).

•	A cidade ocidental de Cumêni se rendeu aos exércitos de Helamã. 
Um exército lamanita tentou retomá-la mas foi derrotado em 

uma grande batalha. Novamente, nenhum dos valorosos jovens 
guerreiros de Helamã foi morto (ver Alma 57:6–36).

•	O capitão Morôni se recusou a trocar prisioneiros. Seus exércitos 
retomaram a cidade de Gide e libertaram os prisioneiros nefitas 

sem derramamento de sangue (ver Alma 55).

•	Amaliquias assassinou o rei dos lamanitas, colocou-se 
no trono e incitou o povo à guerra (ver Alma 

47:1–48:6).

•	Um grande exército lamanita atacou os nefitas mas foi derrotado 
em uma terrível batalha na cidade de Noé (ver Alma 49).

•	Amaliquias atacou os nefitas 
novamente e capturou muitas 

cidades ao longo da costa 
oriental (ver Alma 51:22–27).

•	Amoron, irmão de Amaliquias, tornou-se rei. Os 
lamanitas recuaram para a cidade de Muleque 
(ver Alma 52:2–3).

•	Amoron atacou ao longo da costa ocidental e capturou muitas 
cidades (ver Alma 53:8–9; 56:12–15).

•	Amoron enviou uma carta ao capitão Morôni 
pedindo uma troca de prisioneiros (ver Alma 54).
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•	O capitão Morôni escreveu uma carta furiosa a Paorã, exigindo mais 
apoio. Paorã respondeu pedindo auxílio militar para debelar uma 
insurreição dos realistas em Zaraenla (ver Alma 53:8–9; 60–61).

•	O capitão Morôni enviou ajuda para o exército de Helamã, 
reuniu outros exércitos e uniu-se a Paorã para debelar a rebelião 
dos realistas (ver Alma 62:1–12).

•	O capitão Morôni e Paorã retomaram a cidade oriental de Nefia. 
Os lamanitas foram expulsos da terra (ver Alma 62:14–42).

•	O capitão Morôni entregou o 
comando do exército e Helamã 
voltou a pregar. O povo prosperou e 
foi justo (ver Alma 62:43–52).

•	Muitos nefitas partiram para a terra do norte. Hagote navegou 
com muitos para o mar ocidental. Helamã, filho de Helamã, 
tomou posse dos registros sagrados (ver Alma 63:1–13).

•	Paorã, filho de Paorã, foi eleito juiz supremo, mas foi 
assassinado por Quiscúmen. Pacumêni foi eleito juiz supremo 
(ver Helamã 1:1–13).

•	Helamã, filho de Helamã, foi eleito juiz supremo (ver 
Helamã 2:1–2).

•	O povo prosperou e viveu em paz. A Igreja cresceu e se 
fortaleceu. Néfi, filho de Helamã, tornou-se o juiz supremo 
(ver Helamã 3).

As contendas enfraqueceram a Igreja. Os 
dissidentes nefitas incitaram os lamanitas 
à guerra (ver Helamã 4:1–4).

•	Moronia recapturou metade das terras perdidas; mas os nefitas, 
que estavam espiritualmente fracos, foram frequentemente 

derrotados devido à iniquidade (ver Helamã 4:9–26).

•	Néfi entrega a cadeira de juiz supremo. Com seu irmão Leí, ele pregou 
arrependimento aos nefitas e aos lamanitas (ver Helamã 5:1–19).

•	Os lamanitas conquistaram a cidade 
oriental de Nefia (ver Alma 59). •	Os lamanitas, instigados pelos nefitas dissidentes, 

saíram para guerrear contra os nefitas e foram 
derrotados por Moronia, filho do capitão Morôni 

(ver Alma 63:14–17).
•	Coriântum, um dissidente nefita, liderou os lamanitas 

em batalha contra os nefitas e capturou a cidade de 
Zaraenla. Moronia o cercou e o derrotou (ver Helamã 
1:14–34).

•	
Os lamanitas e os dissidentes nefitas 
capturaram muitas terras nefitas (ver 
Helamã 4:5–8).

•	Quiscúmen tentou assassinar 
Helamã mas fracassou. O bando 
secreto de Gadiânton fugiu para o 
deserto (ver Helamã 2:3–14).
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Samuel, o lamanita, profetizou a 
respeito dos sinais do nascimento 

e da morte de Cristo (ver 
Helamã 14).

Jesus Cristo explicou 
todas as coisas (ver 

3 Néfi 19–26).

Jesus Cristo ensinou Seu evangelho 
aos nefitas (ver 3 Néfi 11–18).
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•	Devido à crescente ameaça dos 
ladrões de Gadiânton, Néfi 

disse ao povo que se 
arrependesse ou pereceria. Ele 
anunciou o assassinato do juiz 
supremo e revelou o assassino 

(ver Helamã 7–9).

•	O Senhor deu a Néfi o poder de selar. 
Néfi pediu ao Senhor que enviasse uma 

fome. O povo se arrependeu, e a paz 
foi restaurada por um curto período de 

tempo (ver Helamã 10:1–11:23).

•	Os nefitas novamente 
se tornaram orgulhosos 

e iníquos (ver Helamã 
11:36–38).

•	Samuel, o lamanita, profetizou a destruição dos 
nefitas e os sinais do nascimento e da morte de 

Cristo (ver Helamã 13–16).

•	Néfi, filho de Néfi, tomou posse dos registros sagrados. 
Manifestaram-se os sinais do nascimento de Cristo, e o povo 
começou a medir o tempo a partir desse acontecimento. Muitos 
se arrependeram e foram batizados (ver 3 Néfi 1:1–26; 2:5–8).

•	Satanás levou muitos a esquecerem 
ou a negarem os sinais do nascimento 
de Cristo (ver 3 Néfi 2:1–4).

•	Os nefitas e os lamanitas 
convertidos se tornaram um único 
povo e passaram a chamar-se 
nefitas (ver 3 Néfi 2:14–19).

•	Laconeu, o governador, e Gidgidôni, o 
capitão-chefe, lideraram uma campanha 
bem-sucedida para destruir os ladrões. O 
povo abandonou seus pecados e serviu a 
Deus (ver 3 Néfi 3–5).

•	Líderes corruptos assassinaram secretamente os profetas e 
tomaram o governo. O povo foi dividido em tribos, destruindo, 
assim, o governo. Néfi pregou destemidamente o arrependimento, 
mas poucos se converteram ao Senhor (ver 3 Néfi 6–7).

•	Manifestaram-se os sinais da morte de Cristo. 
Muitas cidades e pessoas foram destruídas 
(ver 3 Néfi 8).

•	Jesus Cristo apareceu do céu e ensinou Seu 
evangelho. Ele deu autoridade e organizou Sua 
Igreja, depois ascendeu ao céu (ver 3 Néfi 9–18).

•	Jesus Cristo apareceu novamente, ensinou o 
povo e ascendeu. Seus discípulos ministraram e 
batizaram em Seu nome (ver 3 Néfi 19–26).

•	Jesus Cristo mostrou-se a Seus discípulos e 
ensinou-lhes a respeito de Sua Igreja e Seu 
evangelho. Prometeu a três discípulos que eles 
poderiam permanecer na Terra até Sua Segunda 
Vinda. Mais tarde, eles foram transladados (ver 
3 Néfi 27–28).

•	Os ladrões de Gadiânton 
incitaram os nefitas à corrupção 

e ao assassinato. Os lamanitas 
recusaram-se a apoiar os ladrões 

(ver Helamã 6:15–41).

•	Um novo grupo de ladrões 
de Gadiânton causou 

grande destruição aos 
nefitas e aos lamanitas 

(ver Helamã 11:24–27).

•	Os ladrões de Gadiânton 
tornaram-se tão numerosos e 
poderosos que ameaçaram a 

segurança e os direitos de todas as 
pessoas (ver 3 Néfi 2:11–13).

•	Néfi e Leí foram lançados 
em uma prisão dos 

lamanitas, depois foram 
libertados milagrosamente.
Uma voz ordenou ao povo 

que se arrependesse, e 
muitos foram convertidos 

(ver Helamã 5:20–52).

•	Foram enviados missionários lamanitas 
para pregar aos nefitas. Os dois povos 
desfrutaram paz, prosperidade e força 
espiritual (ver Helamã 6:1–14).

•	Os lamanitas eram firmes e fiéis na fé 
(ver Helamã 13:1; 15:4–10).



Jesus Cristo ordenou a Seus discípulos que 
edificassem a Igreja sobre Seu evangelho (ver 
3 Néfi 27).
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•	Morôni terminou o registro de seu pai, resumiu o 
registro dos jareditas e escreveu o livro de Morôni. 

Ele ocultou os registros (ver Mórmon 8–9; Morôni).

•	
Morôni apareceu ao 

Profeta Joseph Smith e 
entregou-lhe os registros 

sagrados. Eles foram 
traduzidos pelo dom e 

poder de Deus e 
publicados ao mundo 

como o Livro de Mórmon 
(ver Página de rosto do 

Livro de Mórmon; 
Joseph Smith— 

História 1).

MORÔNI 1–10

Mórmon escreveu que todas as 
criancinhas estão vivas em Cristo 

(ver Morôni 8).

Morôni exortou todos 
a achegarem-se a 
Cristo e a serem 
aperfeiçoados Nele 
(ver Morôni 10).

•	Os nefitas e os lamanitas foram todos convertidos à Igreja 
de Cristo. As pessoas tinham todas as coisas em comum 
entre elas e viviam em paz e alegria, não havendo 
iniquidade entre eles (ver 4 Néfi 1:1–23).

•	Grande orgulho e iniquidade se 
espalharam pela terra. Surgiram 
muitas igrejas falsas, e os santos 
foram perseguidos (ver 4 Néfi 
1:24–34).

•	O povo dividiu-se em dois grupos. Os nefitas eram os 
verdadeiros crentes em Cristo, e os lamanitas eram 

aqueles que rejeitaram o evangelho (ver 4 Néfi 1:35–41).

•	Amaron, um descendente direto de Néfi 
(um dos discípulos do Salvador), ocultou os 
registros sagrados (ver 4 Néfi 1:47–49).

•	Amaron instruiu Mórmon a respeito dos 
registros sagrados (ver Mórmon 1).

•	Mórmon, general do exército e líder espiritual, 
liderou seu povo a muitas vitórias sobre os 

lamanitas (ver Mórmon 2:1–3:16).

•	Mórmon tomou posse dos registros sagrados 
aos 24 anos de idade (ver Mórmon 1:2–4; 2:17).

•	Mórmon compilou uma versão resumida dos 
aproximadamente mil anos de história de seu povo (ver 

Palavras de Mórmon 1:3–5, 9–11; Mórmon 3:17–4:23).

•	Mórmon liderou seu povo em suas últimas batalhas. Mórmon 
entregou os registros sagrados a seu filho Morôni e foi morto. A 

nação nefita foi destruída (ver Mórmon 5:1–8:6).

•	Um novo grupo de ladrões de Gadiânton conquistou 
apoio e espalhou-se pela terra (ver 4 Néfi 1:42–46).



O Livro de Mórmon é o instrumento determinado por 
Deus para “[varrer] a Terra, como um dilúvio, a fim 
de reunir [Seus] eleitos” (Moisés 7:62). Esse sagrado 
livro de escrituras precisa tornar-se mais importante 
em nossa pregação, em nosso ensino e em nosso 
trabalho missionário.

Atualmente, o Livro de Mórmon é estudado em 
nossas classes da Escola Dominical e do seminário 
a cada quatro anos. Esse padrão de quatro anos, 
porém, não pode ser seguido pelos membros 
da Igreja em seu estudo pessoal e em família. 
Precisamos ler diariamente as páginas desse livro 
que leva o homem a estar mais próximo “de Deus 
seguindo seus preceitos do que os de qualquer outro 
livro” (History of the Church, Volume 4, p. 461).

E quando nos for pedido que estudemos ou 
ensinemos outras escrituras, precisamos reforçar 
essa incumbência com referências frequentes 
aos esclarecimentos adicionais ao assunto 
proporcionados pelo Livro de Mórmon (ver 
1 Néfi 13:40; 2 Néfi 3:12).

Há muito é chegada a hora de inundar 
abundantemente a Terra com o Livro de Mórmon 
pelas muitas razões mencionadas pelo Senhor.
Nesta era de meios de comunicação eletrônicos e 
distribuição maciça da palavra impressa, Deus nos 
responsabilizará se não propagarmos o Livro de 
Mórmon de maneira monumental.

Temos o Livro de Mórmon, temos os membros, temos 
os missionários, temos os meios, e o mundo tem a 
necessidade. A hora é agora!

Meus amados irmãos e irmãs, mal podemos imaginar 
o poder do Livro de Mórmon, o papel divino que ele 

precisa desempenhar, e a extensão na qual ele terá de 
ser propagado.

“Poucos homens na Terra”, disse o Élder Bruce R. 
McConkie, “seja dentro ou fora da Igreja, captaram a 
visão integral do que é o Livro de Mórmon. Raros são 
os homens que conhecem o papel que desempenhou e 
ainda desempenhará na preparação do caminho para 
a vinda Daquele de Quem o livro é outra testemunha. 
(…) O Livro de Mórmon afetará os homens de tal 
maneira que a Terra inteira e todos os seus povos 
serão influenciados e governados por ele. (…) Não 
existe questão maior a confrontar a humanidade 
nos tempos modernos do que esta: Será o Livro de 
Mórmon o pensamento, a vontade e a voz do Senhor 
para todos os homens?” (Millennial Messiah, 1982, 
pp. 159, 170, 179.) Testificamos que ele o é.

Agora, meus bons santos, temos um grande trabalho 
a realizar em muito pouco tempo. Temos que inundar 
a Terra com o Livro de Mórmon — e livrar-nos da 
condenação de Deus por tê-lo tratado levianamente 
(ver D&C 84:54–58).

Desafio os membros da Igreja a participarem do 
programa família-a-família do Livro de Mórmon — a 
enviá-lo em missão em lugar de vocês. (…) Devemos 
enviar milhões de exemplares do Livro de Mórmon 
aos missionários todos os meses. (…)

Tenho a visão da Igreja inteira achegando-se mais 
a Deus pela obediência aos preceitos do Livro de 
Mórmon.

Em verdade, tenho a visão da Terra inundada com o 
Livro de Mórmon.

(Ensign, novembro de 1988, pp. 4–6.)

Livro de Mórmon
Inundar a Terra com o Livro de Mórmon

Presidente Ezra Taft Benson
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