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34  d.C. Depois da morte de 
Jesus Cristo, os Apóstolos 

dirigiram a Igreja do  
Novo Testamento.

300–1300 Formas de 
cristianismo espalharam-se para 

muitas partes do mundo.

1450 Gutenberg refinou a prensa de tipos móveis, 
tornando livros amplamente acessíveis.

1492 O Espírito de Deus guiou Colombo 
à América (ver 1 Néfi 13:12).

1500–1611 Novas traduções da Bíblia 
em inglês e em outros idiomas tornaram-se 
acessíveis a um grande número de pessoas 
(ver 1 Néfi 13:20–23).

1517 Martinho Lutero e outros 
reformadores na Europa começaram 
a rebelar-se contra o catolicismo.

1620–1750 Deus guiou muitos protestantes 
europeus à América do Norte em busca de 
liberdade religiosa (ver 1 Néfi 13:13–16).

1775–1783 A Declaração de 
Independência e a Revolução Americana 

estabeleceram uma nova nação dedicada 
à liberdade e à democracia  

(ver1 Néfi 13:17–19).

1787–1791 A Constituição dos Estados 
Unidos estabeleceu a liberdade religiosa 

como um direito fundamental.

100–200 As chaves do sacerdócio foram perdidas. 
A Apostasia começou (ver 1 Néfi 13:1–11).

Ver o cabeçalho das seções 
de Doutrina e Convênios, a 
fim de obter os antecedentes 
históricos e as referências de 
History of the Church (História 
da Igreja).

PESSOAS NA HISTÓRIA 
DA IGREJA

ALGUMAS DATAS SÃO 
APROXIMADAS.
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ABRIL–JUNHO DE 1828 Joseph Smith, tendo Martin 
Harris como escrevente, terminou de traduzir as 

primeiras 116 páginas manuscritas do Livro de Mórmon. 
Depois que Martin Harris perdeu as páginas, Morôni 

tomou as placas de Joseph.

FEVEREIRO DE 1828 Martin Harris levou cópias de 
caracteres das placas de ouro e sua tradução para estudiosos 

na Cidade de Nova York (ver Joseph Smith—História 
1:62–65; ver também Isaías 29:11–12).

DEZEMBRO DE 1827 Joseph e Emma Smith 
mudaram-se para Harmony, Pensilvânia, para escapar da 

perseguição (ver Joseph Smith—História 1:60–62).

OUTUBRO DE 1825 Joseph Smith começou a trabalhar 
para Josiah Stowell (ou Stoal). Durante o período de seu 
emprego, ele conheceu Emma Hale (ver Joseph 
Smith—História 1:55–57).

JANEIRO DE 1827 Joseph Smith e 
Emma Hale casaram-se em Bainbridge, 

Nova York (ver Joseph Smith—
História 1:57).

SETEMBRO DE 1827 Morôni confiou as placas sagradas e o Urim e 
Tumim a Joseph Smith (ver Joseph Smith—História 1:59).

SETEMBRO DE1823 O anjo Morôni apareceu 
pela primeira vez a Joseph Smith e contou-lhe 
sobre placas de ouro enterradas em um monte 
próximo de sua casa. Morôni fez visitas adicionais 
(ver Joseph Smith—História 1:29–54; 
ver também D&C 2).PRIMAVERA DE 1820 A Primeira Visão. 

Deus o Pai e Seu Filho, Jesus Cristo, conversaram 
com Joseph, de quatorze anos de idade, em um 

bosque próximo à fazenda de seu pai  
(ver Joseph Smith—História 1:5–20)

1816 A família Smith mudou-se 
de Vermont para região de 

Palmyra, Nova York.

DEZEMBRO DE 1805 Joseph Smith Jr.  
nasceu em Sharon, Vermont, filho 
de Joseph Sênior e Lucy Mack Smith 
(ver Joseph Smith—História 1:3).

VERÃO DE 1828 Joseph 
Smith arrependeu-se e recebeu 

novamente as placas e o dom 
de traduzir (ver D&C 3; 10).

HARMONY
Pensilvânia

PALMYRA/
MANCHESTER
Nova York

1. 1º de novembro de 1831 Foi designado 
um comitê para esboçar um prefácio para 
uma coletânea de revelações a serem 
publicadas como “O Livro de Mandamentos”. 
Quando o comitê apresentou seu relatório 
aos élderes que se haviam reunido para uma 
conferência, solicitou-se ao Profeta Joseph 
Smith que indagasse ao Senhor a respeito 
desse trabalho. O Profeta ditou as palavras 
desta revelação pelo Espírito, e Sidney 
Rigdon a registrou.
2. 21 de setembro de 1823 Confiante em 
que obteria uma manifestação divina, o jovem 
Joseph Smith orou, pedindo perdão de seus 
pecados e um conhecimento de sua situação 
diante de Deus.
3. julho de 1828 Depois que Martin Harris 
perdeu as 116 páginas do manuscrito do Livro 
de Mórmon, Joseph Smith inquiriu, por meio 
do Urim e Tumim, para saber quanto à sua 
própria condição com o Senhor.
4. fevereiro de 1829 Joseph Smith Sênior 
pediu a seu filho que perguntasse ao Senhor 

como Joseph Sênior poderia ajudar na obra 
do Senhor.
5. março de 1829 Martin Harris arrependido 
perguntou a Joseph Smith se ele ainda estava de 
posse das placas e queria que ele perguntasse 
ao Senhor se Martin teria o privilégio de vê-las.
6. abril de 1829 O novo escrevente de 
Joseph Smith, Oliver Cowdery, desejava um 
testemunho adicional de que o trabalho de 
tradução era verdadeiro. O Profeta perguntou, 
por meio do Urim e Tumim.
7. abril de 1829 Enquanto Joseph Smith 
e Oliver Cowdery estavam traduzindo as 
placas, surgiu uma diferença de opinião a 
respeito do que acontecera com João, o 
Amado. Eles inquiriram ao Senhor por meio 
do Urim e Tumim.
8. abril de 1829 Por ter-lhe sido prometido 
o dom de traduzir (ver D&C 6:25), Oliver 
Cowdery desejava ajudar na tradução.
9. abril de 1829 Quando Oliver Cowdery 
fracassou em sua tentativa de traduzir, Joseph 
Smith inquiriu ao Senhor a favor de Oliver 
para entender por quê.
10. Verão de 1828 Depois que Joseph Smith 
recebeu a seção 3, Morôni levou as placas e o 
Urim e Tumim. Pouco tempo depois, elas 

foram devolvidas. O Profeta Joseph perguntou 
ao Senhor como continuar com a tradução.
11. maio de 1829 Hyrum Smith pediu a 
Joseph Smith, seu irmão, que perguntasse qual 
era a vontade do Senhor para ele. Joseph 
inquiriu por meio do Urim e Tumim.
12. maio de 1829 Joseph Knight Sênior 
estava ansioso para saber seu dever quanto 
ao trabalho da Restauração.
13. 15 de maio de 1829 Enquanto traduzia 
o Livro de Mórmon, Joseph Smith e Oliver 
Cowdery desejaram saber mais a respeito do 
batismo para a remissão de pecados. Andaram 
até um rio próximo e oraram. João Batista 
apareceu.
14, 15 e 16. junho de 1829 David Whitmer, 
John Whitmer e Peter Whitmer Jr. estavam 
ansiosos por saber seus deveres relativos à 
obra do Senhor. Joseph inquiriu a respeito 
deles por meio do Urim e Tumim.
17. junho de 1829 Oliver Cowdery, David 
Whitmer e Martin Harris desejavam saber se 
deveriam ser as Três Testemunhas citadas no 
Livro de Mórmon. Joseph inquiriu por meio 
do Urim e Tumim.
18. junho de 1829 Joseph Smith e Oliver 
Cowdery estavam ansiosos por saber mais a 

JOSEPH SMITH SÊNIOR 
1771–1840
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Número da seção (ver também os números 
circundados acima), data em que a seção foi 
dada e a situação que resultou na revelação:



FAYETTE
Nova York

JUNHO DE 1829 Joseph Smith completou 
a tradução do Livro de Mórmon.

JUNHO DE 1829 O anjo Morôni mostrou  
as placas às Três Testemunhas e ordenou-lhes 
que testificassem da veracidade do Livro de 
Mórmon (ver D&C 17).

JUNHO DE 1829 Joseph Smith mostrou as 
placas às Oito Testemunhas. Eles escreveram seu 
testemunho da veracidade do Livro de Mórmon.

ABRIL DE 1830 A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias foi organizada em 

Fayette, Nova York (ver D&C 21).

MAIO DE 1829 João Batista restaurou o 
Sacerdócio Aarônico ao ordenar Joseph Smith e 

Oliver Cowdery. Então eles batizaram um ao 
outro (ver Joseph Smith—História 1:68–73; 

ver também D&C 13).

MARÇO DE 1830 Cinco mil cópias do 
Livro de Mórmon foram publicadas  
em Inglês, em Palmyra, Nova York.

MAIO–JUNHO DE 1829 Pedro, Tiago e João 
restauraram o Sacerdócio de Melquisedeque e as 

chaves do apostolado.

respeito do sacerdócio e fizeram disso um 
assunto de humilde oração.
19. março de 1830 Martin Harris havia 
hipotecado sua fazenda para a publicação do 
Livro de Mórmon. Ele pediu a Joseph Smith 
uma confirmação e orientação do Senhor.
20. abril de 1830 O Senhor revelou a Joseph 
Smith e Oliver Cowdery instruções sobre o 
governo e a organização da Igreja, inclusive o 
dia preciso em que deveriam organizar Sua 
Igreja mais uma vez sobre a Terra.
21. 6 de abril de 1830 O Profeta Joseph 
Smith ditou esta revelação pelo Espírito 
durante a reunião para organizar a Igreja.
22. abril de 1830 Pessoas que já haviam sido 
batizadas previamente desejavam saber 
se precisavam ser rebatizadas a fim de se filiar 
à Igreja.
23. abril de 1830 Oliver Cowdery, Hyrum 
Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith Sênior 
e Joseph Knight Sênior estavam ansiosos por 
saber seus deveres na Igreja recém-organizada 
do Senhor.
24. julho de 1830 Depois de ministrar aos 
membros de Nova York durante uma época de 
intensa perseguição, o Profeta Joseph e Oliver 
Cowdery chegaram à Pensilvânia precisando 
de incentivo e instruções.
25. julho de 1830 Emma Hale Smith 
— juntamente com seu marido, o Profeta 
Joseph — haviam sofrido muitas perseguições. 
O Profeta recebeu esta revelação para ela.

26. julho de 1830 Estas instruções do Senhor 
incentivavam e instruíam o Profeta Joseph, 
Oliver Cowdery e os Whitmer, ensinando-lhes 
a importância de fazer todas as coisas de 
comum acordo na Igreja.
27. agosto de 1830 O Profeta Joseph e 
Emma Smith, Newel e Lydia Knight desejavam 
partilhar o sacramento. O Profeta saiu à 
procura de vinho para a cerimônia e um 
mensageiro celestial lhe apareceu.
28. setembro de 1830 O Profeta Joseph 
estava preocupado com o uso, por Hiram 
Page, de uma pedra de vidente.
29. setembro de 1830 Dada na presença de 
seis élderes, esta revelação veio numa ocasião 
em que muitos estavam interessados na 
doutrina de Sião, ou a Nova Jerusalém.
30. setembro de 1830 O Profeta Joseph 
recebeu revelações para David Whitmer, Peter 
Whitmer Jr. e John Whitmer, com base em suas 
ações durante o incidente com Hiram Page.
31. setembro de 1830 Thomas B. Marsh 
desejava saber a vontade do Senhor referente 
a ele.
32. outubro de 1830 Vários élderes, inclusive 
Oliver Cowdery e Peter Whitmer Jr., imagina-
vam se o numero de missionários designados 
para ensinar o evangelho aos lamanitas 
poderia ser aumentado.
33. outubro de 1830 Ezra Thayre e Northrop 
Sweet, élderes recém-ordenados, desejavam 
saber a vontade do Senhor com relação a eles.
34. 4 de novembro de 1830 Orson Pratt 
viajou 200 milhas (320 quilômetros) para ver o 
Profeta Joseph Smith e para saber a vontade 
do Senhor.
35. dezembro de 1830 Sidney Rigdon, que 
havia sido batizado recentemente, pediu ao 
Profeta Joseph que revelasse a vontade do 
Senhor concernente a ele.

36. dezembro de 1830 Edward Partridge 
pediu ao Profeta Joseph que inquirisse ao 
Senhor a seu favor.
37. dezembro de 1830 A Igreja em Nova 
York estivera sob constante ameaça, e a vida 
dos líderes da Igreja estava em perigo. 
Enquanto o Profeta Joseph e Sidney Rigdon 
trabalhavam em uma tradução inspirada da 
Bíblia, o Senhor deu este mandamento de se 
mudarem para Ohio.
38. 2 de janeiro de 1831 Muitos santos eram 
pobres e desejavam saber mais quanto a essa 
mudança para Ohio.
39. 5 de janeiro de 1831 James Covill, um 
ministro batista por cerca de 40 anos, 
prometeu obedecer a quaisquer ordens que o 
Senhor lhe desse por meio do Profeta Joseph 
Smith. O Profeta inquiriu o Senhor a seu 
respeito.
40. janeiro de 1831 Quando James Covill 
rejeitou o mandamento do Senhor, o Senhor 
deu esta revelação ao Profeta Joseph e Sidney 
Rigdon.
41. 4 de fevereiro de 1831 O Profeta Joseph 
encontrou muitos problemas entre os santos 
de Ohio. Ele inquiriu o Senhor para saber 
como melhor governar a Igreja.
42. 9 de fevereiro de 1831 Os élderes 
unidos em oração com o desejo de receber a 
lei do Senhor, como prometido em D&C 38:32; 
D&C 41:2–3.
43. fevereiro de 1831 Uma autoproclamada 
profetisa chamada Sra. Hubble enganou alguns 
santos com suas revelações. O Profeta Joseph 
inquiriu o Senhor com relação ao assunto.
44. fevereiro de 1831 O Profeta Joseph e 
Sidney Rigdon receberam instruções do Senhor 
para a próxima conferência da Igreja.
45. 7 de março de 1831 O Profeta Joseph 
recebeu esta revelação a respeito dos sinais 
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ABRIL–JULHO DE 1830 Samuel H. Smith e 
outros trabalharam como missionários — 

usando o Livro de Mórmon.



MISSOURI

dos tempos durante um período 
em que muitos falsos relatos 
foram publicados.
46. 8 de março de 1831 
Depois de discussões quanto a 
se apenas membros da Igreja 
deveriam ser admitidos nas 
reuniões sacramentais e de 
confirmação, o Profeta inquiriu 
o Senhor.
47. 8 de março de 1831 John 
Whitmer estava relutando em aceitar a 
responsabilidade pela história da Igreja, mas o 
faria se fosse a vontade do Senhor. O Profeta 
Joseph inquiriu o Senhor.
48. março de 1831 Os líderes da Igreja 
estavam preocupados sobre como acomodar os 
santos de Nova York que estavam chegando a 
Ohio. O Profeta Joseph inquiriu o Senhor.
49. março de 1831 Por ter Leman Copley, 
um antigo Shaker, se filiado recentemente à 
Igreja, o Profeta Joseph inquiriu o Senhor com 
relação a alguns ensinamentos dessa religião.
50. maio de 1831 Vários élderes da Igreja 
pediram ao Profeta Joseph que inquirisse o 
Senhor com relação a manifestações espirituais 
estranhas entre os santos. Depois de juntar-se 
a esses élderes em oração, o Profeta ditou a 
resposta do Senhor.
51. maio de 1831 O Bispo Edward Partridge 
procurou orientação para a implementação da 
lei da consagração em nome dos santos que 
chegavam a Ohio.

JUNHO DE 1830 O Profeta Joseph Smith 
começou a traduzir (fazer correções inspiradas à) 
a Bíblia (ver Moisés 1–5).

SETEMBRO–OUTUBRO DE 1830 
Oliver Cowdery e outros missionários 

foram chamados para ensinar os 
Lamanitas (ver D&C 28:8; 32).

OUTUBRO–NOVEMBRO DE 1830 
Os missionários visitaram a parte nordeste de  

Ohio e batizaram 127 pessoas.

NOVEMBRO–DEZEMBRO DE 1830 O Profeta Joseph 
Smith recebeu por revelação parte do antigo livro de Enoque 

(ver Moisés 6–7).

FEVEREIRO DE 1831 O Profeta Joseph Smith e 
sua família chegaram a Kirtland, Ohio. Edward 

Partridge foi chamado o primeiro bispo da Igreja 
e o Senhor começou a revelar a lei da 

consagração (ver D&C 41–42).

AGOSTO DE 1831  
O Profeta Joseph Smith  
retornou do Missouri para 
Kirtland. A oposição e a  
apostasia continuaram.

SETEMBRO DE1831  
O Profeta Joseph e Emma Smith 
mudaram-se para Hiram, Ohio.

FEVEREIRO–MAIO DE 1831 Os santos 
de vários ramos de Nova York viajaram para 
a região de Kirtland, Ohio. Pessoas de várias 
cidades ao redor de Kirtland filiaram-se à Igreja.

JULHO–AGOSTO 1831 O Profeta 
Joseph Smith e Sidney Rigdon visitaram 
Missouri e dedicaram a terra como um lugar 
de reunião e o local para a construção de 
um templo (ver D&C 57–59).

52. 7 de junho de 1831 Depois de uma 
conferência geral na qual foram ordenados os 
primeiros sumos sacerdotes, o Profeta Joseph 
perguntou ao Senhor o que os irmãos 
deveriam fazer até a próxima conferência.
53. junho de 1831 Sidney Gilbert pediu ao 
Profeta Joseph que inquirisse o Senhor com 
relação ao chamado de Sidney na Igreja.
54. junho de 1831 Quando Leman Copley 
quebrou seu acordo de consagrar sua terra em 
Thompson, Ohio, o Profeta Joseph perguntou 
o que fazer.
55. junho de 1831 William W. Phelps, um 
editor de jornal, pediu ao Profeta Joseph que 
inquirisse o Senhor com relação a ele.
56. junho de 1831 Quando Ezra Thayre 
declarou que não estava pronto para ir para o 
Missouri, Thomas B. Marsh, seu companheiro 
de viagem, perguntou ao Profeta o que fazer.
57. 20 de julho de 1831 Ao chegar a 
Independence, Missouri, o Profeta Joseph 

procurou o Senhor para obter respostas 
relativas ao estabelecimento de Sião nos 
últimos dias e do templo a ser construído ali.
58. 1º de agosto de 1831 Muitos dos santos 
que chegavam ao Condado de Jackson, 
Missouri, estavam ansiosos para saber a 
vontade do Senhor com relação a eles.
59. 7 de agosto de 1831 Após o funeral 
de Polly Knight, o Profeta Joseph procurou a 
confirmação do Senhor com relação aos santos 
no Missouri.
60. 8 de agosto de 1831 Quando os 
missionários se preparavam para voltar para 
casa, em Ohio, o Profeta Joseph inquiriu o 
Senhor com relação à viagem.
61. 12 de agosto de 1831 Ao viajarem pelo 
Rio Missouri, o Profeta Joseph e dez élderes 
enfrentaram perigos e foram forçados a 
acampar. William W. Phelps viu o destruidor 
movendo-se com poder sobre a superfície das 
águas. O Profeta procurou o Senhor em 
oração.
62. 13 de agosto de 1831 O Profeta Joseph 
encontrou-se com quatro missionários que 
tinham adiado sua ida ao Missouri e reafirmou 
que deveriam continuar sua viagem.
63. agosto de 1831 Os santos de Ohio 
desejaram saber mais a respeito da terra de 
Sião. O Profeta Joseph inquiriu o Senhor a 
respeito da compra de terra e outros assuntos.
64. 11 de setembro de 1831 Depois de o 
Profeta Joseph ser criticado por alguns 

1831 FEVEREIRO MARÇO MAIO JUNHOJUNHO AGOSTO JULHOJULHO AGOSTOSETEMBRO SETEMBROOUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

PETER WHITMER JR. 
1809–1836

SAMUEL H. SMITH 
1808–1844

NEWEL KNIGHT 
1800–1847

SIDNEY RIGDON 
1793–1876

EDWARD PARTRIDGE 
1793–1840

OHIO

Kirtland

Hiram

Thompson

Palmyra
Manchester Fayette

Harmony

South BainbridgeColesville

Sharon

VERMONT

NOVA 
YORK

PENSILVÂNIA

Kirtland, Ohio, Primeiro Período: fevereiro–setembro de 1831

KIRTLAND/THOMPSON
Ohio

3427 28–3124–26 32–33 35–37 38–40

6341–44 45–49 50–51 52–56

57 58–62

64



DATA (d.C.) FEVEREIROFEVEREIRO MARÇO ABRIL JUNHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBROOUTUBRO NOVEMBRONOVEMBRO DEZEMBRODEZEMBRO 1832 1833

JANEIRO DE 1832 Joseph Smith foi ordenado 
Presidente do Sumo Sacerdócio (ver D&C 75).

MARÇ0 DE 1832 Uma turba cobriu com 
piche e penas o corpo do Profeta Joseph e 
de Sidney Rigdon. A família do Profeta 
retornou a Kirtland por um curto tempo 
e depois voltou para Hiram.

ABRIL DE 1832 O Profeta Joseph 
fez uma curta visita ao Missouri.

JUNHO DE 1832 O Profeta voltou a Ohio 
e continuou seu trabalho de traduzir a Bíblia.

SETEMBRO DE 1832 O Profeta Joseph mudou 
sua família de Hiram de volta para Kirtland. OUTUBRO–NOVEMBRO DE 1832 

O Profeta Joseph e o Bispo Newel K. 
Whitney viajaram para algumas cidades 
do leste para cuidar de negócios da Igreja 
(ver D&C 84:114–15).

JANEIRO DE 1833 A Escola dos Profetas 
começou a reunir-se em Kirtland (ver D&C 88).

NOVEMBRO DE 1831 Preparativos foram 
feitos para publicar as revelações recebidas pelo 
Profeta e intitulá-las Livro de Mandamentos.

DEZEMBRO DE 1831 
Newel K.Whitney foi chamado 
para ser bispo em Ohio 
(ver D&C 72).

NOVEMBRO DE 1832 
Os recém-conversos Brigham 
Young e Heber C. Kimball 
chegaram a Kirtland, Ohio, 
para conhecer o Profeta 
Joseph Smith.

PESSOAS NA HISTÓRIA 
DA IGREJA

SEDE DA IGREJA Hiram, Ohio: setembro de 1831–setembro de 1832

65–66 71–72 73–75 76
1, 67–70, 133 77–81

82–83

8499

85 86–88 89



FEVEREIRO FEVEREIROMARÇO MARÇO ABRILMAIO MAIOJUNHO JUNHOAGOSTO OUTUBRO NOVEMBRO NOVEMBRODEZEMBRO 1834JULHO

JUNHO DE 1834 Em resposta ao 
mandamento do Senhor de evitar o 
derramamento de sangue, o Acampamento 
de Sião foi desfeito (ver D&C 105).

FEVEREIRO–MAIO DE 1834 
O Profeta e outros solicitaram voluntários 
para unirem-se a eles para resgatar Sião 
(ver D&C 103).

17 DE FEVEREIRO DE 1834 
O primeiro sumo conselho da Igreja foi 
organizado em Kirtland.

OUTUBRO–DEZEMBRO DE 1833 No Missouri, teve 
início um conflito armado, e os santos foram expulsos do 
Condado de Jackson (ver D&C 100:13, 15; 101).

18 DE DEZEMBRO DE 1833 O Profeta 
Joseph ordenou seu pai, Joseph Smith Sênior, o 
primeiro Patriarca da Igreja.

2 DE JULHO DE 1833 O Profeta 
Joseph e Sidney Rigdon terminaram a 
tradução principal da Bíblia.

VERÃO DE 1833 Uma escola para 
os élderes foi organizada no Missouri.

JULHO DE 1833 Uma 
turba destruiu a casa de 
impressão da Igreja no 
Missouri. Líderes da Igreja 
foram forçados a assinar 
um acordo para deixar o 
Condado de Jackson.

22 DE FEVEREIRO DE 1834 Parley P. Pratt e 
Lyman Wight chegaram a Kirtland para relatar 
sobre a situação no Missouri e pedir ajuda.

MAIO DE 1834 Um grupo chamado 
Acampamento de Sião iniciou uma marcha rumo  
ao oeste, até o Missouri. No momento em que 
chegaram ao Missouri, eles somavam mais de 200.

5 DE JUNHO DE 1833 Começou a 
construção do Templo de Kirtland.

OHIO

NOVA YORK

MISSOURI

companheiros e a imprensa, o Senhor advertiu 
quanto à tendência de achar falhas nos outros.
65. outubro de 1831 A seção 65 — denomi-
nada por Joseph Smith como uma oração 
— foi revelada durante o período em que o 
profeta estava preparando-se para recomeçar 
a tradução da Bíblia.
66. 25 de outubro de 1831 William E. 
McLellin, um recém-converso, pede ao Senhor 
que lhe revele Sua vontade concernente a ele.
67. novembro de 1831 Durante as conferên-
cias que tratavam da publicação das revelações 
que foram dadas ao Profeta Joseph Smith, 
alguns dos líderes sentiram que a linguagem 
nas revelações não estava adequada. A resposta 
do Senhor foi revelada por meio do profeta.
68. novembro de 1831 Orson Hyde, Lucas S. 
Johnson, Lyman E. Johnson e William E. 
McLellin desejaram saber o que o Senhor 
esperava deles.
69. novembro de 1831 Oliver Cowdery 
havia sido designado para levar os manuscritos 
do Livro de Mandamentos e alguns recursos 
financeiros para Independence, Missouri. Uma 
vez que o deserto por onde teria que viajar era 
perigoso, John Whitmer foi designado seu 
companheiro de viagem.

70. 12 de novembro de 1831 Durante a 
conclusão das conferências, o Senhor designa 
o Profeta Joseph, Oliver Cowdery, Sidney 
Rigdon, William W. Phelps, John Whitmer e 
Martin Harris para serem os responsáveis por 
toda a literatura da Igreja e suas publicações.
71. 1º de dezembro de 1831 Ezra Booth 
havia apostatado e escrito nove cartas 
caluniosas que foram publicadas no  Ohio 
Star. O Profeta Joseph e Sidney Rigdon foram 
ordenados pelo Senhor a seguirem avante 
pregando o evangelho para minimizar os 
efeitos de sentimentos hostis contra a Igreja. 
72. 4 de dezembro de 1831 Vários élderes e 
membros da Igreja reuniram-se para entende-
rem suas responsabilidades e serem ensinados.
73. 10 janeiro de 1832 Os élderes da Igreja 
desejaram saber o que eles deveriam fazer 
enquanto esperavam pela próxima conferên-
cia, que seria realizada em Amherst, Ohio, 
em 25 de janeiro de 1832.
74. janeiro de 1832 Essa revelação foi 
recebida durante a tradução da Bíblia para 
explicar a escritura em  I Coríntios 7:14.
75. 25 de janeiro de 1832 Durante a 
conferência em Amherst, os élderes estavam 
ansiosos para saber como eles deveriam 
anunciar à congregação suas circunstâncias. 

Vários missionários foram chamados para 
servir, na sua maioria, nos estados do leste dos 
Estados Unidos.
76. 16 de fevereiro de 1832 O Profeta 
Joseph e Sidney Rigdon estavam traduzindo a 
Bíblia. Quando se depararam com João 5:29, 
os céus abrem-se e recebem essa revelação 
conhecida como “A Visão”.
77. março de 1832  Durante a tradução do 
livro de Apocalipse, os líderes tiveram muitas 
perguntas sobre os registros de João.
78. março de 1832 O Profeta Joseph instruiu 
os líderes no sacerdócio a respeito da lei da 
consagração e estabeleceu um armazém de 
mantimentos para socorrer os pobres.
79, 80. março de 1832 Jared Carter chega à 
Hiram, Ohio, para inquirir sobre a vontade do 
Senhor por meio do Profeta. Ele foi chamado 
para servir missão de tempo integral nos 
países do leste europeu.  Em contrapartida, 
Stephen Burnett e Eden Smith foram chamados 
para servir em missões de sua escolha.
81. março de 1832 A seção 81 foi revelada 
em preparação para a organização formal da 
Primeira Presidência. Ela foi originalmente 
dirigida a Jesse Gause, mas devido a sua 

HEBER C. KIMBALL 
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ORSON HYDE 
1805–1878

WILLIAM W. PHELPS 
1792–1872

ELIZA R. SNOW 
1804–1887

MARY FIELDING SMITH 
1801–1852

NOVEMBRO DE 1833–JUNHO 
DE 1836 Os santos do Missouri 

viveram relativamente em paz no 
Condado de Clay, Missouri.
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FEVEREIRO DE 1835 
O Quórum dos Doze Apóstolos e 
o Quórum dos Setenta foram 
organizados (ver D&C 107).

JULHO DE 1835 A Igreja 
comprou algumas múmias egípcias e 

pergaminhos (ver Abraão 1–5).

27 DE MARÇO DE 1836 
O Templo de Kirtland foi 

dedicado em meio a grandes 
manifestações espirituais 

(ver D&C 109).

FINAL DE 1835–COMEÇO DE 1836 
O primeiro hinário da Igreja foi publicado.

VERÃO DE 1836 Os santos 
começaram a se estabelecer 
em Far West, Missouri.

ABRIL DE 1838 Vários líderes proeminentes da 
Igreja que haviam apostatado foram excomungados, 

e alguns se tornaram inimigos do Profeta.

MARÇO DE 1838 O Profeta Joseph e sua família 
estabeleceram-se em Far West, Missouri.

AGOSTO–OUTUBRO DE 1838 
Surgiram conflitos armados entre membros 
da Igreja e moradores do Missouri. Muitos 

membros da Igreja reuniram-se em Far 
West em busca de proteção.

17 DE AGOSTO DE 1835 
Em uma assembleia solene, os 

santos aceitaram que as 
revelações fossem publicadas 
como Doutrina e Convênios.

3 DE ABRIL DE 1836 Jesus Cristo 
apareceu no Templo de Kirtland para 
aceitá-lo. Depois, Moisés, Elias e Elias,  
o Profeta, apareceram para restaurar  
as chaves do sacerdócio (ver D&C 110).

8 DE JULHO DE 1838 
O Senhor instruiu que os Doze 

Apóstolos pregassem o 
evangelho no exterior 

(ver D&C 118).

JANEIRO DE 1838 O Profeta 
Joseph e alguns líderes da Igreja 

foram forçados a fugir de Kirtland.

JULHO DE 1837–ABRIL DE 
1838 Os primeiros missionários 

na Grã-Bretanha batizaram 
cerca de 1500 conversos.

apostasia, ele foi substituído por Frederick G. 
Williams.
82. 26 de abril de 1832 O Senhor havia 
ordenado a Joseph, na seção 78, que fosse 
para Sião e ensinasse os líderes a respeito da 
lei da consagração. Ele viajou para Sião e foi 
apoiado como Presidente do Sumo Sacerdócio 
em uma reunião, da mesma forma como havia 
sido apoiado em Ohio.
83. 30 de abril de 1832 Durante uma breve 
visita à Sião, o Profeta ensinou a respeito de 
como as viúvas e as crianças deviam ser 
consideradas sob a lei da consagração.
84. 22–23 de setembro de 1832 Os élderes 
retornavam da missão e relatavam suas 
experiências nos estados do leste quando 
o Profeta recebeu esta revelação sobre o 
Sacerdócio (ver D&C 75).
85. 27 de novembro de 1832 A seção 85 
é uma seleção de partes de uma carta que o 
Profeta escreveu a William W. Phelps, que 
havia sido designado para auxiliar o Bispo 
Edward Partridge na administração da lei da 
consagração.
86. 6 de dezembro de 1832 Durante a 
tradução e a edição da tradução da Bíblia, essa 
revelação foi dada ao Profeta Joseph como 
uma explicação da parábola do joio e do trigo.
87. 25 de dezembro de 1832 O Profeta 
Joseph recebeu essa profecia durante tempos 
de guerras, quando os problemas entre as 
nações e dentro dos Estados Unidos ocupavam 
a mente dos santos.

88. 27–28 de dezembro de 1832 Durante a 
reunião dos sumo sacerdotes, o Profeta Joseph 
deu instruções sobre a maneira como 
recebemos uma revelação. Cada um dos 
irmãos presentes orou ao Senhor, um de cada 
vez, para que pudessem estar unidos de 
coração e mente e entendessem Sua vontade. 
Essa revelação, conhecida como a “Folha da 
Oliveira”, foi então dada em resposta às 
orações. Os versículos 127–141 foram 
revelados em 3 de janeiro de 1833.
89. 27 de fevereiro de 1833 O uso 
generalizado do tabaco pelos irmãos que 
frequentavam a Escola dos Profetas e as 

condições imundas que resultaram desse uso 
levaram o Profeta a inquirir o Senhor. Essa 
revelação é conhecida como a “Palavra de 
Sabedoria”.
90. 8 de março de 1833 Essa revelação é 
dada em resposta às orações do Profeta e dos 
irmãos e trata de um passo a mais em direção 
ao estabelecimento da Primeira Presidência.
91. 9 de março de 1833 A Bíblia que o 
Profeta usou para inspirar a tradução continha 
os livros Apócrifos — registros não incluídos 
na atual Versão da Bíblia do Rei Jaime.  Diante 
da pergunta do Profeta, o Senhor revelou que 
não era necessário traduzi-los.
92. 15 de março de 1833 Frederick G. 
Williams havia sido chamado para ser membro 
da Primeira Presidência. O Senhor instruiu que 
o irmão Williams deveria fazer parte da ordem 
unida.
93. 6 de maio de 1833 A seção 93 foi dada 
para ajudar os santos a saber a maneira como 
deveriam adorar.
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JANEIRO DE 1841 A Primeira Presidência 
emitiu uma proclamação exortando todos os 
a santos a se reunirem em Nauvoo.NOVEMBRO DE 1838–FEVEREIRO DE 1839  

Brigham Young e Heber C. Kimball conduziram 
milhares de santos para refugiarem-se em Illinois.

NOVEMBRO DE 1839 O Profeta reuniu-se com 
o presidente dos Estados Unidos, que rejeitou o 
pedido de reparação pelos abusos sofridos pelos 
santos no Missouri.

AGOSTO–SETEMBRO 1839 
Os apóstolos partiram para pregar o 
evangelho na Grã-Bretanha.

ABRIL–JULHO DE 1841 A maioria dos 
apóstolos retornou a Nauvoo, tendo 
batizado milhares de pessoas na 
Grã-Bretanha.

MARÇO–MAIO DE 1842 
A Carta Wentworth (incluindo 
as Regras de Fé) e o livro de 
Abraão foram publicados.

4 DE MAIO DE 
1842 O Profeta 
começou a administrar 
a investidura do 
templo a alguns 
dos santos.

JULHO DE 1839 Muitos membros contraíram a 
malária. Pelo poder do sacerdócio, o Profeta Joseph 
Smith curou muitos.

17 DE MARÇO DE 1842 
A Sociedade de Socorro 
Feminina de Nauvoo foi 
organizada, tendo Emma 
Smith como presidente.

ABRIL DE 1839 Depois de meses preso na Cadeia de 
Liberty, o Profeta chegou a Illinois e começou a negociar 
a compra de terras para os santos. JUNHO DE 1840 Os santos britânicos 

começam a imigrar para Nauvoo.

OUTUBRO DE 1838 O governador do Missouri 
ordenou ações militares contra os santos. A milícia 
sitiou Far West. O Profeta e outros líderes da 
Igreja foram traídos e caíram nas mãos de 
oficiais do governo.

6 DE ABRIL DE 1841 Tendo sido 
ordenados pelo Senhor a construir um 
templo (ver D&C 124), os santos lançaram 
as pedras angulares do Templo de Nauvoo.

24 DE OUTUBRO DE 1841 
Orson Hyde dedicou a Terra 
Santa para o retorno dos judeus.

AGOSTO DE 1840 O Profeta 
começou a ensinar a doutrina do 
batismo pelos mortos.

NAUVOO
Illinois

94. 6 de maio de 1833 Em uma reunião, um 
comitê foi designado para levantar fundos para 
a construção de uma tipografia e um local para 
a Escola dos Profetas reunir-se. Pouco depois, 
essa revelação foi dada.
95. 1º de junho de 1833 Hyrum Smith, Jared 
Carter e Reynolds Cahoon formaram o comitê 
designado para levantar fundos para os 
projetos de construção da Igreja. Eles 
distribuíram uma circular para incentivar os 
santos a cumprirem o divino mandamento 
dado há seis meses para que construíssem a 
casa do Senhor. A seção 95 foi dada no mesmo 
dia em que a circular foi emitida.
96. 4 de junho de 1833 Em uma reunião de 
sumos sacerdotes, os irmãos não conseguiram 
decidir quem deveria ser responsável pelas 
terras que haviam sido adquiridas pela Igreja. 
Eles decidiram, então, perguntar ao Senhor o 
que fazer. O Senhor revelou que o Bispo 
Newel K. Whitney deveria dividir a terra entre 
os santos.
97. 2 de agosto de 1833 Essa revelação foi 
dada em resposta às cartas de Oliver Cowdery 
e de outros irmãos em Sião concernentes à 
escola de élderes.
98. 6 de agosto de 1833 Os santos no 
Missouri estavam sofrendo grandes 

perseguições. Essa revelação foi dada em 
resposta as suas orações.
99. agosto de 1832 Uma revelação dada a 
John Murdock.
100. 12 de outubro de 1833 Enquanto 
estavam em missão, o Profeta e Sidney Rigdon 
estavam preocupados com suas famílias.
101. 16 de dezembro de 1833 O Profeta 
recebeu notícias sobre a expulsão dos santos 
do Condado de Jackson, Missouri, e perguntou 
ao Senhor o que fazer.
102. 17 de fevereiro de 1834 A seção 102 
trata das minutas da organização do primeiro 
sumo conselho. O profeta estabeleceu o antigo 
padrão para os conselhos da Igreja, que lhe 
haviam sido revelados em visão.
103. 24 de fevereiro de 1834 Os santos no 
Missouri enviam Parley P. Pratt e Lyman Wight 
para saberem como os bens de herança em 
Sião, que pertenciam aos santos, lhes seriam 
devolvidos. Essa revelação autorizou o Profeta 
a organizar o Acampamento de Sião.
104. 23 de abril de 1834 A fim de estabilizar 
a situação financeira da Igreja, a ordem unida 
é dividida em mordomias individuais.
105. 22 de junho de 1834 Pouco antes do 
Acampamento de Sião chegar ao Condado de 

Clay, no Missouri, o governador revogou a 
ajuda que havia prometido. Portanto, o 
objetivo de devolver aos santos sua herança 
foi frustrado.
106. 25 de novembro de 1834 Essa 
revelação concernente a Warren A. Cowdery 
foi dada enquanto o Profeta Joseph prepara-
va-se para organizar a escola de élderes.
107. 28 de março de 1835 Em preparação 
para suas missões nos estados do leste, os Doze 
Apóstolos solicitaram uma revelação escrita do 
Senhor para guiá-los em seus trabalhos.
108. 26 de dezembro de 1835 Sob a 
influência do Espírito, Lyman R. Sherman, 
um dos sete Presidentes dos Setenta, foi até o 
Profeta para expressar seus sentimentos e para 
receber uma revelação que lhe instruísse 
quanto a seu dever.
109. 27 de março de 1836 Essa oração 
dedicatória para o Templo de Kirtland foi dada 
ao Profeta Joseph por revelação.
110. 3 de abril de 1836 Em uma reunião, 
realizada uma semana após a dedicação do 
Templo de Kirtland, o Profeta Joseph e Oliver 
Cowdery, separados da congregação por meio 
de um véu, ofereceram uma oração silenciosa 
no púlpito. Quando terminaram, essa gloriosa 
visão lhes foi dada.
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111. 6 de agosto de 1836 Tendo ouvido 
rumores de que havia dinheiro disponível 
para empréstimo em Salém, Massachusetts, o 
Profeta Joseph, Sidney Rigdon, Hyrum Smith 
e Oliver Cowdery foram para lá, na esperança 
de aliviar as dívidas pesadas que assolavam a 
Igreja.
112. 23 de julho de 1837 A seção 112 foi 
dada por meio do Profeta Joseph Smith, para 
ajudar Thomas B. Marsh, presidente do 
Quórum dos Doze Apóstolos, a guiar o 
Quórum dos Doze.
113. março de 1838 Pouco depois da 
chegada do profeta em Far West, no Missouri, 
Elias Higbee e outros membros da Igreja 
perguntaram sobre algumas passagens 
específicas de escrituras do Livro de Isaías.
114. 17 de abril de 1838 David W. Patten foi 
aconselhado a preparar-se para sua missão 
com outros membros dos Doze.
115. 26 de abril de 1838 Essa revelação 
dada em Far West tornou conhecida a vontade 
de Deus concernente à construção de Far 
West, a construção de um templo nesse local 
e o nome completo da Igreja.
116. 19 de maio de 1838 A seção 116 é 
uma seleção de registros do diário pessoal 
do Profeta Joseph relacionados a sua visita 
a Adão-ondi-Amã.
117. 8 de julho de 1838 William Marks 
e Newel K. Whitney não haviam deixado 
Kirtland. Oliver Granger foi enviado com essa 
revelação para instruí-los a respeito do que 
deveriam fazer.

118. 8 de julho de 1838 Essa revelação foi 
dada por meio do Profeta Joseph em Far West, 
no Missouri, em resposta a essa súplica: 
“Mostra-nos, ó Senhor, Tua vontade para 
os Doze” (ver History of the Church [História 
da Igreja], volume 3, p. 46).
119. 8 de julho de 1838 As dificuldades 
financeiras da Igreja, de seus líderes e o 
fracasso dos santos em obedecer a lei da 
consagração ocasionaram essa revelação e 
a extensão da lei do dízimo para todos os 
membros da Igreja.
120. 8 de julho de 1838 Os líderes da Igreja 
desejaram saber como as propriedades doadas 
como dízimo deveriam ser usadas.
121, 122 e 123. março de 1839 As 
perseguições e o sofrimento dos santos 
levaram o Profeta Joseph Smith a suplicar ao 
Senhor em favor deles enquanto encontrava-se 
preso na Cadeia de Liberty.
124. 19 de janeiro de 1841 Uma vez que os 
santos estavam reunidos em Nauvoo, o Profeta 
Joseph buscou a orientação do Senhor e 
recebeu instrução, entre outras coisas, para 
construir um templo.
125. março de 1841 Depois que os planos 
para a construção do Templo de Nauvoo 
foram declarados, ficaram em dúvida se os 
santos, residentes do outro lado do rio 
Mississipi, deveriam mudar-se para Nauvoo.
126. 9 de julho de 1841 Brigham Young havia 
servido no exterior. Essa revelação o desobri-
gou de futuras viagens para fora do país.
127, 128. 1º–6 de setembro de 1842 A 
realização de ordenanças vicárias sem 
qualquer organização ou registro levou às 
instruções concernentes aos batismos pelos 
mortos contidas nessas duas cartas do Profeta.

INVERNO DE 1845–1846 Em 
cumprimento da profecia do Profeta Joseph,  
os santos fizeram planos para uma mudança 

para as Montanhas Rochosas.

10 DE DEZEMBRO DE 1845 
Investiduras do templo começaram nas 
partes dedicadas do Templo de Nauvoo.

1843–1844 Começou o trabalho 
missionário na Oceania.

27 DE JUNHO DE 1844 Uma turba 
matou o Profeta Joseph Smith e seu 
irmão Hyrum em Carthage, Illinois.

8 DE AGOSTO DE 1844 Os membros da Igreja 
apoiaram o Quórum dos Doze Apóstolos como o corpo 

governante da Igreja, tendo Brigham Young como 
Presidente do Quórum dos Doze.

SETEMBRO DE 1845 
O antagonismo contra os santos 

foi renovado em Illinois.

FEVEREIRO DE 1846 O primeiro grupo de 
santos partiu de Nauvoo para o Oeste.

MAIO DE 1846 O Templo de 
Nauvoo foi dedicado ao público.

JUNHO DE 1846 A primeira 
companhia de pioneiros chegou 

ao Rio Missouri.

Nauvoo, Illinois: maio de 1839–fevereiro de 1846
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129. 9 de fevereiro de 1843 Os esforços 
contínuos de Satanás para enganar os santos 
tornaram necessárias as instruções para ajudar 
a discernir se um ser era proveniente de Deus 
ou do demônio.
130. 2 de abril de 1843 O Profeta Joseph 
corrigiu as declarações apresentadas em um 
discurso de Orson Hyde. Os versículos 18–23 
são declarações de um sermão do Profeta.
131. 16–17 de maio de 1843 O profeta 
proferiu várias declarações doutrinárias 
enquanto estava em visita a alguns santos. 
Ele proclamou os versículos 1–4 enquanto 
instruía sobre o sacerdócio.
132. 12 de julho de 1843 A seção 132 foi 
revelada em virtude da solicitação de Hyrum 
Smith de uma revelação por escrito para 
convencer Emma Smith da veracidade dos 
princípios do casamento eterno.
133. 3 de novembro de 1831 Quando o 
Livro de Mandamentos estava sendo planejado, 
o Senhor concedeu essa revelação para ser 
incluída como um apêndice dele.
134. 17 de agosto de 1835 A seção 134 
é uma declaração sobre as leis terrenas, 
preparada para ser incluída na primeira 
publicação de Doutrina e Convênios para que 
outros de fora da Igreja não interpretassem 
erroneamente a posição da Igreja.
135. 27 de junho de 1844  John Taylor 
descreveu as circunstâncias que envolveram 
o martírio do Profeta Joseph Smith.
136. 14 de janeiro de 1847 O presidente 
Brigham Young precisava saber como organizar 
os santos para a jornada em direção ao oeste.
137. 21 de janeiro de 1836 Em uma reunião 
de líderes da Igreja no semiacabado Templo 
de Kirtland, as ordenanças iniciatórias da 
investidura foram ministradas. Os participantes 
receberam visões e revelações, incluindo esta 
revelada ao Profeta Joseph Smith.





JULHO DE 1846 O Batalhão Mórmon 
começou sua marcha histórica para a Califórnia 
em nome do governo dos Estados Unidos.

SETEMBRO DE 1846 Os líderes da Igreja 
estabeleceram Winter Quarters como uma estação 
de apoio para os santos que viajavam para o Oeste.

1849–1850 O trabalho missionário expandiu-se 
grandemente na Europa e começou no Havaí.

27 DE DEZEMBRO DE 1847 Em Kanesville, Iowa, a Primeira 
Presidência foi apoiada em uma conferência da Igreja, tendo 
Brigham Young como o segundo Presidente da Igreja.

9 DE SETEMBRO DE 1850  
Utah e algumas de suas regiões   
vizinhas tornaram-se território dos 
Estados Unidos.

OUTUBRO–NOVEMBRO DE 1856 Fortes 
tempestades de neve bloquearam as companhias 

Willie e Martin de carrinhos de mão em Wyoming. 
Muitos foram salvos por equipes de resgate 

corajosas do Vale do Lago Salgado.

SETEMBRO DE 1849 O Fundo Perpétuo de 
Emigração foi estabelecido para auxiliar os santos a 

viajar para o Vale do Lago Salgado.

21–24 DE JULHO DE 
1847 A primeira companhia 
de pioneiros chegou ao Vale 

do Lago Salgado.

ABRIL DE 1847 A primeira companhia 
de pioneiros, liderada por Brigham Young, 

começou sua jornada para o Oeste 
partindo de Winter Quarters.

1847–1857 Os santos 
estabeleceram cerca de 100 
colônias no Oeste Americano.

PESSOAS NA HISTÓRIA 
DA IGREJA

DATA (d.C.)
Winter Quarters, Nebraska: julho de 1846–maio de 1848 Salt Lake City, Utah: setembro de 1848– SEDE DA IGREJA

1847 1848 1849 1850 1860
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1866–1867 A Sociedade de Socorro foi 
reestabelecida, tendo Eliza R. Snow como presidente.

10 DE OUTUBRO DE 1880 A Primeira 
Presidência foi reorganizada. John Taylor foi 
apoiado como o terceiro Presidente da Igreja.

SETEMBRO DE 1898 Lorenzo Snow foi 
apoiado como o quinto Presidente da Igreja.

MAIO DE 1899 Enquanto buscava 
sabedoria em oração para saber como 
resolver os problemas financeiros da Igreja, 
o Presidente Snow recebeu uma revelação 
enfatizando a lei do dízimo.

AGOSTO DE 1901 Uma 
missão foi aberta no Japão.

OUTUBRO DE 1901 Joseph F. Smith 
tornou-se o sexto Presidente da Igreja.

25 DE JULHO DE 1887 
Wilford Woodruff liderou a 
Igreja como Presidente do 
Quórum dos Doze Apóstolos.

17 DE MAIO DE 1884 
O Presidente Taylor dedicou o 
Templo de Logan Utah.

10 DE JUNHO DE 1875 
A precursora da atual Organização 
dos Rapazes foi estabelecida.

16 DE OUTUBRO DE 1875 A Academia 
Brigham Young (hoje Universidade) foi 
organizada em Provo, Utah.

10 DE MAIO DE 1869 
A estrada de ferro 

transcontinental foi 
concluída, possibilitando aos 

santos reunirem-se mais 
rápida e facilmente no 

Oeste Americano.

28 DE NOVEMBRO 
DE 1869 A precursora da 

atual Organização das 
Moças foi estabelecida.

6 DE ABRIL DE 1877 O Templo de St. 
George Utah foi dedicado.

29 DE AGOSTO DE 1877 O Quórum dos 
Doze Apóstolos, tendo John Taylor como 
Presidente, liderou a Igreja.

25 DE AG0STO DE 1878 A primeira 
reunião da Primária foi realizada.

17 DE MAIO DE 1888 
O Presidente Woodruff dedicou 
o Templo de Manti Utah.

7 DE ABRIL DE 1889 Wilford 
Woodruff foi apoiado como o quarto 
Presidente da Igreja.

1906 Presidente Joseph F. Smith 
tornou-se o primeiro Presidente da 

Igreja a visitar a Europa.

1908–1909 Foram iniciadas as reuniões 
semanais do sacerdócio e estipulados os 
requisitos de idade para a ordenação de 

jovens dignos ao sacerdócio.

6 DE ABRIL DE 1893 O Presidente Woodruff 
dedicou o Templo de Salt Lake.

4 DE JANEIRO DE 1896 Utah tornou-se 
um estado dos Estados Unidos da América.

1898 As primeiras missionárias de tempo 
integral foram designadas.

JOSEPH F. SMITH 
1838–1918

HEBER J. GRANT 
1856–1945

GEORGE ALBERT SMITH 
1870–1951

DAVID O. MCKAY 
1873–1970

JOSEPH FIELDING SMITH 
1876–1972

138. 3 de outubro de 1918 O Presidente 
Joseph F. Smith estava estudando as escrituras 
a fim de compreender nossa existência 
pós-mortal.
24 de setembro de 1890 O Presidente 
Wilford Woodruff estava em busca de uma 
solução para os problemas resultantes das 
perseguições sofridas pelos praticantes do 
casamento plural.
1º de junho de 1978 O Presidente Spencer W. 
Kimball desejava conhecer a vontade do 
Senhor no tocante à extensão das bênçãos do 
sacerdócio a todos os membros dignos do 
sexo masculino.

Salt Lake City

Nauvoo

Winter Quarters

KANSAS

IOWA

MISSOURI

NEBRASKA
WYOMING

COLORADO
UTAH

1870 1880 1890 1900 1910

23 DEZEMBRO DE 1905 Centenário 
do nascimento de Joseph Smith. Um 
obelisco de granito foi dedicado no 

Memorial do nascimento de Joseph Smith 
em Sharon, Vermont.

D.O. 1

SALT LAKE CITY
Utah



1912 As primeiras classes do 
seminário foram estabelecidas.

1961 O programa de correlação do 
sacerdócio foi instituído.

1985 O programa de auxílio 
humanitário começou a ser expandido 

grandemente para fornecer comida, 
roupas e suprimentos médicos para os 

necessitados ao redor do mundo.27 DE ABRIL DE 1915 A Primeira 
Presidência exortou os membros a 
realizarem noites familiares regulares.

SETEMBRO1967 Os 
primeiros representantes 

regionais foram chamados. 1986 O número de membros 
da Igreja chegou a seis milhões.

24 DE MAIO DE 1999 O site 
FamilySearch foi lançado.

NOVEMBRO DE 1918 Heber J. Grant 
tornou-se o sétimo Presidente da Igreja.

JANEIRO DE 1970 Joseph Fielding Smith foi 
apoiado como o décimo Presidente da Igreja.

1971 O número de membros da 
Igreja excedeu os três milhões.

1986–1987 O Presidente 
Benson enfatizou a importância do 

estudo do Livro de Mórmon.

1926 O primeiro 
programa de instituto de 

religião para alunos 
universitários foi aberto.

JULHO DE 1972 Harold B. Lee 
foi apoiado como o décimo 

primeiro Presidente da Igreja.

15 DE MAIO DE 1988 A 
primeira estaca na África 
Ocidental foi organizada.

1988–1991 O trabalho 
missionário expandiu-se para o 

Leste Europeu.
DEZEMBRO DE 1973 Spencer W. 
Kimball tornou-se o décimo segundo 

Presidente da Igreja.
15 DE JULHO DE 1929 O 
Coro do Tabernáculo Mórmon 

realizou sua primeira 
transmissão de rádio.
1930 A Igreja celebrou 

seu 100º aniversário.

7 DE ABRIL DE 1936  
O programa de bem-estar 

foi lançado.

1974 O Presidente Kimball exortou os 
membros a “alargar os passos” e “ampliar 

a visão” sobre o trabalho missionário 
mundial.

16 DE MAIO DE 1989 O Centro de 
Jerusalém da Universidade Brigham 

Young foi dedicado.

1975–1976 O Primeiro Quórum 
dos Setenta foi reorganizado para 

servir como um Quórum de 
Autoridades Gerais.

JUNHO DE 1994 Howard W. 
Hunter tornou-se o décimo quarto 

Presidente da Igreja.

MARÇO DE 1995 
Gordon B. Hinckley tornou-se 

o décimo quinto Presidente 
da Igreja.

1979–1981 Novas edições das escrituras com 
auxílios para estudo foram publicadas em inglês.MAIO DE 1945 George Albert Smith 

tornou-se o oitavo Presidente da Igreja.

1980 Um bloco de reuniões 
dominicais de três horas foi instituído.

1939–1940 Devido à  
Segunda Guerra Mundial, os missionários 

começaram a ser retirados da Europa,  
da Oceania e de outras áreas.

1º DE ABRIL DE 1995 As 
primeiras Autoridades de Área 

foram chamadas.

23 DE SETEMBRO DE 
1995 “A Família: 

Proclamação ao Mundo” foi 
publicada.

1982 O número de membros da 
Igreja excedeu os cinco milhões.

1947 O número de membros da Igreja 
ultrapassou a marca de um milhão.

ABRIL DE 1951 David O. McKay foi 
apoiado como o nono Presidente da Igreja.

24 DE JUNHO DE 1984 Presidências de área 
foram organizadas para fortalecer o governo da 

Igreja em âmbito local.1952–1961 O trabalho missionário expandiu-se em  
muitas áreas do mundo. O Presidente McKay ensinou: “Todo 

membro é um missionário”.

1955–1958 Foram organizadas as primeiras estacas e os 
primeiros templos dedicados fora da América do Norte e Havaí.

AGOSTO DE 1985 Um novo hinário em 
inglês foi publicado e tornou-se a base 

para os novos hinários em muitos idiomas.

4 DE ABRIL DE 1997 
Os primeiros Setentas 

Autoridades de Área 
foram chamados.

SETEMBRO 1955 Foi criada a 
Faculdade da Igreja no Havaí.

NOVEMBRO DE 1985 Ezra Taft Benson 
tornou-se o décimo terceiro Presidente da Igreja.

1997 O número de  
membros da Igreja  

ultrapassou os 10 milhões.

HAROLD B. LEE  
1899–1973

SPENCER W. KIMBALL 
1895–1985

EZRA TAFT BENSON 
1899–1994

HOWARD W. HUNTER 
1907–1995

8 DE JUNHO DE 1978 Presidente Spencer W. 
Kimball anunciou a revelação estendendo o 

sacerdócio e as bênçãos do templo a todos os 
membros dignos do sexo masculino.
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2006 2007 2008 2009

OUTUBRO DE 2000 O Presidente 
Hinckley dedicou o Centro de Conferências 
com capacidade para 21.000 pessoas.

31 DE MARÇO DE 2001 O Presidente Hinckley 
anunciou a criação do Fundo Perpétuo de Educação para 
ajudar jovens santos dos Últimos Dias a obter educação e 
treinamento.

27 DE JUNHO DE 2002 Reconstruído,  
o Templo de Nauvoo Illinois foi dedicado.

1º DE JANEIRO DE 2000 A Primeira Presidência e o 
Quórum dos Doze Apóstolos publicaram seu testemunho em 
“O Cristo Vivo”.

GORDON B. HINCKLEY 
1910–2008

THOMAS S. MONSON 
1927– 

2001 2002 2003 2004 2005 2010

FEVEREIRO–MARÇO DE 2000 O exemplar de número 100 
milhões do Livro de Mórmon foi impresso. Também em 2000,  
o livro foi impresso em seu centésimo idioma.

6 DE ABRIL DE 2000 O Templo 
de Palmyra Nova York foi dedicado.

SETEMBRO DE 2000 O número de membros 
da Igreja chegou a 11 milhões, com mais 
membros em países cuja língua oficial não é o 
Inglês do que em países de língua inglesa.

1º DE OUTUBRO DE 2000 
O Presidente Hinckley dedicou o 100º 
templo em operação, o Templo de 
Boston Massachusetts.

22 DE ABRIL DE 2001 O Templo de 
Winter Quarters Nebraska foi dedicado.

8–24 DE FEVEREIRO DE 2002 Salt Lake City sediou as 
Olimpíadas de Inverno; o Coro do Tabernáculo Mórmon 
apresentou-se na cerimônia de abertura. Cerca de 
10.000–20.000 visitantes olímpicos de muitas nações 
visitaram a Praça do Templo a cada dia.

11 DE JANEIRO DE 2003 A primeira reunião de 
treinamento mundial de liderança foi realizada com 
transmissão via satélite e recebida por mais de 97 
por cento dos líderes do sacerdócio em 56 idiomas.

23 DE DEZEMBRO DE 2005 Uma transmissão via satélite foi 
realizada, celebrando o 200º aniversário do nascimento do Profeta 
Joseph Smith. Ela foi televisionada para 161 países em 81 idiomas.

24 DE JUNHO DE 2007 O número de membros da 
Igreja chegou a 13 milhões, com uma estimativa de um 
milhão de missionários servindo no mundo todo.

JUNHO DE 2007 O site New.FamilySearch.org foi 
disponibilizado para membros da Igreja em algumas 
áreas primeiramente, aumentando ao longo dos anos 
seguintes até outubro de 2010, quando foi disponibilizado 
aos membros da Igreja no mundo todo. Seu ponto forte 
foi um banco de dados consolidado na Internet, que 
ajudou a simplificar os registros e eliminar as duplicações.

3 DE FEVEREIRO DE 2008 Thomas S. Monson 
tornou-se o décimo sexto Presidente da Igreja.

  13 DE SETEMBRO DE 2009  Publicação da 
Santa Bíblia, a edição SUD da Bíblia em espanhol.

2000

NOVEMBRO DE 2008 
O primeiro volume do Projeto 
Documentos de Joseph Smith 
foi lançado.

JUNHO DE 2009 
A nova Biblioteca de 
História da Igreja, com 
instalações de última 
geração, foi dedicada.

  JUNHO DE 2010  O Coro do Tabernáculo 
Mórmon celebrou 100 anos de gravações musicais.
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