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Introdução
Religião 261, Introdução à 
História da Família, é um curso 
de um semestre em que você 
aprenderá doutrinas e princípios do 
evangelho essenciais para a obra 
de redenção dos mortos e para 
encontrar informações sobre seus 
antepassados que são necessárias 
para realizar as ordenanças de 
salvação para eles. O Senhor 
revelou que há um grande trabalho 
missionário em curso no mundo 
espiritual (ver D&C 138:28–37). Você 
torna-se parte dessa obra grandiosa 
ao identificar seus antepassados 
que não receberam as ordenanças 
essenciais do evangelho nesta 
vida. Você tem o privilégio de ser 
batizado e confirmado em nome 
deles no templo, bem como de 
receber a investidura e o selamento 
por eles. Além disso, os membros 
do sexo masculino podem receber 
o Sacerdócio de Melquisedeque em 
favor de homens falecidos. Dessa 
maneira, todos os filhos de nosso 
Pai Celestial podem vir a Cristo e ser 
aperfeiçoados Nele.
O Presidente Wilford Woodruff 
(1807–1898) falou da relevância 
do trabalho de redimir os mortos: 
“Muitas vezes desejei que o véu 
fosse retirado da face dos membros 
da Igreja. Quisera que pudéssemos 
ver e conhecer as coisas de Deus 
tal qual o fazem os que estão 
trabalhando pela salvação da família 
humana no mundo espiritual, 
pois se assim fosse, todo este 
povo, com pouquíssimas exceções 
(se é que haveria), perderia todo 
o interesse pelas riquezas do 
mundo. Em vez disso, todos os 
seus desejos e esforços estariam 
voltados para resgatar seus mortos, 
para cumprir fielmente a obra e a 
missão que nos foram confiadas na 

Terra. Assim, quando nós mesmos 
passássemos para o outro lado do 
véu e encontrássemos Joseph e os 
antigos apóstolos, bem como outros 
que estão velando por nós e que 
estão profundamente interessados 
em nosso trabalho, nos sentiríamos 
satisfeitos por ter cumprido nosso 
dever” (The Discourses of Wilford 
Woodruff, ed. G. Homer Durham, 
1946, p. 152).

Objetivo Deste Manual
Este manual vai ajudá-lo a aprender 
as doutrinas e os princípios do 
evangelho ligados à redenção dos 
mortos e o que você pode fazer 
para participar deste trabalho 
glorioso. Ele usa as escrituras e as 
palavras dos profetas modernos para 
explicar as doutrinas e os princípios 
relacionados com o plano de 

Templo de St. George Utah
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salvação, a Expiação, o papel central 
da família, a missão do profeta Elias, 
o convênio abraâmico, o mundo 
espiritual e a importância das 

ordenanças e dos convênios. Explica 
também como realizar a pesquisa de 
história da família e como preparar 
nomes para o trabalho do templo 

para que as ordenanças de salvação 
possam ser realizadas em nome 
de pessoas que morreram sem as 
receber.

Informações para 
Portadores de 
Necessidades Especiais
Se você tiver dificuldade para 
usar este manual devido a uma 
deficiência, consulte seu instrutor 
para informar-se sobre recursos 
adicionais. Há formatos alternativos 
deste manual do aluno em institute 
.LDS .org/ courses.

Comentários e Sugestões
Seus comentários e sugestões sobre 
os pontos fortes deste manual e 
sobre aspectos a serem melhorados 
são muito bem-vindos. Queira 
enviá-los para:

Seminaries and Institutes 
of Religion Curriculum

50 E North Temple Street

Salt Lake City UT 84150-
0008 USA

E-mail: ces-manuals@ 
LDSchurch .org

Indique seu nome completo, 
endereço, sua ala e estaca e não 
deixe de mencionar o título do 
manual. Em seguida, faça seus 
comentários e sugestões.

Organização Deste Manual
Cada capítulo deste manual do aluno 
tem cinco partes:

 1. Introdução
 2. Comentários
 3.  Perguntas para Refletir
 4. Designações Sugeridas
 5. Recursos Adicionais

Introdução
Cada capítulo começa com uma breve 
introdução voltada para os temas 
centrais abordados no capítulo.

Comentários
Uma lista de escrituras de apoio 
ao estudo e à reflexão costuma vir 
após os principais títulos da seção 
“Comentários”. Os ensinamentos 
dos profetas e apóstolos modernos 
são as principais fontes utilizadas 
para ajudar a esclarecer as doutrinas 
e os princípios ligados ao tema em 
questão. Ao estudar com atenção 
e ponderar esses comentários, você 
terá muitas oportunidades para 
que o Espírito Santo aumente seu 
entendimento e testemunho da obra 
de redenção dos mortos. O Élder 

Russell M. Nelson, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, afirmou que a 
reflexão surte efeitos valiosos: “Ao 
ponderarmos e orarmos a respeito dos 
princípios do evangelho, o Espírito 
Santo nos falará na mente e no 
coração” (Conference Report, outubro 
de 2000, p. 19; ou A Liahona, janeiro 
de 2001, p. 19).

Perguntas para Refletir
A seção “Perguntas para Refletir” 
vai ajudá-lo a analisar e ponderar 
maneiras de aplicar o que 
compreender. À medida que 
você pensar em respostas para as 
perguntas, o Espírito pode direcionar 
seus pensamentos para coisas 
específicas que você pode fazer ou 
aprender para dar continuidade a 
seus esforços na história da família.

Designações Sugeridas
Cada capítulo termina com atribuições 
que incentivam a aplicação pessoal. 
O cumprimento dessas designações é 
uma maneira de exercer sua fé e dar 
vazão a seus desejos justos. As tarefas 
vão ajudá-lo a desenvolver suas 

habilidades no campo da história da 
família, atingir metas louváveis e se 
preparar para receber mais instruções 
nos capítulos seguintes.

Ao estudar as seções “Perguntas para 
Refletir” e “Designações Sugeridas” 
deste manual, você pode achar 
útil usar um diário ou caderno de 
estudo para registrar perguntas, 
pensamentos, metas e impressões. O 
Élder Richard G. Scott, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, incentivou-nos a 
anotar impressões do Espírito: “É por 
meio do processo de sentir repetidas 
vezes as impressões do Espírito, 
registrá-las e segui-las que se aprende 
a confiar na orientação do Espírito — 
mais do que por meio da comunicação 
com os cinco sentidos” (Helping 
Others to be Spiritually Led [Simpósio 
do SEI sobre D&C e História da Igreja, 
11 de agosto de 1998], p. 3).

Recursos Adicionais
A seção “Recursos Adicionais” 
relaciona discursos, artigos e outros 
recursos a serem estudados para uma 
compreensão mais aprofundada.
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A Família Desempenha um Papel 
Central no Plano de Salvação

Introdução
No mundo pré-mortal, você fazia parte da família 
do Pai Celestial. Agora você integra uma família 
adicional, uma família mortal. Por causa do plano 
de salvação estabelecido pelo Pai Celestial, você 
pode tornar-se semelhante a Ele. Também é possível 
unir-se a sua família mortal por meio de um vínculo 
eterno, o que lhes permite permanecer juntos 
como família após a morte. A ênfase deste capítulo 
é a importância das pessoas e das famílias e seu 
potencial no plano de salvação. Ao estudar este 
capítulo, você vai ganhar uma compreensão mais 
profunda do significado eterno da família e de seu 
papel no plano de salvação estabelecido pelo Pai 
Celestial. Esse conhecimento vai ajudá-lo a lançar 
as bases para fazer o trabalho de história da família 
e resistir às tentativas do mundo de minimizar a 
importância da família e do valor de cada pessoa.

Comentários
“O Valor das Almas É Grande à Vista de Deus” [1.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Mateus	10:29–31
•	2 Néfi	26:33
•	Doutrina	e	Convênios	18:10–16
•	Moisés	1:39

A Expiação de Jesus Cristo nos ajuda a compreender 
nosso valor aos olhos de Deus. [1.1.1]

O Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou como o valor de cada pessoa se 
compreende melhor por meio da Expiação de Jesus 
Cristo:
“Acredito que se conseguíssemos entender 
verdadeiramente a Expiação do Senhor Jesus Cristo, 
perceberíamos quão precioso é um filho ou filha de 
Deus. Acredito que, geralmente, cumprimos o propósito 
eterno do Pai Celestial para Seus filhos por meio das 
coisas simples e pequenas que fazemos uns pelos outros. 

Cristo fez a Expiação em favor de cada ser humano, 
individualmente. Se toda a humanidade compreendesse 
isso, nunca haveria ninguém com quem não nos 
importássemos, fosse qual fosse a idade, raça, sexo, 
religião ou classe social e situação financeira. (…)
Se entendêssemos de verdade a Expiação e o valor 
eterno de cada alma, nos esforçaríamos por encontrar o 
rapaz ou a moça rebelde e todos os outros filhos rebeldes 
de Deus. Nós os ajudaríamos a perceber o amor que 
Cristo lhes têm. Faríamos tudo ao nosso alcance para 

1

A Expiação de Jesus Cristo nos ajuda a compreender nosso valor aos 
olhos de Deus.
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CAPÍTULO 1

ajudá-los a prepararem-se para receber as ordenanças 
salvadoras do evangelho. (…)
Irmãos e irmãs, nunca, nunca subestimem o valor de uma 
só pessoa” (A Liahona, maio de 2004, p. 84).

“O valor de uma alma é a sua capacidade de tornar-se 
semelhante a Deus.” [1.1.2]

O Presidente Thomas S. Monson contou uma 
experiência em que lhe foi lembrado o valor de uma 
alma:
“Eu e Paul C. Child, ele então membro do Comitê 
de Bem-Estar do Sacerdócio, assistimos juntos a 
uma conferência de estaca. Na sessão de liderança 
do sacerdócio, quando chegou a vez de ele falar, ele 
pegou as escrituras e caminhou do púlpito até o meio 
da congregação. (…) Ele citou Doutrina e Convênios, 
inclusive a seção 18, relativa ao valor de uma alma, 
indicando que devemos trabalhar todos os nossos dias 
para trazer almas ao Senhor. Em seguida, virou-se para 
um dos presidentes de quórum de élderes e perguntou: 
‘Qual é o valor de uma alma?’
O presidente de quórum, aturdido, hesitou enquanto 
formulava a resposta. Em meu coração, eu orava para que 
ele respondesse a pergunta. Finalmente, ele respondeu: 
‘O valor de uma alma é a sua capacidade de tornar-se 
semelhante a Deus’.
O irmão Child fechou as escrituras, caminhou solene e 
silenciosamente até o púlpito. Ao passar por mim, ele 
disse: ‘Uma resposta muito profunda’” (A Liahona, maio 
de 2006, p. 54).

Não perdemos valor para Deus. [1.1.3]

O pecado, o desânimo, a consciência 
de nossas próprias fraquezas e uma 
infinidade de outros fatores, às vezes, 
podem levar-nos a questionar nosso 
valor aos olhos de Deus. O 
Presidente Dieter F. Uchtdorf, da 
Primeira Presidência, utilizou uma 
analogia simples para ensinar que 

nossas provações e nossos desafios nesta vida não nos 
fazem perder valor aos olhos de nosso Pai Celestial:
“Sabemos, por revelação moderna, que ‘o valor das 
almas é grande à vista de Deus’ [D&C 18:10]. Não 
podemos avaliar o valor de outra alma, da mesma forma 
que não podemos medir a envergadura do Universo. 
Toda pessoa que encontramos é VIP, muito importante 
para o nosso Pai Celestial. Uma vez que compreendamos 
isso, podemos começar a entender como devemos tratar 
o próximo.

Certa mulher que passara por anos de provações 
e tristezas disse, em meio às lágrimas: ‘Cheguei à 
conclusão de que sou como uma velha nota de vinte 
dólares — amassada, rasgada, suja, maltratada e 
manchada. Mas ainda sou uma nota de vinte dólares. 
Valho alguma coisa. Muito embora não tenha boa 
aparência e esteja danificada e usada, ainda valho todos 
os vinte dólares’” (A Liahona, maio de 2010, p. 68).

Antes de Nosso Nascimento, Vivíamos no Mundo 
Pré-Mortal [1.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	 Jeremias	1:5
•	Doutrina	e	Convênios	38:1
•	Doutrina	e	Convênios	93:29
•	Doutrina	e	Convênios	138:53–56
•	Abraão	3:22–23

Preparamo-nos para a vida na Terra. [1.2.1]

O Élder L. Tom Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
resumiu as condições e os acontecimentos principais de 
nossa vida pré-mortal:
“Não sabemos com clareza o que ocorreu naquele 
primeiro estado, mas sabemos que vivemos ali como 
espíritos, filhos de nosso Pai Celestial, progredimos 
passo a passo a fim de preparar-nos para a oportunidade 
de abrigar nosso espírito eterno num corpo terreno. 
Também sabemos que nosso Pai realizou um grande 
conselho para explicar o propósito da vida terrena. 
Tivemos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o plano de 
salvação. Ele não nos foi imposto. A essência do plano 
era que o homem teria uma oportunidade de conseguir 
pelo seu próprio esforço a sua salvação na Terra, com a 
ajuda de Deus. Um líder foi escolhido para ensinar-nos 
a seguir o plano e redimir-nos do pecado e da morte. 
Conforme o Senhor explicou a Moisés: ‘Eis que meu 
Filho Amado, que foi meu Amado e meu Escolhido 
desde o princípio, disse-me: Pai, faça-se a tua vontade e 
seja tua a glória para sempre’ (Moisés 4:2).
Jesus Cristo, nosso Irmão mais velho, tornou-Se o líder 
na defesa do plano designado pelo Pai, e aceitamos o 
plano e suas condições. Com essa escolha, ganhamos 
o direito de vir para a Terra e entrar em nosso segundo 
estado” (A Liahona, novembro de 2006, p. 69).

A vida pré-mortal dá sentido à mortalidade. [1.2.2]

Muitas pessoas na Terra ficam confusas sobre os 
propósitos da vida por falta de conhecimento espiritual 
essencial. O Presidente Boyd K. Packer, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, explicou como o conhecimento de 
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A FAMÍL IA DeSeMPenHA UM PAPeL CenTrAL nO PLAnO De SALvAçãO

nossa vida pré-mortal desanuvia nossa perspectiva sobre 
a mortalidade e o propósito da vida:
“Não há como dar sentido à vida sem o conhecimento 
da doutrina da vida pré-mortal.
A ideia de que o nascimento mortal é o início de tudo é 
absurda. Não é possível explicar a vida se crermos nisso.
A noção de que a vida termina com a morte terrena é 
ridícula. Não é possível enfrentar a vida se crermos nisso.
Quando entendemos a doutrina da vida pré-mortal, 
então as coisas se encaixam e fazem sentido. Sabemos 
então que as crianças não são irracionais, nem os pais 
delas, nem seus avós, até a primeira geração.
Somos filhos de Deus, criados a Sua imagem.
Não restam dúvidas de que nossa relação com Deus é de 
pai e filhos.
O propósito da criação desta Terra é bem claro.
Os testes pelos quais passamos na mortalidade são bem 
claros.

A necessidade de um redentor é bem clara” (Conference 
Report, outubro de 1983, p. 22; ou Ensign, novembro de 
1983, p. 18).

Na Vida Pré-Mortal, Vivíamos Como Filhos 
Espirituais de Pais Celestiais [1.3]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Números	16:22
•	Atos	17:29
•	Hebreus	12:9
•	Doutrina	e	Convênios	76:23–24
•	Regras	de	Fé	1:1

Somos filhos espirituais de pais celestiais. [1.3.1]

O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, explicou que iniciamos nossa existência 
como filhos de pais celestiais: “O evangelho nos ensina 
que somos filhos espirituais de pais celestiais. Antes de 
nosso nascimento mortal, tínhamos ‘uma personalidade 

No mundo pré-mortal, todos vivíamos como filhos espirituais amados do Pai Celestial.
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CAPÍTULO 1

espiritual preexistente como filhos e filhas do Pai Eterno’ 
(declaração da Primeira Presidência, Improvement Era, 
março de 1912, p. 417; ver também Jeremias 1:5)” 
(Conference Report, outubro de 1993, p. 96; ou Ensign, 
novembro de 1993, p. 72).
O Élder Bruce R. McConkie (1915–1985), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, acrescentou os seguintes detalhes 
sobre nossa família pré-mortal: “Adoramos o Deus 
grandioso que criou o Universo. Ele é nosso Pai Celestial. 
Passamos a existir por causa Dele, somos Seus filhos 
espirituais. Vivemos com Ele numa vida pré-mortal 
num relacionamento familiar. Nós O conhecíamos 
intimamente e tão bem quanto conhecemos nossos pais 
mortais nesta esfera da existência” (How to Worship, 
Brigham Young University Speeches of the Year [20 de 
julho de 1971], p. 2).

A família é eterna. [1.3.2]

O Élder Robert D. Hales, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
explicou que nossa compreensão da 
doutrina da família começa com o 
conhecimento de que vivíamos na 
família do Pai Celestial na vida 
pré-mortal:
“A doutrina da família começa com 

os pais celestiais. Nossa maior aspiração é ser como eles. 
O Apóstolo Paulo ensinou que Deus é o Pai de nosso 
espírito (ver Hebreus 12:9). Na proclamação da família, 
lemos: ‘Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram 
gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus 
como seu Pai Eterno e aceitaram Seu plano, segundo 
o qual Seus filhos poderiam obter um corpo físico e 
adquirir experiência terrena a fim de progredirem rumo 
à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino 
como herdeiros da vida eterna’. (…)
Desde os primórdios, Deus estabeleceu a família e 
tornou-a eterna” (Conference Report, outubro de 1996, 
p. 86; ou Ensign, novembro de 1996, p. 64).

Você ansiou pelo momento de nascer numa família. [1.3.3]

O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, falou de nossa ansiedade e alegria diante da 
perspectiva de nascermos numa família na mortalidade: 
“Sonhou em nascer num lar onde pais iriam amá-lo, 
nutri-lo, fortalecê-lo e ensinar-lhe verdades. Sabia que 
no devido tempo teria a oportunidade de formar sua 
própria família eterna como marido ou esposa, pai ou 
mãe. Ah, como você deve ter exultado diante dessa 
perspectiva” (A Liahona, julho de 2001, p. 6).

A Mortalidade É um Tempo para Sermos Testados e 
Nos Prepararmos para Encontrar Deus [1.4]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	2 Néfi	2:11–13,	25–27
•	Alma	34:32–34
•	Doutrina	e	Convênios	58:2–4
•	Doutrina	e	Convênios	101:3–5
•	Abraão	3:25–26

É necessário receber um corpo físico. [1.4.1]

No mundo pré-mortal, sabíamos que era necessário 
receber um corpo físico e vivenciar a mortalidade a 
fim de progredirmos em nossa meta de nos tornarmos 
semelhantes ao Pai Celestial. O Élder Dallin H. Oaks 
explicou: “Já tínhamos progredido o máximo que 
poderíamos sem um corpo físico e uma experiência 
na mortalidade. Para alcançar a plenitude da alegria 
teríamos de provar nossa disposição de guardar os 
mandamentos de Deus numa circunstância em que não 
teríamos nenhuma lembrança do que precedera nosso 
nascimento mortal” (Conference Report, outubro de 1993, 
p. 97; ou Ensign, novembro de 1993, p. 72).

Aguardamos ansiosamente a mortalidade. [1.4.2]

O Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
explicou que no mundo pré-mortal estávamos todos 
dispostos a vir à Terra para ser provados: “Sabíamos 
antes de nascer que estávamos vindo à Terra para receber 
um corpo e viver experiências e que teríamos alegrias e 
tristezas, prazeres e dores, facilidades e sofrimento, saúde 
e doença, sucessos e decepções, e sabíamos também que 
depois de certo tempo de vida morreríamos. Aceitamos 
todas essas possibilidades com alegria no coração, 
ansiosos por aceitar tanto as circunstâncias favoráveis 
quanto desfavoráveis. Aceitamos sem pestanejar a 
chance de vir à Terra, mesmo que fosse por apenas um 
dia ou um ano. Talvez não estivéssemos preocupados 
com a forma pela qual morreríamos: doença, acidente 
ou velhice. Estávamos dispostos a aceitar a vida tal 
qual viesse e conforme pudéssemos organizá-la ou 
controlá-la” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: 
Spencer W. Kimball, 2006, p. 22).

A vida mortal é cheia de desafios. [1.4.3]

O Élder Richard G. Scott ensinou que ficamos 
empolgados com a oportunidade de vir à Terra:
“Um dos momentos mais jubilosos de sua vida — 
quando estava cheio de expectativas, entusiasmo e 
gratidão — você não pode se lembrar. Essa experiência 
ocorreu na vida pré-mortal quando lhe foi dito que, 



7

A FAMÍL IA DeSeMPenHA UM PAPeL CenTrAL nO PLAnO De SALvAçãO

finalmente, chegara sua hora de deixar o mundo 
espiritual para viver na Terra com um corpo mortal.
Sabia que poderia aprender, por meio de experiências 
pessoais, as lições que lhe trariam felicidade na Terra. 
As lições que um dia o conduziriam à exaltação e à vida 
eterna como um ser glorificado e celestial na presença do 
Pai Celestial e Seu Filho Amado.
Sabia que haveria desafios, pois viveria num ambiente 
com influências tanto justas como iníquas. Mas 
certamente estava determinado, por mais alto que fosse 
o preço e por maior que fosse o esforço, o sofrimento e 
os testes, a regressar vitorioso.
O Senhor reservou-o para nascer quando a plenitude 
do evangelho estivesse na Terra. Você chegou quando 
a Sua Igreja e a autoridade do sacerdócio para realizar 
as ordenanças sagradas do templo já haviam sido 
restauradas” (Conference Report, abril de 2001, p. 5; ou 
Ensign, maio de 2001, p. 6).

As Famílias Desempenham um Papel Central no 
Plano do Pai Celestial para Nossa Vida Mortal [1.5]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Gênesis	1:27–28
•	Gênesis	2:24
•	Salmos	127:3–5
•	Doutrina	e	Convênios	2:1–3
•	Doutrina	e	Convênios	49:15–17
•	Doutrina	e	Convênios	93:43–44,	47–48, 50

O plano de salvação foi criado para as famílias. [1.5.1]

A irmã Julie B. Beck, que serviu 
como presidente geral da Sociedade 
de Socorro, ensinou que a família era 
parte intencional do plano de Deus 
desde o princípio:
“Na Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, temos uma 
teologia da família que se baseia na 

Criação, na Queda e na Expiação. A Criação da Terra 
proporcionou um local para as famílias morarem. Deus 
criou um homem e uma mulher que eram as duas 
metades essenciais de uma família. Estava previsto no 
plano do Pai Celestial que Adão e Eva fossem selados e 
constituíssem uma família eterna.
A Queda permitiu que a família crescesse. Adão e 
Eva eram chefes de família que decidiram ter uma 
experiência mortal. A Queda lhes permitiu ter filhos.
A Expiação permite que a família seja selada para a 
eternidade. Dá-lhe a oportunidade de ter crescimento 
e perfeição eternos. O plano de felicidade, também 
chamado de plano de salvação, foi um plano criado para 

as famílias” (“Ensinar a Doutrina da Família”, A Liahona, 
março de 2011, p. 32).

Aprendemos lições importantes por meio dos 
relacionamentos familiares. [1.5.2]

Embora seja possível aprender verdades doutrinárias 
em muitos ambientes, o Presidente Boyd K. Packer 
ensinou que aprendeu verdades importantes por ser 
membro de uma família:
“Estudei muito as escrituras e ensinei o que nelas está 
contido. Li muito o que os profetas e apóstolos nos 
falam. Eles exerceram uma profunda influência em mim 
como homem e como pai.
Mas a maior parte do que sei sobre o que o Pai Celestial 
sente por nós, Seus filhos, aprendi ao analisar o que sinto 
por minha mulher, meus filhos e netos. Aprendi isso no 
lar. Aprendi essas coisas com meus pais, com os pais 
de minha querida esposa, com ela e com meus filhos. 
Por isso posso testemunhar que temos um Pai Celestial 
que nos ama e um Senhor que nos redime” (Conference 

Todos nós aguardamos o nascimento numa família mortal.
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Report, outubro de 1998, p. 30; ou Ensign, novembro de 
1998, p. 24).

A maior felicidade vem por meio da família. [1.5.3]

O Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
destacou a natureza central da família salientando que 
nossa maior felicidade e alegria vêm por meio da família: 
“Foi Deus que concebeu a família. Ele desejava que a 
maior felicidade, os aspectos mais gratificantes da vida 
e as mais profundas alegrias estivessem ligados a nosso 
convívio com os filhos e a nossas preocupações como 
pais e mães” (Conference Report, abril de 1991, p. 98; ou 
Ensign, maio de 1991, p. 74).

O padrão familiar vem de Deus. [1.5.4]

As boas famílias são os modelos ideais. Seja qual for seu 
passado familiar, você tem a oportunidade e a capacidade 
de se preparar para um futuro que incluirá uma família 
centrada no evangelho. O Élder Jeffrey R. Holland, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, ofereceu o seguinte 
conselho às pessoas oriundas de uma família que fica 
aquém do ideal:
“Espero que (…) [entendam] porque falamos de um 
padrão, de um ideal de casamento e família quando 
sabemos que nem todos vivem nessas circunstâncias. 
É porque muitos nunca nem mesmo viram esse 

ideal e porque algumas influências culturais estão 
constantemente nos desviando do ideal de que falamos, 
que é o que o Pai Celestial deseja para nós em Seu plano 
eterno para Seus filhos.
É preciso fazer adaptações se o estado civil e as condições 
da família forem diferentes; mas todos podemos aceitar 
o padrão dado por Deus e fazer o melhor possível para 
alcançá-lo” (“Padrões Gerais e Específicos”, Reunião 
Mundial de Treinamento de Liderança, 9 de fevereiro de 
2008, p. 3).

A Morte Física Não É o Fim de Nossa Existência [1.6]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Eclesiastes	12:7
•	 João	5:25
•	 I Coríntios	15:20–22
•	Alma	11:41–45
•	Alma	40:11–13

A morte faz parte do plano do Pai Celestial. [1.6.1]

A Igreja publicou na Internet esta explicação concisa 
da vida após a morte: “De um ponto de vista terreno, 
a morte física pode parecer o fim, embora na realidade 
seja um passo adiante no plano do Pai Celestial. Quando 
ocorrer a morte física, seu espírito deixará o seu corpo 
e irá para o mundo espiritual, onde você continuará 
a aprender e progredir. No mundo espiritual, suas 
lembranças desta vida e o conhecimento que adquiriu na 
Terra continuarão com você.
A morte não mudará sua personalidade ou seu desejo 
de fazer o bem ou o mal. Se você decidir seguir Jesus 
Cristo durante sua vida na Terra, terá paz no mundo 
espiritual. Aqueles que decidem não seguir Cristo e não 
se arrependem serão infelizes.
O Pai Celestial sabia que muitos de Seus filhos não 
teriam a oportunidade de aprender a respeito de Jesus 
Cristo durante a vida deles e que outros decidiriam não 
segui-Lo. Como Ele ama Seus filhos e é justo, Deus 
providenciou um meio para que aqueles que estão no 
mundo espiritual aprendam sobre Seu plano, tenham fé 
em Jesus Cristo e se arrependam. Aqueles que decidirem 
aceitar e seguir Jesus Cristo terão paz e repouso.
Em algum momento após sua morte, seu espírito e 
seu corpo serão reunidos —para nunca mais se 
separarem. Essa reunião é chamada de ressurreição e 
tornou-se possível graças à morte e Ressurreição de 
Jesus Cristo. Você permanecerá no mundo espiritual 
até ser ressuscitado” (“Vida Após a Morte”, http://  
old.mormon.org/mormonorg/eng/basic-beliefs/

Após a morte física, todos entramos no mundo espiritual.
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heavenly-father-s-plan-of-happiness/ life-after-death; ver 
também O Plano de Salvação [folheto, 2005], p. 12).

No Plano de Nosso Pai Celestial, as Famílias Foram 
Feitas para Ser Eternas [1.7]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Mateus	19:3–8
•	 I Coríntios	11:11
•	Doutrina	e	Convênios	130:2
•	Doutrina	e	Convênios	131:1–4
•	Doutrina	e	Convênios	132:19–25

O plano de felicidade permite que as famílias sejam 
eternas. [1.7.1]

A Primeira Presidência e o Quórum dos Doze 
Apóstolos declararam a doutrina da natureza eterna 
da família: “O plano divino de felicidade permite que 
os relacionamentos familiares sejam perpetuados além 
da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos 
templos santos permitem que as pessoas retornem 
à presença de Deus e que as famílias sejam unidas 
para sempre” (“A Família: Proclamação ao Mundo”, A 
Liahona, novembro de 2010, última contracapa).

Nenhum sacrifício é grande demais para termos uma 
família eterna. [1.7.2]

O Élder Russell M. Nelson, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, falou 
da grande alegria advinda da família 
eterna:
“Nossa afinidade e amor mútuo 
serão apenas temporários — que 
se perdem na morte? Não! A vida 
familiar pode permanecer além 

desse período de provação mortal? Sim! Deus revelou a 
natureza eterna do casamento celestial e a família como a 
fonte de nossa maior alegria.
Irmãos e irmãs, os bens materiais e as honrarias do 
mundo não duram. Só nossa união como marido, mulher 
e família. A única duração da vida familiar que satisfaz 
aos anseios mais elevados da alma humana é a eterna. 
Nenhum sacrifício é grande demais para se conseguir as 
bênçãos de um casamento eterno. Para qualificar-se, a 
pessoa precisa apenas abster-se da iniquidade e respeitar 
as ordenanças do templo. Ao fazer e guardar convênios 
sagrados do templo, podemos evidenciar nosso amor 
a Deus, a nosso cônjuge e um interesse verdadeiro por 
nossa posteridade — até mesmo aos que ainda não 
nasceram. Nossa família é o objetivo de nossa maior obra 
e alegria nesta vida; assim será ela por toda a eternidade” 

(Conference Report, outubro de 2001, p. 86; ou A Liahona, 
janeiro de 2002, p. 80).

Os convênios sagrados permitem que as famílias sejam 
eternas. [1.7.3]

O Presidente James E. Faust (1920–2007), da Primeira 
Presidência, ensinou que fazer e guardar convênios é 
essencial para que as famílias continuem na próxima 
vida: “Cremos que as famílias continuarão a existir após 
a morte se tiverem cumprido os convênios especiais 
feitos em um dos templos sagrados sob a autoridade de 
Deus. Acreditamos que nossos antepassados já falecidos 
podem também ser ligados à família para a eternidade 
quando fizermos convênios, em seu benefício, nos 
templos. Nossos antepassados poderão aceitar esses 
convênios no mundo espiritual, se assim o desejarem” 
(Conference Report, outubro de 2003, 58; ou A Liahona, 
novembro de 2003, p. 53).

Uma família eterna é possível. [1.7.4]

O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, 
testificou que, com o auxílio do Pai Celestial, todos nós 
podemos atingir nosso pleno potencial em Seu plano de 
salvação:
“Alcançar a vida eterna significa tornar-se semelhante 
ao Pai e viver em família eternamente num estado de 
felicidade e alegria, assim sabemos evidentemente que 
o que Ele deseja para nós exigirá ajuda além de nossa 
própria capacidade. E se nos sentirmos incapazes, isso 
facilitará nosso arrependimento e nos impelirá a confiar 

As famílias foram feitas para ser eternas.
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no auxílio do Senhor. (…) A despeito de quem sejamos e 
da dificuldade de nossas circunstâncias, podemos saber 
que os requisitos do Pai para as bênçãos da vida eterna 
não estão fora de nosso alcance. (…)
(…) Podemos ver a nós mesmos como éramos [em nossa 
vida pré-mortal], por um período mais longo do que 
conseguimos imaginar, filhos e filhas que conviveram 
em nosso lar celestial com Pais que nos conheciam e nos 
amavam. (…) Mas agora que estamos aqui [na Terra], 
podemos nos visualizar em casa novamente com nossos 
Pais Celestiais nesse local maravilhoso, não só como 
filhos e filhas, mas como maridos e mulheres, pais e 
mães, avôs e avós, netos e netas, unidos eternamente 
em famílias eternas” (“The Family”, Ensign, fevereiro de 
1998, p. 10).

Perguntas para Refletir
•	Como	o	fato	de	saber	que	você	é	filho	do	Pai	Celestial	
e	faz	parte	de	uma	família	eterna	influencia	sua	
autoestima?

•	De	que	modo	a	visão	da	família,	segundo	o	plano	de	
felicidade,	se	compara	com	a	visão	do	mundo?

•	Que	experiências	felizes	ou	sagradas	você	já	teve	em	sua	
família	que	o	ajudaram	a	saber	que	a	maior	felicidade	
possível	na	mortalidade	e	na	eternidade	está	ligada	às	
relações	familiares?

Designações Sugeridas
•	Faça	um	desenho	simples	(com	legendas)	para	
representar	nossa	jornada	da	pré-mortalidade	até	a	
Ressurreição.	Em	poucas	palavras,	escreva	como	a	família	
é	essencial	na	vida	pré-mortal,	na	vida	mortal,	na	vida	no	
mundo	espiritual,	na	ressurreição	e	nos	graus	de	glória	
celestial.

•	Converse	com	seu	pai,	sua	mãe	ou	outro	familiar	e	
externe	sua	gratidão.

Recursos Adicionais
•	“Morte	Física”,	Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho,	
2004,	pp.	114–115.

•	“Plano	de	Salvação”, Sempre Fiéis,	pp.	134–137.



 Esta proclamação foi lida pelo Presidente Gordon B. Hinckley como parte de sua mensagem na Reunião Geral da Sociedade de Socorro, 
realizada em 23 de setembro de 1995 em Salt Lake City, Estado de Utah, EUA. 

  A PRIMEIRA PRESIDÊNCIA E O CONSELHO DOS DOZE APÓSTOLOS 
DE A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS    NÓS, A PRIMEIRA PRESIDÊNCIA  e o Conselho dos Doze Após-

tolos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
solenemente proclamamos que o casamento entre homem e 
mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao 
plano do Criador para o destino eterno de Seus fi lhos. 

   TODOS OS SERES HUMANOS —homem e mulher—foram criados 
à imagem de Deus. Cada indivíduo é um fi lho (ou fi lha) 
gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como 
tal, possui natureza e destino divinos. O sexo (masculino ou 
feminino) é uma característica essencial da identidade e do 
propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um.

   NA ESFERA PRÉ-MORTAL,  os fi lhos e fi lhas que foram gerados em 
espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai Eterno e 
aceitaram Seu plano, segundo o qual Seus fi lhos poderiam obter 
um corpo físico e adquirir experiência terrena a fi m de pro-
gredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu des-
tino divino como herdeiros da vida eterna. O plano divino de 
felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam per-
petuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagra-
dos dos templos santos permitem que as pessoas retornem à 
presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre.

   O PRIMEIRO MANDAMENTO  dado a Adão e Eva por Deus 
referia-se ao potencial de tornarem-se pais, na condição de 
marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por 
Deus a Seus fi lhos, de multiplicarem-se e encherem a Terra, 
continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou 
que os poderes sagrados de procriação sejam empregados 
somente entre homem e mulher, legalmente casados.

   DECLARAMOS  que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi 
estabelecido por Deus. Afi rmamos a santidade da vida e sua 
importância no plano eterno de Deus.

   O MARIDO E A MULHER  têm a solene responsabilidade de 
amar-se mutuamente e amar os fi lhos, e de cuidar um do outro 
e dos fi lhos. “Os fi lhos são herança do Senhor” ( Salmos 127:3 ). 

Os pais têm o sagrado dever de criar os fi lhos com amor e reti-
dão, atender a suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-
los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de 
Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. 
O marido e a mulher—o pai e a mãe—serão considerados res-
ponsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. 

   A FAMÍLIA  foi ordenada por Deus. O casamento entre o homem 
e a mulher é essencial para Seu plano eterno. Os fi lhos têm 
o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser 
criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com 
total fi delidade. A felicidade na vida familiar é mais provável 
de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do 
Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos 
são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da ora-
ção, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da 
compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. 
Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com 
amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às neces-
sidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade 
primordial da mãe é cuidar dos fi lhos. Nessas atribuições 
sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutua-
mente, como parceiros iguais. Enfermidades, falecimentos ou 
outras circunstâncias podem exigir adaptações específi cas. 
Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário.

   ADVERTIMOS  que as pessoas que violam os convênios de 
castidade, que maltratam o cônjuge ou os fi lhos, ou que dei-
xam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão 
um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas 
obrigações. Advertimos também que a desintegração da 
família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as 
calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos.

   CONCLAMAMOS  os cidadãos e governantes responsáveis de 
todo o mundo a promoverem as medidas designadas para 
manter e fortalecer a família como a unidade fundamental 
da sociedade.   

 A FAMÍLIA
  PROCLAMAÇÃO 

AO MUNDO
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2A Missão do Profeta elias

Introdução
Elias foi um profeta do Velho Testamento que 
ministrou ao reino setentrional de Israel por volta 
de 900 a.C. Um relato de sua vida encontra-se em 
I Reis 17–II Reis 2. Ele possuía as chaves do poder 
selador do sacerdócio pelas quais as ordenanças 
de salvação se tornam válidas na Terra e no céu. 
Elias desempenhou um papel determinante na 
restauração das chaves do sacerdócio nos tempos 
do Novo Testamento e em nossa dispensação dos 
últimos dias.

Por causa do poder selador restaurado por 
intermédio de Elias, familiares de todas as gerações 
podem ser unidos em relacionamentos eternos. Este 
capítulo vai ajudá-lo a entender melhor as chaves 
do poder selador do sacerdócio e a importância da 
vinda do profeta Elias para o sucesso do trabalho de 
história da família. Em nossos dias, o interesse pelo 
trabalho de história da família está florescendo em 
todo o mundo, e estão sendo construídos templos 
para suprir uma necessidade cada vez maior de 
realizar as ordenanças do templo por todos os filhos 
do Pai Celestial.

Comentários
As Chaves de Autoridade do Sacerdócio [2.1]

O exercício da autoridade do 
sacerdócio na Igreja é governado por 
aqueles que possuem as chaves do 
sacerdócio (ver D&C 65:2; 124:123). 
Eles têm o direito de presidir e dirigir 
a Igreja dentro de sua jurisdição 
administrativa (ver D&C 107:9–10). 
O Presidente Joseph F. Smith 

(1838–1918) explicou: “Mas é necessário que todo ato 
realizado sob essa autoridade seja feito no devido tempo 
e lugar, da maneira adequada e segundo a devida 
ordem. O poder de dirigir este trabalho constitui as 
chaves do sacerdócio. Somente uma pessoa por vez 
possui a plenitude dessas chaves: o profeta e presidente 

da Igreja. Ele pode delegar qualquer parte desse poder a 
outra pessoa, sendo que essa pessoa passa a possuir as 
chaves daquele aspecto particular do trabalho. Desse 
modo, o presidente de um templo, o presidente de uma 
estaca, o bispo de uma ala, o presidente de uma missão, 
o presidente de um quórum, cada um deles possui as 
chaves dos trabalhos realizados naquela organização ou 
local em particular. Seu sacerdócio não é aumentado por 
essa designação especial; (…) o presidente de um 
quórum de élderes, por exemplo, não tem mais 
sacerdócio do que qualquer dos membros desse quórum. 
Mas ele possui o poder de dirigir os trabalhos oficiais 
realizados no (…) quórum, ou em outras palavras, as 
chaves daquela divisão do trabalho” (Ensinamentos dos 
Presidentes da Igreja: Joseph F. Smith, 1998, p. 141).

As Chaves Seladoras do Sacerdócio Permitem Que 
as Ordenanças Tenham Efeito no Além-Túmulo [2.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Mateus	16:19
•	Mateus	18:18
•	Doutrina	e	Convênios	128:16–18
•	Doutrina	e	Convênios	132:7,	46–49
•	Doutrina	e	Convênios	138:47–48

As chaves seladoras têm efeito na Terra e no céu. [2.2.1]

O Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
resumiu o poder e a autoridade ligados às chaves 
seladoras do sacerdócio:
“Este sacerdócio possui as chaves de ligar e selar na Terra 
e nos céus todos os princípios e ordenanças pertencentes 
à salvação do homem, afim de que desta forma se 
tornem válidos no reino celestial de Deus.
Durante os dias de seu ministério, Elias tinha esta 
autoridade, e o Senhor deu-lhe poder sobre todas as 
coisas na Terra e para que tudo o que fizesse através de 
seu ministério, fosse ratificado, ou selado nos céus, e 
reconhecido pelo Pai Eterno como em pleno vigor. Este 
poder efetiva e vivifica toda ordenança realizada por 
oficiais devidamente comissionados, portadores de poder 
divino na Terra.
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É em virtude dessa autoridade que são realizadas as 
ordenanças nos templos, tanto para os vivos como pelos 
mortos. É o poder que une para eternidade marido e 
mulher, quando celebram casamento de acordo com o 
plano eterno. É a autoridade pela qual os pais adquirem 
o direito de paternidade, concernente aos filhos, para 
toda a eternidade e não apenas para o tempo, que 
torna eterna a família no reino de Deus” (Doutrinas de 
Salvação, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. 1954–1956, 
vol. II, p. 116).

Os poderes seladores representam o dom supremo de 
Deus. [2.2.2]

Os poderes seladores do Sacerdócio de Melquisedeque 
dão validade às ordenanças de salvação do evangelho 
tanto na Terra como no céu, como explicou o Presidente 
Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos:

“Há relativamente poucos homens a quem foi delegado 
esse poder selador na Terra em qualquer época — em 
cada templo há irmãos aos quais foi conferido o poder 
selador. (…)
Na Igreja temos autoridade suficiente para realizar todas 
as ordenanças necessárias à redenção e exaltação de 
toda a família humana. E, por possuirmos as chaves do 
poder selador, o que ligamos na devida ordem aqui será 
ligado nos céus. Essas chaves — as chaves para selar 
e ligar na Terra e ligar nos céus —representam o dom 
supremo de nosso Deus. Com essa autoridade podemos 
batizar e abençoar, podemos investir e selar, e o Senhor 
honrará nossos compromissos” (The Holy Temple, 1980, 
pp. 85, 151).

As ordenanças têm validade no além-túmulo. [2.2.3]

O Élder Bruce R. McConkie (1915–1985), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, ensinou que o poder selador torna 
todas as ordenanças essenciais do sacerdócio válidas 
tanto para os vivos como para os mortos: “Todas as 
coisas ganham durabilidade e validade por causa do 
poder selador. Esse poder é tão abrangente que engloba 
as ordenanças realizadas pelos vivos e pelos mortos, sela 
os filhos na Terra a seus pais que vieram antes e cria a 
corrente patriarcal duradoura que existirá eternamente 
entre os seres exaltados” (Mormon Doctrine, 2ª ed., 1966, 
p. 683).

Elias Foi o Último Profeta do Velho Testamento a 
Possuir as Chaves do Poder Selador do Sacerdócio 
de Melquisedeque [2.3]

Elias utilizou os poderes seladores do Sacerdócio de 
Melquisedeque. [2.3.1]

O Velho Testamento registra que Elias usou os poderes 
seladores do sacerdócio para selar os céus — o 
firmamento — o que resultou numa fome na Terra (ver 
I Reis 17:1). Por esse mesmo poder ele abriu os céus 
depois (ver I Reis 18:41–45). A mesma autoridade do 
sacerdócio sela, ou une, as famílias. O Guia para Estudo 
das Escrituras afirma: “Elias, o profeta, possuía o poder 
selador do Sacerdócio de Melquisedeque e (…) foi o 
último a portá-lo antes da época de Jesus Cristo” (“Elias, 
o Profeta”; ver também Joseph Smith, History of the 
Church, vol. 4, p. 211; vol. 6, pp. 251–252). O Presidente 
Henry B. Eyring, da Primeira Presidência, descreveu o 
poder que o profeta Elias possuía como “o maior poder 
que Deus concede aos filhos” (Conference Report, abril de 
2005, p. 80; ou A Liahona, maio de 2005, p. 77).

Sala de selamento no Templo de Vancouver Colúmbia Britânica
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Elias foi transladado. [2.3.2]

Quando o ministério do profeta Elias estava chegando ao 
fim, ele e Eliseu, seu sucessor, atravessaram o Rio Jordão. 
“E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que 
um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um 
do outro; e Elias subiu ao céu num redemoinho” (II Reis 
2:11). Elias foi transladado, ou levado ao céu sem passar 
pela morte — a separação do espírito e do corpo. Como 
último profeta do Velho Testamento a possuir as chaves 
do poder selador do sacerdócio, Elias precisava conservar 
seu corpo físico a fim de posteriormente conferir essas 
chaves do sacerdócio a Pedro, Tiago e João no Monte da 
Transfiguração (ver Mateus 17:1–3).

Malaquias Profetizou sobre o Retorno de Elias [2.4]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Malaquias	4:5–6
•	3 Néfi	25:5–6
•	Doutrina	e	Convênios	2:1–3
•	Doutrina	e	Convênios	27:9
•	Doutrina	e	Convênios	110:13–16
•	Doutrina	e	Convênios	128:16–18
•	Doutrina	e	Convênios	138:46–48
•	 Joseph	Smith—História	1:36–39

O retorno de Elias voltou o coração dos filhos para seus 
pais. [2.4.1]

Por volta de 430 a.C., o profeta Malaquias profetizou 
que Elias voltaria à Terra “antes que [viesse] o grande e 
terrível dia do Senhor” (Malaquias 4:5). Essa profecia é 
de tal importância que se encontra na Bíblia, no Livro 
de Mórmon, em Doutrina e Convênios e em Pérola de 
Grande Valor (ver Malaquias 4:5–6; 3 Néfi 25:5–6; D&C 
2:1–3; Joseph Smith—História 1:37–39). Essa profecia 
revela que um dos objetivos do retorno de Elias era voltar 
o coração dos filhos a seus pais. O Presidente Joseph 
Fielding Smith explicou algumas maneiras pelas quais 
isso está acontecendo:
“Os pais são nossos antepassados que morreram sem 
o privilégio de receber o evangelho, mas obtiveram a 
promessa de que chegaria o tempo em que tal privilégio 
lhes seria concedido. Os filhos são os atualmente 
vivos que estão preparando os dados genealógicos e 
executando as ordenanças vicárias nos templos.
A conversão do coração dos filhos a seus pais está 
colocando ou plantando no coração daqueles um 
sentimento ou desejo que os inspirará a procurar os 
registros dos mortos. Além disso, implantar o desejo e 
a inspiração em seu coração é necessário. Eles precisam 
disso para que possam entrar na casa do Senhor 

e realizar o trabalho necessário por seus pais que 
morreram sem conhecimento do evangelho, ou sem 
o privilégio de receber a plenitude dele” (Doutrinas de 
Salvação, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., vol. II, pp. 
126–127).

Promessas feitas aos pais são plantadas no coração dos 
filhos. [2.4.2]

Doutrina e Convênios 2:2 registra que Elias “plantará 
no coração dos filhos as promessas feitas aos pais”. 
Quais são “as promessas feitas aos pais”? O Presidente 
Joseph Fielding Smith ensinou: “Essa expressão 
faz referência a certas promessas feitas àqueles que 
morreram sem o conhecimento do evangelho e sem 
a oportunidade de receber as ordenanças seladoras 
do sacerdócio em assuntos relativos a sua exaltação. 
De acordo com essas promessas, os filhos nos últimos 

Eliseu viu Elias ser levado aos céus (ver II Reis 2:11).
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dias devem realizar todas essas ordenanças em favor 
dos mortos” (“The Promises Made to the Fathers”, 
Improvement Era, julho de 1922, p. 829). Por meio das 
ordenanças seladoras do templo podem ser obtidas as 
promessas de relacionamentos familiares eternos.

A Terra seria destruída se Elias não voltasse. [2.4.3]

No plano de redenção do Senhor, um dos propósitos 
da Terra é ser a morada celestial final para aqueles que 
fizeram e cumpriram seus convênios com o Pai Celestial. 
Será um lugar onde as famílias poderão viver unidas para 
sempre. O poder selador do sacerdócio torna possível a 
união de maridos e esposas, pais e filhos, um trabalho 
essencial para a exaltação dos vivos e mortos. Sem o 
poder selador restaurado por meio de Elias, os filhos de 
Deus não poderiam receber a plenitude das bênçãos da 
exaltação e esse propósito da criação da Terra não teria se 
cumprido.

Em Cumprimento de Profecias, Elias Restaurou as 
Chaves do Poder Selador do Sacerdócio de 
Melquisedeque na Terra Nesta Dispensação [2.5]

Elias regressou em cumprimento de profecias. [2.5.1]

Em 3 de abril de 1836, no Templo de Kirtland, Ohio, Elias 
retornou em cumprimento de profecias (ver o cabeçalho 
da seção D&C 110 e os versículos 13–16). Embora Elias 
fosse um ser transladado ao conferir as chaves do poder 
selador do Sacerdócio de Melquisedeque a Pedro, Tiago e 
João no Monte da Transfiguração, era um ser ressuscitado 
ao conferir esses poderes seladores a Joseph Smith 
e Oliver Cowdery no Templo de Kirtland (ver Joseph 
Fielding Smith, Doutrinas de Salvação, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols., 3, vol. II, p. 118).
Ao longo da Restauração, o Profeta Joseph Smith 
recebeu o Sacerdócio de Melquisedeque de Pedro, 
Tiago e João em 1829, mas ainda precisava que Elias 

Em cumprimento de profecias, Elias apareceu ao Profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery no Templo de Kirtland (aqui retratado) em 3 de abril 
de 1836.
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lhe conferisse as chaves para selar as famílias para a 
eternidade.

Elias regressou durante a Páscoa judaica. [2.5.2]

Nos lares judaicos que observam a refeição tradicional 
da Páscoa, “os judeus ainda esperam o retorno de Elias, 
o profeta (…) e convidam-no como hóspede (…) , 
quando deixam a porta aberta e um lugar reservado para 
ele à mesa” (Guia para Estudo das Escrituras, “Elias, o 
Profeta”). É interessante notar que o retorno efetivo de 
Elias, ocorrido no Templo de Kirtland em 3 de abril de 
1836, se deu apenas no domingo da Páscoa cristã daquele 
ano, mas também coincidiu com a Páscoa judaica.
O Presidente Joseph Fielding Smith explicou: “Foi, 
segundo me consta, no terceiro dia de abril de 1836 que 
os judeus, em casa nas festividades pascais, abriram a 
porta para Elias entrar. Naquele mesmo dia, Elias de fato 
entrou — não no lar dos judeus para participar da Páscoa 
com eles, mas na Casa do Senhor, erguida para Seu 
nome e recebida pelo Senhor em Kirtland, e lá conferiu 
Suas chaves justamente para levar a efeito as coisas que 
esses judeus, reunidos em casa, buscavam” (Conference 
Report, abril de 1936, p. 75; ver também John P. Pratt, 
“The Restoration of Priesthood Keys on Easter 1836, Part 
2: Symbolism of Passover and of Elijah’s Return”, Ensign, 
julho de 1985, p. 59; Stephen D. Ricks, “The Appearance 
of Elijah and Moses in the Kirtland Temple and the 
Jewish Passover”, BYU Studies, vol. 23, nº 4, 1983, pp. 
483–486).

O poder selador continua com o presidente da Igreja. [2.5.3]

O Presidente Henry B. Eyring testificou sobre as 
chaves do sacerdócio conferidas a Joseph Smith, que 
incluem as recebidas de Elias no Templo de Kirtland: “As 
chaves do sacerdócio foram restauradas por mensageiros 
celestes ao Profeta Joseph Smith e foram passadas numa 
linha ininterrupta até o [Presidente atual da Igreja]. Cada 
um dos apóstolos vivos possui essas chaves” (A Liahona, 
maio de 2010, p. 60).
O Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
prestou um testemunho semelhante: “Essa mesma 
autoridade possuída por Joseph, esses mesmos poderes 
e essas mesmas chaves que eram a própria essência 
de seu direito divinamente concedido para presidir, 
foram concedidos por ele aos Doze Apóstolos, com 
Brigham Young à frente. Desde esse momento, todos os 
presidentes da Igreja que chegaram a esse ofício mais 
elevado e sagrado saíram do Conselho dos Doze. Cada 
um desses homens foi abençoado com o Espírito e o 
poder de revelação do alto. Há uma cadeia ininterrupta 
de Joseph Smith, Jr., até [o presidente atual da Igreja]. 

Disso presto solene testemunho diante de vocês hoje” 
(Conference Report, abril de 1981, pp. 27–28; ou Ensign, 
maio de 1981, p. 22).

A restauração das chaves seladoras é um ponto alto da 
Restauração. [2.5.4]

O Presidente James E. Faust (1920–
2007), da Primeira Presidência, 
explicou um motivo pelo qual todos 
nós devemos nos regozijar no 
tocante à restauração nesta última 
dispensação das chaves possuídas 
por Elias: “Nenhuma outra religião 
alega possuir as chaves para selar o 

relacionamento familiar para toda a eternidade. (…) 
Aqueles que valorizam e amam sua família têm um forte 
motivo para desejarem a bênção de serem selados para a 
eternidade nos templos de Deus. Para todos os avós, pais, 
maridos, esposas, filhos e netos, esse poder e essa 
autoridade de selamento é um princípio de primordial 
importância, o ponto alto da restauração ‘de todas as 
coisas’ [Atos 3:21] realizada por intermédio do Profeta 
Joseph Smith” (Conference Report, outubro de 2003, p. 20; 
ou A Liahona, novembro de 2003, p. 19).

O Espírito de Elias, por Definição, É o Espírito Santo 
Quando Sua Influência Orientadora Guia as Pessoas 
Que Participam do Trabalho do Templo e da História 
da Família [2.6]

“O Espírito de Elias” é uma manifestação do Espírito 
Santo. [2.6.1]

Os santos dos últimos dias muitas vezes falam do 
“Espírito de Elias”. Essa expressão se refere à atuação 
do Espírito Santo sobre as pessoas no sentido de criar 
um entusiasmo e desejo de “voltar o coração dos pais 
para os filhos e os filhos para os pais” (D&C 110:15) e de 
envolvê-las no trabalho de história da família. O Élder 
Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
explicou: “O que às vezes se chama de Espírito de Elias 
[é] uma manifestação do Espírito Santo que presta 
testemunho da natureza divina da família. Assim, 
pessoas do mundo inteiro, das mais diversas religiões, 
estão reunindo registros de parentes falecidos num ritmo 
cada vez mais acelerado” (Conference Report, abril de 
1998, p. 43; ou Ensign, maio de 1998, p. 34).
Referindo-se a essa declaração do Élder Nelson, o Élder 
David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
afirmou: “Essa influência característica do Espírito Santo 
leva as pessoas a identificar, documentar e valorizar seus 
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antepassados e familiares — tanto passados quanto 
presentes” (A Liahona, novembro de 2011, p. 24).

O poder selador revela-se nos relacionamentos familiares. 
[2.6.2]

O poder selador não só motiva as pessoas a realizar o 
trabalho de história da família, mas também melhora 
os laços de amor encontrados nos relacionamentos 
familiares justos. O Presidente James E. Faust ensinou: 
“Talvez consideremos o poder conferido por Elias 
algo ligado apenas a ordenanças formais realizadas 
em lugares sagrados. Mas essas ordenanças só se 
tornam dinâmicas e fazem o bem ao se manifestarem 
em nosso cotidiano. Malaquias disse que o poder de 
Elias uniria o coração dos pais e dos filhos. O coração 
é a sede das emoções e um canal para a revelação (ver 
Malaquias 4:5–6). Assim, esse poder selador se revela nos 
relacionamentos familiares, nos atributos e nas virtudes 
desenvolvidos num ambiente acolhedor e no serviço 
amoroso. Esses são os laços que unem as famílias” 
(Conference Report, abril de 1993, p. 47; ou Ensign, maio 
de 1993, p. 37).

“O Espírito de Elias” fortalece os relacionamentos 
familiares. [2.6.3]

O Élder Richard H. Winkel, dos Setenta, observou a 
influência positiva do “Espírito de Elias” e do templo 
sobre sua família: “Ao frequentar o templo, vocês amarão 
sua família muito mais do que antes. O templo diz 
respeito às famílias. Quanto mais tempo minha esposa 
(…) e eu servimos no templo, mais tem aumentado 
nosso amor um pelo outro e por nossos filhos. E não para 
por aí. O mesmo sentimento se estende a nossos pais, 
irmãos e irmãs, tias, tios, primos, nossos antepassados 
e especialmente aos nossos netos! Esse é o Espírito de 
Elias, que é o espírito do trabalho de história da família e, 
quando inspirado pelo Espírito Santo, incita a conversão 
do coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a 
seus pais. Por causa do sacerdócio, marido e mulher são 
selados um ao outro; os filhos são selados aos pais para 
a eternidade, assim, a família se torna eterna e não será 
separada pela morte” (A Liahona, novembro de 2006, 
p. 9).

Após o Retorno de Elias, o Interesse pela História 
da Família Começou a Crescer no Mundo Inteiro [2.7]

Milhões de pessoas estão trabalhando na história da 
família. [2.7.1]

O Presidente Gordon B. Hinckley observou o interesse 
mundial pela história da família, que se instalou após 

o retorno de Elias em 1836, e prestou testemunho do 
propósito divino desse interesse aumentado:
“Hoje há muitas sociedades genealógicas e de história 
da família no mundo. Acho que todas foram criadas após 
a visita de Elias. Uma das mais antigas e renomadas é 
a Sociedade Histórica Genealógica da Nova Inglaterra, 
organizada em 1844, ano da morte do Profeta. Desde 
essa época, e nos últimos anos em particular, houve 
um aumento enorme no interesse pela história da 
família. Com esse aumento, o Departamento de 
História da Família da Igreja cresceu para acompanhar a 
demanda. (…)
Milhões de pessoas em todo o mundo estão trabalhando 
em registros de história da família. Por quê? Por que 
estão fazendo isso? Creio que é porque elas foram 
tocadas pelo espírito desse trabalho, algo que chamamos 
de espírito de Elias. É o coração dos filhos voltando-se 
para seus pais. A maioria delas não entende o propósito 
real disso, sente apenas uma curiosidade forte e 
motivadora.
Deve haver um propósito para tamanho dispêndio de 
tempo e dinheiro. Esse propósito, do qual prestamos 
solene testemunho, é o de identificar as gerações de 
pessoas falecidas para que se realizem ordenanças em 
favor delas para sua bênção e seu progresso eternos.
Os verdadeiros frutos dessa busca de nomes só podem 
ser colhidos na casa do Senhor: os templos da Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. À medida 
que o trabalho de pesquisa de história da família cresce 
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e progride, aumenta concomitantemente o número de 
templos” (“A Century of Family History Service”, Ensign, 
março de 1995, pp. 61–62).

A pesquisa de história da família tornou-se um hobby com 
muitos adeptos. [2.7.2]

Ao servir como membro dos Setenta, o Élder Ronald T. 
Halverson contou a seguinte experiência:
“A genealogia ou a história da família tornou-se um 
dos principais passatempos nos Estados Unidos e no 
mundo inteiro. Tive uma experiência ao servir na Nova 
Zelândia. Devido a problemas na coluna procurei um 
fisioterapeuta. Durante o tratamento, esse profissional 
me perguntou: ‘O senhor não é um membro da Igreja 
Mórmon?’
Respondi afirmativamente.
‘Não é essa Igreja que preserva a história e os registros 
de nossos antepassados?’ indagou ele.
‘Sim’, respondi, ‘somos conhecidos por isso e 
abençoados por ter uma Biblioteca de História da 
Família.’
Então ele me contou que ele e sua filha tinham passado 
vários anos coletando nomes de antepassados e fazendo 
pesquisas sobre a família e acumulado muitas gerações. 
Ele estava preocupado e queria saber se poderia 
compartilhar esses dados com a Igreja. Estava apreensivo 
com a possibilidade de que todo o esforço que ele fizera 
para acumular esse trabalho sagrado se perdesse e 
desejava preservá-lo para as gerações futuras. Foi com 
satisfação que passei para ele o e-mail e as demais 
informações de contato do Departamento de História 
da Família e estou confiante que a esta altura ele já 
transferiu as informações.
Embora ele desconheça o motivo, não resta dúvida 
de que o espírito de Elias está agindo sobre ele, bem 
como sobre muitas outras pessoas em todo o mundo. 
Segundo me consta, antes da vinda de Elias em 1836 
não havia esforços ou nenhum apoio para pesquisar os 
registros dos mortos, mas o que vem acontecendo desde 
aquela época é milagroso. Foram promulgadas leis em 
diferentes países para preservar os registros dos mortos. 
Na Noruega, onde os registros estavam dispersos e 
eram de difícil localização, construiu-se um cofre de 
registros perto da Cidade de Morirana semelhante ao 
da Igreja. Eles têm muito orgulho dele. Agora é possível 

encontrar bibliotecas de história da família ou locais para 
localizar registros de antepassados em quase todas as 
grandes cidades ou municípios” (“An Offering, Worthy 
of All Acceptation” [discurso proferido na Conferência 
sobre História da Família e Genealogia realizada na 
Universidade Brigham Young em 26 de julho de 2005], 
pp. 2–3).

Perguntas para Refletir
•	 Já	que	você	está	fazendo	um	curso	de	história	da	família,	
pode-se	deduzir	que	sentiu,	pelo	menos	até	certo	ponto,	
o	coração	voltar-se	para	seus	antepassados?	De	que	
maneira	o	Espírito	Santo	já	o	inspirou	a	participar	da	
história	da	família?	Quais	são	seus	interesses	específicos	
na	história	da	família?

•	De	que	modo	a	restauração	das	chaves	seladoras	pelo	
profeta	Elias	já	influenciou	sua	vida?

•	De	que	maneira	o	coração	de	seus	familiares	já	se	voltou	
uns	para	os	outros?

•	O	nome	de	algum	antepassado	lhe	vem	à	mente	com	
frequência?	Se	for	o	caso,	você	escreveu	esses	nomes	
e	essas	experiências	em	seu	diário?	O	que	vai	fazer	a	
respeito?

Designações Sugeridas
•	Responda	à	pergunta:	O	que	se	entende	pelo	“Espírito	de	
Elias”?

•	Explique	a	uma	pessoa,	um	grupo	ou	por	escrito	o	
significado	da	missão	de	Elias	nos	últimos	dias.

•	Estude	as	escrituras	deste	capítulo	relacionadas	a	Elias	e	
sua	missão.	Anote	o	que	aprender	num	diário	de	estudo.

Recursos Adicionais
•	Mark E.	Petersen,	“The	Mission	of	Elijah”,	Ensign,	agosto	
de	1981,	pp.	64–65.

•	Russell M.	Nelson,	“The	Spirit	of	Elijah”,	Ensign,	
novembro	de	1994,	pp.	84–86.

•	Capítulo 26,	“Elias,	o	Profeta,	e	a	Restauração	das	
Chaves	do	Selamento”,	em	Ensinamentos dos 
Presidentes da Igreja: Joseph Smith,	2007,	pp.	321–329.
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Como Começar a Pesquisa 
de História da Família 3

Introdução
O Presidente James E. Faust (1920–2007), da 
Primeira Presidência, declarou: “É uma satisfação 
familiarizarmo-nos com antepassados que se 
foram há tanto tempo. Cada um de nós possui 
uma história familiar fascinante. Descobrir nossos 
antecessores pode tornar-se um dos enigmas mais 
interessantes que vocês (…) podem resolver” (A 
Liahona, novembro de 2003, p. 53).

Quando você começar a trabalhar em seu enigma 
da história da família, inicie com as peças mais 
próximas e conhecidas: as pessoas de sua família 
imediata e as respectivas informações. Você estará 
fazendo algo que literalmente milhões de pessoas 
gostam de fazer no mundo inteiro. Contudo, você 
terá um propósito mais elevado: estará participando 
da obra do Senhor voltada para a salvação de Seus 
filhos.

O Profeta Joseph Smith (1805–1844) proclamou 
que, ao procurarmos realizar as ordenanças 
necessárias em favor de nossos antepassados 
falecidos, cumprimos uma promessa do profeta 
Obadias, do Velho Testamento: “E agora que 
os grandes propósitos de Deus estão sendo 
rapidamente realizados e as coisas ditas pelos 
Profetas estão sendo cumpridas, e o reino de 
Deus está sendo estabelecido na Terra e a antiga 
ordem das coisas está sendo restaurada, o Senhor 
manifestou-nos esse dever e privilégio, e recebemos 
o mandamento de ser batizados em favor de nossos 
mortos, cumprindo assim as palavras de Obadias, 
referindo-se à glória dos últimos dias: ‘E subirão 
salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte 
de Esaú; e o reino será do Senhor’ [ver Obadias 
1:21]” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph 
Smith, 2007, p. 431).

Comentários
Tornamo-nos “Salvadores no Monte Sião” ao 
Realizarmos as Ordenanças de Salvação por Nossos 
Antepassados Falecidos [3.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	 Isaías	42:6–7
•	Obadias	1:17, 21

Jesus Cristo é o único nome pelo qual somos salvos. [3.1.1]

Jesus Cristo é o Salvador do mundo, Aquele que expiou 
os pecados de toda a humanidade. Ensinando o que 
um anjo lhe dissera, o rei Benjamim testificou: “E (…) 

nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho 
ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos 
dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, 
o Senhor Onipotente” (Mosias 3:17; ver também Atos 
4:12; 2 Néfi 31:21). O Élder Dallin H. Oaks, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, reafirmou esse testemunho em 

Somente por meio do Senhor Jesus Cristo podemos ser salvos.
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nossos dias: “Amamos o Senhor Jesus Cristo. Ele é 
o Messias, nosso Salvador e Redentor. Seu nome é o 
único pelo qual podemos ser salvos” (Conference Report, 
outubro de 1987, p. 78; ou Ensign, novembro de 1987, 
p. 65).

A obra do templo é semelhante ao espírito do sacrifício do 
Salvador. [3.1.2]

O Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
relacionou o trabalho vicário do templo feito em favor 
dos mortos ao sacrifício expiatório do Salvador: “A obra 
realizada na casa do Senhor, que deve ser precedida pelo 
trabalho de pesquisa, está mais próxima do espírito do 
sacrifício do Senhor do que qualquer outra atividade 
que conheço. Por quê? Porque é realizada por pessoas 
que doam generosamente de seu tempo e seus recursos, 
sem esperar agradecimentos ou recompensas, para fazer 
pelos outros o que não podem fazer por si mesmos” (“A 

Century of Family History Service”, Ensign, março de 
1995, pp. 62–63).

Podemos tornar-nos “salvadores no Monte Sião”. [3.1.3]

O profeta Obadias profetizou que “subirão salvadores 
ao monte Sião” (Obadias 1:21). Você pode ajudar a 
cumprir essa profecia por aqueles que já faleceram. O 
Profeta Joseph Smith explicou: “Como eles se tornarão 
salvadores no Monte Sião? Construindo seus templos, 
erigindo suas fontes batismais e recebendo todas as 
ordenanças, batismos, confirmações, abluções, unções, 
ordenações e poderes de selamento sobre sua cabeça, 
em favor de todos os seus antepassados falecidos, 
redimindo-os para que possam surgir na primeira 
ressurreição e ser exaltados em tronos de glória com 
eles; e essa é a corrente que une o coração dos pais aos 
filhos e dos filhos aos pais e cumpre a missão de Elias, 
o profeta” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph 
Smith,, pp. 498–499).

É uma obra que compete aos santos dos últimos dias. 
[3.1.4]

O Presidente Wilford Woodruff 
(1807–1898) testificou que assim 
como nós não podemos redimir a 
nós mesmos por sermos 
dependentes do Salvador, nossos 
antepassados também dependem de 
nosso trabalho vicário em favor deles 
nos templos: “Vocês têm à sua 

disposição (…) algumas coisas relativas à redenção de 
nossos mortos e à construção de templos. Esse trabalho é 
essencial, irmãos e irmãs. São obras que realizamos por 
outras pessoas que não podem fazê-las por si mesmas. 
Isso é o que fez Jesus Cristo ao dar Sua vida por nossa 
redenção, pois não poderíamos redimir a nós mesmos. 
Temos pai, mãe e outros familiares no mundo espiritual e 
uma obra a realizar em seu favor. Como pessoa, tenho 
grande interesse nesta obra de redimir os mortos, assim 
como meus irmãos e irmãs. (…) É uma obra que 
compete aos santos dos últimos dias. Façam tudo a seu 
alcance nesse aspecto a fim de que quando passarem 
para o outro lado do véu, seu pai, mãe e outros parentes 
e amigos os bendigam pelo que fizeram. Contanto que 
vocês tenham sido instrumentos nas mãos de Deus para 
proporcionar a redenção deles, serão reconhecidos como 
salvadores no Monte Sião, em cumprimento de profecias 
[ver Obadias 1:21]” (Ensinamentos dos Presidentes da 
Igreja: Wilford Woodruff, 2004, p. 193).

Pia batismal do Templo de Washington D.C.
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Estamos em parceria com o Senhor. [3.1.5]

O Élder John A. Widtsoe (1872–
1952), do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou que prometemos 
em nossa existência pré-mortal 
ajudar na salvação alheia: “Na 
preexistência, no dia do grande 
conselho, fizemos um acordo com o 
Todo-Poderoso. O Senhor propôs um 

plano. (…) Nós o aceitamos. Como o plano dizia respeito 
a todos os homens, tornamo-nos parceiros na salvação 
de todas as pessoas envolvidas nesse plano. 
Concordamos, por ocasião do conselho, em ser 
salvadores não só de nós próprios, mas, até certo ponto, 
salvadores de toda a família humana. Fizemos uma 
sociedade com o Senhor. A aplicação do plano tornou-se 
então não apenas a obra do Pai e do Salvador, mas 
também a nossa. Até mesmo o menor de nós, o mais 
humilde, está em parceria com o Todo-Poderoso para 
cumprir o propósito do plano eterno de salvação” (“The 
Worth of Souls”, The Utah Genealogical and Historical 
Magazine, outubro de 1934, p. 189).

Podemos Começar o Trabalho de História da Família 
Coletando Nossos Próprios Dados Pessoais e 
Centralizando-nos em Nossas Primeiras Gerações 

[3.2]

Avalie onde você está. [3.2.1]

Seu ponto de partida ao realizar a obra de história da 
família dependerá de sua experiência e dos dados de 
história da família de que você dispõe até o momento. 
Avalie onde você está agora em sua pesquisa e depois 
decida aonde deseja ir em seguida. Vá das fontes de 
mais fácil acesso para as mais difíceis. É importante 
verificar bem no início de sua pesquisa quais dados o 
site de história da família da Igreja já possui sobre seus 
antepassados (ver a seção sobre o FamilySearch .org 
(3.3.1) e o capítulo 6 deste manual).

Comece reunindo e arquivando sua pesquisa. [3.2.2]

O Presidente Boyd K. Packer, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, falou 
da inspiração que podemos receber 
ao fazermos pesquisas de história da 
família e depois sugeriu um método 
básico de iniciarmos o trabalho:
“É questão de começar. Você 
entenderá o princípio da mesma 

forma que Néfi quando ele disse: ‘E fui conduzido pelo 
Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer’ 
(1 Néfi 4:6).

Se você não sabe por onde começar, comece por 
você mesmo. Se não sabe que registros juntar e onde 
encontrá-los, comece com os que você tem. (…)
Aqui está o que você pode fazer:
Pegue uma caixa de papelão. Qualquer caixa serve. 
Coloque em algum local visível, talvez em cima do 
sofá ou na cozinha — qualquer lugar que não passe 
despercebida. Durante algumas semanas, reúna e 
coloque na caixa todos os registros de sua vida, tais 
como sua certidão de nascimento, certificado de bênção, 
de batismo, ordenação e certificados de conclusão de 
cursos escolares. Junte todos os diplomas, fotografias, 
homenagens ou prêmios, seu diário, se tiver um, tudo 
o que for pertinente a sua vida; qualquer coisa escrita, 
registrada ou que testifique que você está vivo ou que já 
realizou algo.
Não tente fazer isso num dia. Vai levar algum tempo. A 
maioria de nós tem essas coisas espalhadas aqui e ali. 
Algumas estão numa caixa na garagem, debaixo de uma 
pilha de jornais; outras estão em gavetas, ou no sótão, ou 
num outro lugar. Algumas foram escritas em páginas da 
Bíblia ou outros livros.
Junte todos esses papéis e coloque-os na caixa. Deixe-os 
lá até que ache que já reuniu todos os registros em seu 
poder” (“Sua História Familiar: Como Começar”, A 
Liahona, agosto de 2003, p. 12).

Comece fazendo coisas simples. [3.2.3]

O Presidente Henry B. Eyring, da 
Primeira Presidência, sugeriu 
maneiras simples de começarmos o 
trabalho de história da família a fim 
de oferecermos a nossos 
antepassados a oportunidade de ser 
salvos:
“O começo é por meio de coisas 

pequenas: Anotem o que já sabem sobre sua família. 
Vocês precisarão anotar o nome dos pais e dos 
avós com a data de nascimento, de falecimento ou 
casamento. Quando puderem, sugiro que registrem 
o lugar. Parte desses dados vocês já têm na memória, 
mas também podem perguntar aos parentes. Pode ser 
que eles até tenham algumas certidões de nascimento, 
casamento ou óbito. Façam cópias [ou escaneiem-nas] 
e organizem-nas. Se ficarem sabendo de histórias da 
vida deles, anotem e guardem-nas. Vocês não estão só 
juntando nomes. Essas pessoas que vocês nunca viram 
na vida [já faleceram] passarão a ser amigas queridas. 
Seu coração e o delas ficarão unidos para sempre.
Vocês podem começar pela pesquisa das primeiras 
gerações, do presente para o passado. A partir daí, 
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identificarão muitos antepassados que precisam de sua 
ajuda. Alguém em sua ala ou ramo da Igreja foi chamado 
para ajudá-los a preparar esses nomes para o templo. 
Ali, essas pessoas podem receber os convênios que as 
libertarão da prisão espiritual em que se encontram e as 
unirão em família — a sua família — para sempre.
Suas oportunidades e as obrigações por elas geradas 
são notáveis em toda a história do mundo. Existem 
mais templos pela Terra do que nunca. Mais pessoas em 
todo o mundo sentem o Espírito de Elias induzi-las a 
registrar a identidade e os acontecimentos da vida dos 
próprios antepassados. Há mais recursos de busca de 
antepassados que em qualquer outra época da história 
do mundo. O Senhor derramou o conhecimento de 
como divulgar as informações no mundo inteiro por 
meio de uma tecnologia que, há alguns anos, pareceria 
milagrosa” (A Liahona, maio de 2005, p. 77).

O Site da Igreja FamilySearch É um Importante 
Recurso para Registros e Dados de História da 
Família [3.3]

Use o novo site new.FamilySearch.org. [3.3.1]

Atualmente há três sites FamilySearch patrocinados pela 
Igreja que dão acesso a dados e tecnologias capazes de 
auxiliá-lo muito em seu trabalho de história da família: 

FamilySearch .org e lds .org/ familyhistoryyouth podem ser 
acessados pelo grande público e new .FamilySearch .org 
é para ser acessado essencialmente pelos membros da 
Igreja. Você precisará de uma Conta SUD para ter acesso 
a registros de membro ou de ordenanças do templo. Se 
você tiver uma Conta SUD terá acesso a mais de 500 
milhões de nomes de pessoas falecidas de todo o mundo 
para sua pesquisa. Também poderá enviar nomes para as 
ordenanças do templo e acrescentar informações sobre 
sua família. (Peça a seu instrutor ou a um especialista de 
história da família as informações mais atualizadas.)
Seu instrutor ou um consultor de história da família de 
estaca, ala ou ramo poderá ajudar você a criar uma Conta 
SUD ou você pode ir para LDS .org, clicar em Entrar, 
clicar em Abrir uma Conta SUD e seguir as instruções. 
Você precisará de seu número de registro de membro 
e da data de nascimento para criar sua Conta SUD — 
você pode conseguir seu número de registro de membro 
com o secretário de sua ala ou seu ramo ou em sua 
recomendação para o templo.
Você pode ganhar tempo e evitar a duplicação de 
trabalho procurando sua linhagem familiar no site de 
história da família da Igreja. Você poderá se surpreender 
ao encontrar informações valiosas que já foram inseridas 
sobre seus antepassados. (Para mais informações, ver o 
capítulo 6 deste manual, “Os Computadores e a Pesquisa 
de História da Família”.)

A tecnologia acelerou o trabalho. [3.3.2]

O Departamento de História da Família supervisiona o 
FamilySearch. “Para acelerar o trabalho de disponibilizar 
online importantes registros históricos, o FamilySearch 
tenta continuamente aperfeiçoar a tecnologia atual e 
descobrir mais voluntários dedicados.
Com o tempo, o Departamento de História da Família 
desenvolveu novas maneiras de preservar registros, não 
só quanto à maior rapidez, mas também quanto a mais 
alta qualidade possível. Isso resultou em câmeras digitais 
especiais, novas tecnologias de digitalização e novos 
programas de computador. (…)
[Há] vários novos programas com base na Internet 
que foram desenvolvidos para o avanço do trabalho de 
história da família. (…)
Esses e muitos outros projetos estão dando vida à 
história da família como nunca antes. (…) ‘Essa evolução 
da tecnologia é extraordinária para envolver todas as 
pessoas em todos os lugares’”(Heather Whittle Wrigley, 
“Technology Helps FamilySearch Volunteers Hit Major 
Milestone”, Ensign, dezembro de 2009, pp. 76–78).
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Os procedimentos foram simplificados. [3.3.3]

O empenho da Igreja para melhorar 
e aumentar as pesquisas de história 
da família refletem o amor 
fundamental que sentimos pelos 
familiares. O Élder Russell M. 
Nelson, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, explicou como o empenho 
da Igreja facilitou a participação de 

todos na pesquisa de história da família:
“Devido à importância dessa obra, a Igreja construiu 
templos mais próximos das pessoas e a pesquisa de 
história da família está mais facilitada do que nunca. 
Os métodos de busca e preparação de nomes para as 
ordenanças do templo também estão melhorando. (…)
(…) Os procedimentos foram simplificados de modo que 
praticamente todo membro da Igreja possa participar do 
trabalho” (A Liahona, maio de 2010, p. 91).

Devemos Usar de Sabedoria ao Determinar Quanto 
Tempo e Energia Investir na Pesquisa de História da 
Família [3.4]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Mosias	4:27
•	Doutrina	e	Convênios	10:4

Há muitas atividades a serem realizadas no trabalho de 
redimir os mortos. [3.4.1]

É preciso cuidar de vários aspectos 
no trabalho de história da família, 
inclusive pesquisar e coletar dados e 
registros, redigir histórias pessoais e 
realizar as ordenanças do templo. O 
Élder Dallin H. Oaks nos 
incentivou em nosso empenho para 
realizar o trabalho de história da 

família citando alguns princípios gerais que nos ajudam a 
adaptar nossas atividades a nossa situação na vida, em 
constante mudança. Incentivou-nos também a assumir o 
compromisso por toda a vida de levar adiante a obra do 
Senhor:
“Vou sugerir alguns princípios gerais que devem 
incentivar todos os santos dos últimos dias a 
receber suas próprias ordenanças e realizar as 
ordenanças da eternidade por seus antepassados. O 
inter-relacionamento das ordenanças é vital. (…)
O primeiro princípio é que nosso esforço em promover 
o trabalho do templo e da história da família deve 
estar voltado para realizar a obra do Senhor, e não 

incutir culpa em Seus filhos. Os membros desta 
Igreja apresentam as mais diversas circunstâncias 
individuais: idade, saúde, educação, local de residência, 
responsabilidades familiares, condição financeira, 
acesso a fontes de pesquisa individual ou pública, entre 
outras. (…)
O segundo princípio é que devemos compreender que, 
na obra de redenção dos mortos, há muitas tarefas 
a serem realizadas, e que todos os membros devem 
participar, selecionando, em espírito de oração, as que 
melhor se adaptem a suas circunstâncias em dado 
momento. Isso deve ser feito sob a influência do Espírito 
do Senhor e com a orientação dos líderes do sacerdócio 
que fazem os chamados e dirigem as porções desse 
trabalho administradas pela Igreja. Nosso trabalho não é 
compelir todos a fazerem tudo, mas sim incentivar todos 
a fazerem alguma coisa. (…)
No tocante a quanto e ao que cada membro pode 
fazer individualmente, além de seu chamado na Igreja, 
devemos ser guiados pelo princípio ensinado no grande 
sermão do rei Benjamim: Depois de ensinar a seus 
súditos as coisas que deveriam fazer para ‘[andar] sem 
culpa diante de Deus’, o que incluía ajudar os pobres, 
ele concluiu: ‘E vede que todas estas coisas sejam feitas 
com sabedoria e ordem; porque não se exige que o 
homem corra mais rapidamente do que suas forças o 
permitam’ (Mosias 4:27). Da mesma forma, ao passar por 
adversidades durante a tradução do Livro de Mórmon, 

Procurar o Espírito do Senhor pode ajudar você a estabelecer 
prioridades em relação a seu trabalho de história da família.



26

CAPÍTULO 3

o Profeta Joseph Smith recebeu a seguinte instrução do 
Senhor: ‘Não corras mais depressa nem trabalhes mais 
do que te permitam as tuas forças e os meios concedidos 
para que te seja possível traduzir; mas sê diligente até o 
fim’ (D&C 10:4).
Guiados por essas palavras inspiradoras, os líderes 
devem incentivar os membros a determinar, de acordo 
com os sussurros do Espírito, que contribuição eles 
podem dar ao trabalho do templo e de história da 
família ‘com sabedoria e ordem’, segundo suas próprias 
‘forças e os meios concedidos’. Dessa forma, se formos 
‘[diligentes] até o fim’, o trabalho prosperará. (…)

Ao definirmos nosso esforço pessoal no trabalho do 
templo e de história da família, precisamos adquirir 
uma visão que seja não apenas ampla, mas que dure a 
vida inteira. O total de tempo e recursos que podemos 
despender na missão da Igreja — o que podemos e 
devemos fazer em determinado momento de nossa 
vida — mudará com o tempo à medida que nossas 
circunstâncias se modificarem. (…)
(…) Cada membro deve pensar na (…) missão da Igreja 
(…) como uma designação e um privilégio pessoais para 
toda a vida. Cada um deles deve avaliar sua participação 
pessoal de tempos em tempos, de acordo com suas 
próprias circunstâncias e seus próprios recursos, 
conforme a orientação do Espírito do Senhor e dos 
líderes do sacerdócio”(“Family History: ‘In Wisdom and 
Order’”, Ensign, junho de 1989, pp. 6–8).
O Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, deu os seguintes conselhos sobre o serviço na 
Igreja, que se aplicam igualmente ao trabalho de história 
da família:
“Precisamos dividir sensatamente nossos recursos de 
tempo, renda, energia e atenção. Vou contar-lhes um 
segredinho. Alguns de vocês já aprenderam isso. Se 
ainda não, é hora de saberem. Não importa quais sejam 
as necessidades de sua família ou suas responsabilidades 
na Igreja, não existe um momento em que podemos 
dizer ‘minha tarefa está concluída’. Sempre podemos 
fazer algo mais. (…)
O segredo, a meu ver, está em conhecer e compreender 
nossas próprias capacidades e limitações, e depois criar 
nosso próprio ritmo, dividindo nosso tempo, nossa 
atenção e nossos recursos sabiamente para ajudar as 
pessoas, inclusive a nossa família, em sua jornada rumo à 
vida eterna” (A Liahona, novembro de 2006, p. 17).

A inspiração abre portas na história da família. [3.4.2]

O Presidente Boyd K. Packer, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, contou 
a seguinte experiência como exemplo 
de como a inspiração pode guiar o 
trabalho de história da família e abrir, 
na vida de cada pessoa, portas para 
sua realização:
“Se queremos um testemunho do 

trabalho no templo e da história da família, precisamos 
fazer algo a respeito disso. Aqui está um exemplo do que 
acontece quando você toma essa decisão.
Certa vez, fui a uma conferência na Estaca Hartford 
Connecticut. Todos os membros receberam, três meses 
antes, a designação de falar a respeito do trabalho Coletar datas e outros pormenores ajuda na preparação de nomes 

para as ordenanças do templo.
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de história da família. Um deles era conselheiro da 
presidência, mas foi chamado como patriarca naquela 
conferência. Ele relatou um incidente interessante.
Contou que enquanto não fora ‘convertido’ ao trabalho 
de história da família, não conseguira começar. Quando 
recebeu a designação de preparar a história de sua vida 
baseando-se em seus próprios registros, não conseguiu 
encontrar nada sobre sua infância e juventude, exceto 
sua certidão de nascimento. Ele era um dos 11 filhos de 
um casal de imigrantes italianos. Era o único membro da 
Igreja em sua família.
Para cumprir a designação, tentou reunir tudo o que 
tinha sobre sua vida. Pelo menos, estava começando, 
mas simplesmente não sabia que rumo tomar. O que fez 
foi lembrar-se de fatos que tinha na memória e juntar 
alguns poucos registros.
Então ocorreu algo muito interessante. Sua mãe, já 
bem idosa que morava num asilo, tinha um grande 
desejo de voltar à sua terra natal na Itália. Finalmente, 
por ela estar obcecada pela ideia, os médicos acharam 
que não ganhariam nada se a impedissem de realizar 
essa viagem, e a família resolveu conceder-lhe esse 
desejo antes que ela morresse. Por alguma razão, 
todos na família decidiram que esse irmão (o único 
que era membro da Igreja) deveria ser a pessoa que a 
acompanharia nessa viagem à Itália.
Imediatamente, então, ele se viu voltando ao lar de seus 
antepassados. Uma porta fora aberta! Enquanto esteve 
na Itália, visitou a paróquia onde sua mãe foi batizada 
e também a paróquia onde seu pai fora batizado. 
Encontrou muitos parentes. Viu que os registros da 
paróquia chegavam há 500 anos. Foi também até à 
prefeitura para olhar os registros e encontrou pessoas 
muito cooperativas lá. O funcionário disse-lhe que, 
no verão anterior, um seminarista e uma freira tinham 
estado lá a procura de registros da família desse irmão e 
disseram que estavam coletando dados para a história da 
família. Esse irmão ficou sabendo o nome da cidade onde 
eles moravam e seguiu essa direção. Descobriu também 
que havia uma cidade na Itália cujo nome era igual ao 
seu sobrenome.
Mas isso não é tudo. Quando veio a Salt Lake City 
para a conferência geral, ele voltou pelo Colorado, 
onde moravam muitos de seus parentes. Sem muita 
dificuldade, foi feito o planejamento de uma reunião de 
família que ocorreu pouco tempo depois.
E depois, como sempre acontece, alguns de seus 
parentes — tios e tias, irmãos e irmãs — começaram a 
fornecer-lhe fotografias e informações sobre sua vida 

que ele nunca soube que existissem. E como sempre 
acontece, ele viu que este é um trabalho inspirado”.
Em seguida, o Presidente Packer fez a seguinte promessa 
e deu o seguinte testemunho sobre a orientação divina 
em seu próprio empenho na história da família:
“O Senhor o abençoará uma vez que começar a 
realizar essa obra. Isso tem sido muito evidente em 
minha família. Desde a época em que decidimos que 
começaríamos de onde estávamos, com o que tínhamos, 
muitas portas se abriram. (…)
As coisas vão surgindo quando começamos a trabalhar. 
Ainda não somos, de forma alguma, especialistas em 
pesquisa de história da família, contudo, temos nos 
dedicado à nossa família. É meu testemunho que, se 
começarmos de onde estamos — cada um com seus 
registros, como nós fizemos — e se começarmos a 
colocá-los em ordem, as coisas irão se encaixar como 
devem” (“Sua História Familiar: Como Começar”, A 
Liahona, agosto de 2003, p. 12).

Você tem um convite e uma promessa de um apóstolo. 
[3.4.3]

Ao envolver-se na obra grandiosa de 
redenção dos mortos, você vai 
adquirir uma maior compreensão do 
Espírito de Elias e das bênçãos 
prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. 
O Élder David A. Bednar, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
explicou:

“Convido os jovens da Igreja a aprenderem a respeito 
do Espírito de Elias e a vivenciarem-no. Incentivo-os 
a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a 
prepararem-se para realizar batismos vicários na casa 
do Senhor por seus próprios parentes falecidos (ver 
D&C 124:28–36). E peço que ajudem outras pessoas a 
identificar a história da família delas.
Ao atenderem com fé a este convite, seu coração se 
voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaque 
e Jacó serão plantadas em seu coração. Sua bênção 
patriarcal, com sua declaração de linhagem, vai ligá-los a 
esses pais e será mais significativa para vocês. Seu amor 
e sua gratidão por seus antepassados vão aumentar. 
Seu testemunho do Salvador e sua conversão a Ele se 
tornarão mais profundos e duradouros. E prometo-lhes 
que serão protegidos da crescente influência do 
adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e 
amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por 
toda a vida” (A Liahona, novembro de 2011, p. 24).
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Perguntas para Refletir
•	O	que	significa	ser	salvador	no	Monte	Sião?
•	De	que	maneira	o	conselho	sobre	“sabedoria	e	ordem”	
do	Élder	Dallin H.	Oaks	se	aplica	a	seu	trabalho	na	
história	da	família?

Designações Sugeridas
•	Escreva	três	ou	quatro	metas	para	sua	própria	pesquisa	
de	história	da	família	e	estabeleça	uma	ordem	de	
prioridade	(o	que	você	pretende	fazer	em	primeiro	lugar,	
em	segundo	e	assim	por	diante).

•	Crie	uma	Conta	SUD	a	fim	de	poder	ter	acesso	aos	
registros	de	membro	e	de	ordenanças	do	templo	em	
new	.FamilySearch	.org.	Você	precisará	de	seu	número	
de	registro	de	membro	e	da	data	de	nascimento	—	é	
possível	conseguir	seu	número	de	registro	de	membro	
com	o	secretário	de	sua	ala	ou	seu	ramo	ou	em	sua	
recomendação	para	o	templo.

•	Peça	ajuda	a	outros	familiares	em	seu	trabalho,	como	
para	escanear	registros,	tirar	fotos	de	objetos	e	ajudar	a	
identificar	informações	a	fim	de	permitir-lhe	associá-las	à	
pessoa	certa	em	sua	árvore	genealógica.	Você	pode	criar	
um	DVD	da	família	a	fim	de	reunir	as	informações	num	
só	local.	Você	pode	até	fazer	cópias	para	os	familiares.

Recursos Adicionais
•	Dallin H.	Oaks,	“Family	History:	‘In	Wisdom	and	Order’”,	

Ensign,	junho	de	1989,	pp.	6–8.
•	Boyd K.	Packer,	“Sua	História	Familiar:	Como	Começar”,	

A Liahona,	agosto	de	2003,	p.	12.
•	David A.	Bednar,	“O	Coração	dos	Filhos	Voltar-se-á”,	A 

Liahona,	novembro	de	2011,	p.	24.
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Coletar e registrar as 
Informações sobre a 
História da Família

4
Introdução
À medida que você for achando e registrando 
nomes, datas, locais e relacionamentos em suas 
pesquisas de história da família, lembre-se de que 
o objetivo principal é ajudar a dar a cada pessoa e 
família entre seus antepassados a oportunidade de 
receber a felicidade e alegria eternas proporcionadas 
pelo evangelho de Jesus Cristo. Não se trata apenas 
de nomes para pesquisa: são pessoas que vivem 
em espírito no mundo espiritual pós-mortal. O 
Presidente Howard W. Hunter (1907–1995) 
testificou: “Os mortos esperam ansiosamente que 
os santos dos últimos dias pesquisem seus nomes 
e depois entrem nos templos para oficiar em favor 
deles, para que possam ser libertados da prisão no 
mundo espiritual. Todos nós devemos encontrar 
alegria neste magnífico trabalho de amor” (“A 
Temple-Motivated People”, Ensign, fevereiro de 
1995, p. 5).

Na coleta e organização dos registros de história 
da família, há diretrizes para registrar nomes, 
datas, relacionamentos e locais. Também há 
formulários-padrão — em papel e eletrônico — 
para os registros de linhagem e relações familiares. 
Para simplificar sua pesquisa, conheça bem essas 
diretrizes e esses formulários, bem como pelo 
menos um dos programas de computador para 
administrar os registros.

Comentários
O Nome de Cada Antepassado Falecido Representa 
um Filho do Pai Celestial, uma Pessoa Real no 
Mundo Espiritual Pós-Mortal [4.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	137:5
•	Doutrina	e	Convênios	138:38–50

Cada nome representa uma pessoa real. [4.1.1]

Ao olhar o nome de um antepassado falecido, você pode 
aplicar a ele a seguinte declaração:

“Você é filho espiritual do Pai Celestial e já existia como 
espírito antes de nascer nesta Terra. Durante a vida 
terrena, o espírito habita o corpo físico, que foi gerado 
por pais mortais. (…)
(…) (…) Quando ocorre a morte física, o espírito não 
morre. Ele se separa do corpo e vive no mundo espiritual 
pós-mortal” (Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho, 2004, 
p. 73).
Cada nome de um antepassado falecido em sua árvore 
genealógica representa uma pessoa que já passou pela 
mortalidade e agora vive em espírito no mundo espiritual 
pós-mortal. Você está fazendo pesquisas sobre esses 
nomes para dar-lhes a oportunidade para progredir em 
direção à fase final de sua existência, onde eles serão 
designados a um reino na eternidade, quando o espírito 
se reunir com o corpo “para não mais serem divididos; 
o todo tornando-se, assim, espiritual e imortal” (Alma 
11:45).

O Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) disse: “Não gosto de me 
referir a eles como ‘os mortos’. Creio 
que, no grandioso plano de nosso Pai 
Eterno e por meio da Expiação de 
Cristo, eles estão vivos. Embora 
estejam mortos no que diz respeito 
ao corpo mortal, mantêm sua 

identidade como indivíduos. Eles são pessoas assim 
como nós e têm direito às bênçãos da vida eterna” 
(Conference Report, outubro de 1985, p. 73; ou Ensign, 
novembro de 1985, p. 59).

Cada pessoa pertence a uma família. [4.1.2]

Um artigo na revista New Era conta como uma jovem 
passou a valorizar cada nome, por representar um 
familiar real:
“Imagine montar um quebra-cabeça gigantesco — não 
um quebra-cabeça de 500 peças, mas de 10.000! No 
entanto, não se trata de um quebra-cabeça feito de 
papelão. É um quebra-cabeça de nomes de familiares, 
pessoas reais que são mais do que apenas nomes num 
gráfico.
Foi exatamente isso que os jovens da Estaca Weber 
Utah Sul fizeram ao envolverem-se no ‘Projeto Elias’ 
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promovido pela estaca, batizado com o nome do profeta 
que restaurou as chaves do selamento. A participação no 
projeto ajudou os jovens a pesquisar nomes de familiares 
e, em seguida, levá-los ao templo para realizarem 
batismos pelos mortos. (…)
Amanda Gardner, da Ala Pioneer, (…) diz: ‘Uma de 
minhas boas amigas não tinha nomes a apresentar, então 
procurou meu avô, que a ajudou a encontrar cerca de 180 
nomes. No início, a atitude dela era: ‘Ah, são só nomes 
num papel’. Mas percebi que não são apenas nomes 
numa folha de papel, mas familiares” (Sally Johnson 
Odekirk, “Putting the Puzzle Together”, New Era, 
novembro de 2006, pp. 18, 20).

Registros Precisos e Organizados Facilitam a Coleta 
e o Compartilhamento de Dados de História da 
Família [4.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	127:5–9
•	Doutrina	e	Convênios	128:2–7, 24

Os registros da Igreja precisam ser completos e 
organizados. [4.2.1]

O Élder John A. Widtsoe (1872–
1952) ensinou que a manutenção de 
registros corretos serve a um 
propósito divino e foi afirmada por 
revelação ao Profeta Joseph Smith: 
“Perto do fim da vida de Joseph, uma 
série de instruções foram dadas ao 
Profeta no tocante à necessidade de 

manutenção de registros. São essas revelações que 
servem de base para o cuidadoso sistema de registros dos 
templos. Cada pessoa é contada e são arquivados 
enormes volumes, pois os santos dos últimos dias creem 
literalmente que os homens serão julgados pelo que está 
escrito nos livros. O Senhor pode ter outros meios de 
saber, mas é a maneira correta e organizada para nós” 
(The Message of the Doctrine and Covenants, ed. G. Homer 
Durham, 1969, p. 161).

A manutenção de registros corretos começa com cada um 
de nós. [4.2.2]

A prática de manter registros corretos aumenta a 
eficiência e a precisão do trabalho de história da família. 
Isso começa com você em seus próprios esforços 
relacionados à história da família. Crie um sistema para 
manter o controle do que já fez, das informações que 
você tem atualmente e da direção que você deseja seguir 
no futuro. Se você começou colocando os registros numa 
caixa, como sugerido pelo Presidente Boyd K. Packer 

(ver a seção 3.2.2), em seguida precisará organizá-los. 
Use o sistema que funcione melhor para você. Você pode 
organizar os registros por sobrenomes e pela data em 
que as pessoas viveram. O uso de pastas de arquivos, seja 
em papel ou em formato eletrônico, é uma maneira de 
organizar seu sistema.
Vários recursos de informática e programas de história 
da família estão disponíveis para ajudar a organizar seus 
registros de história da família (para mais informações, 
consulte o capítulo 6 deste manual, “Os Computadores 
e a Pesquisa de História da Família”). Converse com seu 
consultor de história da família da ala, do ramo ou da 
estaca e outras pessoas que estejam fazendo pesquisa de 
história da família a fim de saber como eles organizam 
e arquivam seus registros. Scanners e programas de 
digitalização, bem como programas que administram 
registros genealógicos que lhe permitem anexar 
imagens digitalizadas a gráficos de linhagem, podem ser 
encontrados facilmente e são relativamente baratos.
Aprenda mais sobre o site de história da família da Igreja 
e os programas de história da família. Você também pode 
pesquisar sobre programas disponíveis no mercado para 
organizar os registros. Escolha algo que lhe agrade, que 
seja fácil de aprender e que atenda a suas necessidades 
a longo prazo. Organize seus materiais de modo que 
outras pessoas consigam entender facilmente o que você 
fez.

Antes de Realizar as Ordenanças do Templo por 
Antepassados Falecidos, É Preciso Conseguir Certos 
Dados sobre Cada Um Deles [4.3]

É necessária uma quantidade mínima de informações. 
[4.3.1]

Você deve fornecer pelo menos o nome ou o sobrenome 
de seu antepassado, o sexo, a localidade de um evento 
ligado a ele (como nascimento, batizado, casamento, 
morte ou sepultamento) e informações adicionais 
suficientes para identificar a pessoa de modo exclusivo. 
Isso pode incluir datas, lugares, nomes e graus de 
parentesco com outros familiares. Lembre-se de que 
para que as ordenanças do templo sejam realizadas, as 
pessoas devem estar mortas há pelo menos um ano e, 
se a pessoa tiver nascido nos últimos 95 anos, é preciso 
obter a permissão do parente vivo mais próximo antes da 
realização das ordenanças do templo.
Além disso, para o selamento ao cônjuge as informações 
mínimas são o nome ou o sobrenome do cônjuge. Para o 
selamento aos pais, será necessário saber pelo menos o 
nome ou o sobrenome do pai.
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Informações Mínimas necessárias para a realização das Ordenanças

Batismo e Investidura nome

Sexo

Data do evento (data de nascimento, por exemplo)

Local do evento (local de nascimento, por exemplo)

Selamento aos Pais As mesmas informações para batismo e investidura

Primeiro nome ou sobrenome do pai

Selamento ao Cônjuge nome do marido

Data do casamento

Local do casamento 

Obtenha e conserve o máximo possível de informações. 
[4.3.2]

Embora as ordenanças do templo possam ser realizadas 
com o mínimo de informações disponíveis, procure 
fornecer o máximo possível sobre seu antepassado. 
Uma maior quantidade de informações completas reduz 
a possibilidade de seu antepassado ser confundido 
com outra pessoa. Com uma menor quantidade de 
informações, é possível que as ordenanças sejam 
realizadas mais de uma vez pela mesma pessoa ou 
que alguém chegue à conclusão de que o trabalho foi 
realizado por um antepassado quando na verdade 
não o foi. Se forem fornecidas mais informações sobre 
uma pessoa reduz-se muito a probabilidade de erro na 
identificação e de duplicação do trabalho do templo. No 
entanto, em certos casos os detalhes simplesmente não 
estão disponíveis e, portanto, se for possível conseguir 
um mínimo de informações, o trabalho do templo poderá 
ser realizado.

Há Diretrizes para Registrar os Dados de História 
da Família [4.4]

Siga as diretrizes para registrar os nomes. [4.4.1]

Forneça nomes os mais completos possíveis. Alguns 
exemplos de nomes completos se encontram abaixo:
•	 Elizabeth	Blackenshaw
•	 Claus	Cornelius	Vanderhofen
•	 Gonzalez	Espinoza	y	de	Nunez	y	Sainz	y	Rodriguez
•	 Ah-Yueh	Chen

Caso não saiba o nome completo, forneça o que souber. 
Para que as ordenanças sejam realizadas, você só precisa 
de um nome da pessoa.

Se uma pessoa era conhecida por um apelido ou era 
chamada por mais de um nome, não ponha esse dado no 
campo de nome, mas insira-o num campo separado de 
informações.
Quando tanto o primeiro nome quanto o sobrenome 
de solteira forem desconhecidos, escreva Sra. mais 
o nome do marido, como no seguinte exemplo: Sra. 
Miguel Eduardo Sanchez ou Sra. Alexander Smith. Esse 
dado permitirá ao filho ser selado ao pai e à mãe 
desconhecida.
Quando você tiver informações sobre um filho, mas não 
souber o primeiro nome dele, indique o sexo dele e, em 
seguida, insira o sobrenome do pai no campo de nome.
Não insira descrições ou títulos—menino, menina, criança, 
natimorto, senhorita, Sr., Jr., Dr. ou outros parecidos 
— como parte do nome da pessoa (Sra. é a única 
exceção, conforme explicado acima). Evite também usar 
explicações como desconhecido(a). O programa usado 
para preparar os nomes para as ordenanças do templo 
pode interpretar os títulos ou as explicações como nomes 
ou sobrenomes.

Siga as diretrizes para registrar as datas. [4.4.2]

Para que sejam realizadas ordenanças por uma pessoa, 
você precisa fornecer a data de um evento na vida dela 
(como a data de nascimento ou de morte). Registre as 
datas do modo mais completo possível, com dia, mês 
e ano. Se você não souber a data exata, use as palavras 
antes, depois ou aproximadamente.
Registre as datas como dia, mês (use as três primeiras 
letras do mês como abreviatura) e ano. Caso não tenha 
a data completa, forneça o que souber. Caso tenha mais 
de uma data para o mesmo evento, separe as datas 
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com uma barra (/) ou a palavra ou. Seguem-se alguns 
exemplos:

•	 Data	de	Nascimento:	23 mar	1742
•	 Batizado:	Dez	1952
•	 Falecimento:	14/16	jul	1822
•	 Nascimento:	2 fev	1839/1840
•	 Casamento:	1878	ou	1881

O site FamilySearch interpreta corretamente as datas do 
calendário lunar usado na China, no Japão e na Coreia se 
você registrar datas baseadas em caracteres chineses.
Calcular datas. Caso não saiba a data, calcule-a, se 
for possível. Você precisa saber pelo menos o ano 
aproximado de um evento para que as ordenanças 
sejam realizadas. Pode-se calcular uma data, como a de 
nascimento, quando se conhece a data de um evento e a 
idade da pessoa na época desse evento. Se, por exemplo, 
o censo de 1860 indica que uma pessoa tem dois anos de 
idade, pode-se calcular que ela nasceu em 1858. Assim 
você listaria a data calculada como Nascimento em 1858.
Datas aproximadas. Se o ano exato não for conhecido, 
você pode estimar o ano de um evento com base em 
outras informações. Na frente de um ano (estimado) 
aproximado, coloque antes, depois ou aproximadamente 
(abreviado como Abt ), da palavra inglesa about. A seguir, 
encontram-se alguns exemplos de como estimar uma 
data:

•	 Pode	ser	que	você	saiba	que	um	antepassado	morreu	
antes da Primeira Guerra Mundial. A data de morte 
pode ser aproximada como Abt 1914 (a data de início 
da guerra; você também poderia listar outro ano da 
guerra caso soubesse que a pessoa morreu no meio 
ou fim da guerra).

•	 Pode	ser	que	você	saiba	que	um	antepassado	morreu	
logo antes do início da Primeira Guerra Mundial . A 
data de morte poderia ser aproximada como Antes de 
1914.

•	 Caso	tenha	a	data	de	casamento,	mas	não	a	
de nascimento, você pode aproximar a data de 
nascimento usando o ano de casamento. Nesses 
casos, a suposição geral é que o homem se casou 
aos 25 anos e a mulher, aos 21 anos. Assim, se você 
tiver uma data de casamento de 1875, pode listar a 
data de nascimento do marido como Abt 1850 e a 
da esposa como Abt 1854. (Observe que se trata de 
regras gerais e podem variar ligeiramente segundo a 
cultura, a época ou o país.)

•	 Se	você	souber	uma	data	de	casamento,	mas	não	
as datas de nascimento dos filhos do casal, você 
pode usar um ano aproximado para o nascimento 

desses filhos. Pode-se estimar que o primeiro filho 
nasceu um ano após o casamento dos pais e que os 
filhos seguintes nasceram dois anos depois do irmão 
anterior. Por exemplo, se um casal se casou em 1800 
e teve dois filhos, o ano aproximado de nascimento 
do primeiro filho seria Abt 1801 e o ano aproximado 
de nascimento do segundo filho seria Abt 1803.

•	 Você	pode	usar	o	conhecimento	ou	as	tradições	da	
família como fontes de datas. Se, por exemplo, uma 
tradição familiar afirmar que uma antepassada tinha 
16 anos ao se casar em 1876, você pode estimar seu 
ano de nascimento como Abt 1860.

•	 Se	você	souber	que	a	pessoa	faleceu,	mas	não	souber	
a data exata, use as palavras antes, depois ou abt 
(aproximadamente) no campo de falecimento.

Siga as diretrizes para registrar os locais. [4.4.3]

Forneça o nome do local da maneira mais completa 
possível. Para topônimos em inglês e outras línguas 
que usem o alfabeto romano, parta da menor divisão 
geográfica até a maior, separando as divisões por 
vírgulas. Seguem-se alguns exemplos:

•	 Chicago,	Cook,	Illinois,	Estados	Unidos
•	 Cotia,	São	Paulo,	Brasil
•	 Azusa-mura,	Minami	Azumi-gun,	Nagano-ken,	

Japão
•	Maugerud,	Flesbert,	Buskeruf,	Noruega

Para topônimos registrados em sistemas de escrita 
asiáticos, comece com o maior nível geográfico e depois 
passe para o menor. (Por exemplo: comece pelo país e 
termine na vila.)
Deve-se, de modo geral, evitar o uso das abreviações 
postais dos estados e das províncias (como MG 
para Minas Gerais). Essas abreviaturas tendem a ser 
interpretadas incorretamente. Sempre que possível, use o 
nome completo do estado ou da província.
Se você não souber todos os níveis de um nome de local, 
é bem provável que o site FamilySearch lhe dê uma lista 
completa de topônimos a escolher. De qualquer maneira, 
faça o melhor possível com as informações de que 
dispuser.
Lugares presumidos. Se você não tiver a informação sobre 
um local, pode presumir lugares de residência com base 
num local onde um membro da família tenha nascido, 
morrido, vivido em algum momento ou se casado. Esse 
local pode ser usado como o provável local de residência 
de outros membros da família. Se uma criança nasceu, 
por exemplo, em São Julião, Piauí, Brasil, pode-se listar 
essa cidade como o local provável de nascimento, 
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casamento e outros eventos para os demais membros da 
família. Nessa listagem, você pode indicar que um lugar 
pode não ser a localização real precedendo-o da palavra 
de (por exemplo, de São Julião, Piauí, Brasil ).
Para que as ordenanças sejam realizadas, é necessário 
saber pelo menos um país de residência. Se, por 
exemplo, o lugar presumido para um evento é a Nova 
Zelândia, você indicaria da Nova Zelândia.

Os Gráficos de Linhagem e os Registros de Grupo 
Familiar São os Formulários-Padrão para Registrar 
os Dados de História da Família [4.5]

Os gráficos de linhagem registram as linhas ancestrais de 
uma pessoa. [4.5.1]

O gráfico de linhagem lista antepassados diretos por 
várias gerações. Os modelos podem variar um pouco, 
mas em geral o gráfico começa com uma pessoa, passa 
para os pais dela, depois para os pais deles (os avós da 
primeira pessoa listada no gráfico) e assim por diante.

Os gráficos de linhagem estão disponíveis em vários 
programas de computador nos quais é possível registrar 
eletronicamente suas linhagens de antepassados.
Os gráficos de linhagem mostram graus de parentesco. 
Se uma pessoa teve mais de um cônjuge, o gráfico de 
linhagem prevê referências para essas informações.
É importante consultar o site FamilySearch no início de 
sua pesquisa para ver se já existem gráficos de linhagem 
(e registros de grupo familiar) para qualquer de seus 
antepassados.

Os registros de grupo familiar registram graus de 
parentesco dentro de determinadas famílias. [4.5.2]

Os registros de grupo familiar são usados para listar 
todos os membros da família de um antepassado junto 
com informações como data e local de nascimento, 
casamento e ordenanças. Deve-se preencher um registro 
de grupo familiar para cada casal listado no gráfico de 
linhagem. Se uma pessoa tiver se casado mais de uma 
vez, preencha um registro de grupo familiar em separado 
para cada um dos cônjuges, enumerando todos os filhos 
nascidos de determinada união. No trabalho de história 
da família, liste o pai e a mãe de um filho, quer os pais 
estivessem casados na época de nascimento desse filho 
ou não.

Podemos Conseguir Informações Valiosas ao Entrar 
em Contato com Outros Familiares ou Entrevistá-los 

[4.6]

Expanda sua pesquisa de modo a incluir outros familiares. 
[4.6.1]

Depois de reunir dados de história da família disponíveis 
em sua própria casa, cogite expandir sua pesquisa 
conversando com outros familiares como pais, avós, 
tios e primos. Ao contatá-los, diga-lhes quem você é, 
seu grau de parentesco com eles (caso já não saibam) e 
seu objetivo (como coletar informações para a pesquisa 
de história da família). Antes de vê-los pessoalmente, 
dê-lhes tempo para localizar todos os registros de 
história da família a que possam ter acesso. Durante sua 

Exemplo de registro de grupo familiar (ver a página 38)

Exemplo de gráfico de linhagem (ver a página 37)
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visita, peça educadamente permissão para fazer cópias 
de alguns registros deles (seja sensível e não insista). Se 
desejar, ofereça-se para compartilhar quaisquer dados 
que você já reuniu que possam ser do interesse do 
parente que você esteja visitando.
Parentes idosos costumam ter informações e lembranças 
valiosas que podem melhorar e expandir suas 
informações já coletadas. Eles podem lembrar-se de 
eventos importantes que não tenham sido registrados. 
Assim, se a pessoa não se opuser, você poderá gravar a 
entrevista.
Em geral, os parentes gostam de se ver e partilhar 
informações entre si. Se uma visita pessoal não for 
possível (em casos de grandes distâncias), pense em 
outras maneiras de fazer contato. Cartas, telefonemas, 

e-mails ou outros meios modernos de comunicação 
eletrônica podem ser úteis.
Veja a seguinte história de sucesso: Jean-Marc Barr, 
membro da Igreja em Salt Lake City, Utah, preencheu 
todas as informações que pôde em seu gráfico de 
linhagem de quatro gerações. Ele nasceu na França e 
uma de suas avós ainda estava viva, mas ele não sabia 
nada sobre seus antepassados. Ela morava perto, mas 
não era membro da Igreja, e nunca falara muito sobre sua 
família. Ele orou pedindo orientação e sentiu o desejo 
de visitá-la. Eles passaram uma tarde maravilhosa juntos 
enquanto ela falava a respeito do marido e dos outros 
membros da família. Ele pediu permissão para anotar as 
informações e ela conseguiu lembrar-se de nomes, datas 
e locais até seis gerações.

É possível conseguir muitas informações em entrevistas com familiares idosos.
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Perguntas para Refletir
•	De	que	auxílio	necessito	para	aprender	a	usar	o	site	de	
história	da	família	da	Igreja	para	meu	trabalho	pessoal	
de	história	da	família?

•	Que	parente	eu	gostaria	de	entrevistar	primeiro	no	
tocante	a	minha	história	da	família?

•	Existe	uma	maneira	de	usar	as	redes	sociais	da	Internet	
para	encontrar	informações	específicas?

Designações Sugeridas
•	Usando	gráficos	de	linhagem	e	registros	de	grupo	
familiar,	recolha	e	preencha	o	máximo	possível	de	
informações	sobre	suas	primeiras	quatro	gerações	de	
antepassados.	(Nesta	tarefa,	sugere-se	que	você	use	
recursos	da	informática	e	o	site	FamilySearch.)

•	Defina	como	você	arquivará	seus	dados	de	história	
da	família	(num	sistema	de	arquivamento	físico,	num	
programa	de	computador	ou	outros	meios).

•	Faça	uma	lista	de	perguntas	que	você	pode	usar	para	
entrevistar	parentes	ao	visitá-los.

•	Entreviste	um	familiar	a	fim	de	obter	informações	
adicionais	de	história	da	família.

Recursos Adicionais
•	“História	da	Família	e	Genealogia,	Trabalho	de”,	Sempre 

Fiéis: Tópicos do Evangelho,	2004,	pp.	94–98.
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A revelação Pessoal e a 
História da Família 5

Introdução
A busca de inspiração aumentará seu sucesso no 
trabalho de história da família. Quando você está se 
esforçando para obedecer aos mandamentos, pode 
pedir ajuda ao Senhor em seus esforços referentes 
à história da família e confiar que receberá auxílio 
por meio de revelações concedidas pelo poder do 
Espírito Santo. Em certas ocasiões, o Espírito Santo 
também poderá ajudá-lo a sentir os desejos de seus 
antepassados justos no mundo espiritual de fazer os 
convênios do evangelho.

O Presidente James E. Faust (1920–2007), da 
Primeira Presidência, explicou: “O processo 
de encontrar antepassados, um a um, pode ser 
desafiador, porém é emocionante e recompensador. 
Sentimos uma orientação espiritual, com 
frequência, ao buscarmos as fontes que os 
identificarão. Por ser um trabalho muito espiritual, 
podemos esperar ajuda vinda do outro lado do véu. 
Sentimos a influência daqueles que esperam que 
os encontremos para que as ordenanças a seu favor 
sejam realizadas” (A Liahona, novembro de 2003, 
p. 53).

Ao estudar este capítulo, pense nos esforços que 
você está envidando para receber auxílio divino do 
Senhor em seu trabalho de história da família.

Comentários
Para Buscar com Eficácia Nossos Parentes Falecidos 
Precisamos Exercer Fé em Jesus Cristo [5.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Tiago	1:5–6
•	Mosias	8:18
•	Alma	32:37–41
•	Éter	12:6
•	Morôni	7:26,	32–33
•	Doutrina	e	Convênios	18:18

A fé é um dom de Deus. [5.1.1]

A fé é um dom de Deus, um dom que se fortalece e 
aumenta quando se envidam esforços sinceros em 
causas justas. A verdadeira fé manifesta-se por meio 
de atos de obediência. O Presidente Joseph Fielding 
Smith (1876–1972) explicou: “Se quisermos uma fé viva, 
permanente, devemos ser ativos na execução de todo 
dever como membros desta Igreja. Sei tão certo quanto 
estou aqui, que, se vivêssemos apenas um pouquinho 
mais achegados a essas verdades fundamentais, veríamos 
mais manifestações do Espírito de Deus” (Doutrinas de 
Salvação, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., 1954–1956, 
vol. II, p. 307).
O Élder Kevin W. Pearson, dos Setenta, 
também ressaltou a importância da obediência no 
desenvolvimento da fé:
“O Élder Bruce R. McConkie ensinou: ‘A fé é um dom 
de Deus concedido como recompensa pela retidão pessoal. 
Sempre é concedida quando a retidão está presente, e 
quanto maior for a obediência às leis de Deus, maior 
será a investidura de fé’ (Mormon Doctrine, 2ª ed., 1966, 
p. 264; grifo do autor). Se desejarmos mais fé, precisamos 
ser mais obedientes. (…) A fé exige uma atitude de total 
obediência, mesmo nas coisas pequenas e simples. (…)
À medida que se desenvolvem padrões de obediência, 
as bênçãos específicas associadas a ela são reconhecidas, 
e surge a crença. Desejo, esperança e crença são formas 
de fé; mas a fé, como princípio de poder, resulta de um 
padrão constante de conduta e atitude obedientes. A 
retidão pessoal é uma decisão individual. A fé é um dom 
de Deus, e quem a possui pode receber imenso poder 
espiritual” (A Liahona, maio de 2009, p. 38).
Seus esforços para orar com maior fervor, estudar as 
escrituras, guardar os mandamentos, frequentar o templo 
dignamente, jejuar, servir ao próximo — tudo isso resulta 
em maior fé em Jesus Cristo e tem uma influência 
positiva sobre sua capacidade de buscar os registros 
de seus parentes falecidos. Na pesquisa de história da 
família, isso também implica despender o tempo e a 
energia necessários para encontrar os registros e as 
histórias disponíveis.
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A Primeira Visão é um exemplo de pedir com fé. [5.1.2]

Orar com fé implica não só fervor ao orar, mas também 
exige que nossas orações se traduzam em atos. O Élder 
David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
ensinou o princípio de pedir com fé citando o exemplo 
do Profeta Joseph Smith, que agiu com diligência depois 
de solicitar ajuda a Deus:
“O exemplo clássico de pedir com fé é o da Primeira 
Visão de Joseph Smith. Quando jovem, Joseph estava 
em busca da verdade sobre religião e leu os seguintes 
versículos no primeiro capítulo de Tiago.
‘E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em 
rosto, e ser-lhe-á dada.
Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando’ (Tiago 
1:5–6).

Observem o requisito de pedirmos com fé, o que para 
mim significa não apenas verbalizar, mas fazer, o dever 
duplo de suplicar e realizar, a exigência de comunicar e 
agir. (…)
Há muito trago gravada em meu ser a verdade de que 
para que a oração seja significativa são indispensáveis 
tanto a comunicação sagrada como as ações consagradas. 
Para recebermos uma bênção é preciso alguma ação 
ou esforço de nossa parte, e a oração, como uma forma 
de ação, é um dos meios indicados para a obtenção da 
mais elevada de todas as bênçãos (ver Bible Dictionary, 
“Prayer”, p. 753). Prosseguimos e perseveramos na 
ação consagrada de orar após dizermos ‘amém’ quando 
fazemos algo em relação ao que dissemos ao Pai 
Celestial. 
Pedir com fé exige honestidade, esforço, compromisso e 
persistência”(A Liahona, maio de 2008, p. 94).

No Bosque Sagrado, o jovem Joseph Smith Jr. perguntou “com fé” a qual igreja deveria unir-se.
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A fé abre portas. [5.1.3]

O Presidente Harold B. Lee (1899–
1973) externou sua convicção de que, 
quando fizermos tudo a nosso 
alcance para localizar as informações 
necessárias de nossos parentes 
falecidos, o Senhor nos abrirá as 
portas para encontrarmos os dados 
que buscamos:

“[Em nossa pesquisa genealógica] o Senhor só abre 
as portas depois de fazermos o máximo de esforço 
possível. Precisamos ir até o ponto que pudermos e 
então ter fé suficiente para pedir ao Senhor que mostre 
novos caminhos para que demos o passo seguinte. E 
poderemos receber informações de fontes que revelarão 
que de fato o céu e a Terra não estão distantes.
Muitos de vocês já viveram o bastante para presenciar 
o falecimento de pessoas queridas. Vocês já devem, em 
algumas ocasiões, ter tido a certeza da proximidade 
delas. E às vezes elas lhes trouxeram informações que 
vocês não teriam como obter de outra forma.
Tenho uma convicção — baseada em experiências — que 
me levam a prestar testemunho de que sei que existem 
forças além desta vida que estão trabalhando a nosso 
lado. (…)
Tenho a fé simples de que quando fizermos tudo a nosso 
alcance para buscar todas as oportunidades possíveis, o 
Senhor nos ajudará a abrir as portas para progredirmos 
em nossa pesquisa de história da família, e os céus 
colaborarão, tenho certeza” (Ensinamentos dos Presidentes 
da Igreja: Harold B. Lee, 2000, p. 104).

Ao Agirmos com Fé, Podemos Receber Inspiração 
do Espírito Santo para Nos Ajudar a Fazer o 
Trabalho de História da Família [5.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	 João	14:26
•	 João	16:13
•	2 Néfi	32:5
•	Doutrina	e	Convênios	8:2–3
•	Doutrina	e	Convênios	9:7–9
•	Doutrina	e	Convênios	11:12–14
•	Doutrina	e	Convênios	88:63–64

Faça jus ao auxílio do Espírito Santo. [5.2.1]

O Élder David A. Bednar explicou o que precisamos 
fazer para receber ajuda do Espírito Santo:
“Estas quatro palavras — ‘Recebe o Espírito Santo’ — 
não são uma afirmação passiva, mas sim, uma injunção 

do sacerdócio — uma admoestação autorizada para 
agir, e não simplesmente para receber a ação (ver 
2 Néfi 2:26). O Espírito Santo não Se torna operante 
em nossa vida pela mera imposição de mãos e pelo 
pronunciamento dessas quatro palavras importantes. Ao 
receber essa ordenança, cada um de nós aceitou uma 
responsabilidade sagrada e contínua de desejar, buscar, 
trabalhar e viver de modo a realmente ‘receber o Espírito 
Santo’ e os dons espirituais que o acompanham. (…)
O que devemos fazer para tornar essa admoestação 
autorizada de buscar a companhia do terceiro membro 
da Trindade uma realidade contínua? Gostaria de 
sugerir que precisamos (1) desejar sinceramente receber 
o Espírito Santo; (2) convidar devidamente o Espírito 
Santo para nossa vida; e (3) obedecer fielmente aos 
mandamentos de Deus” (A Liahona, novembro de 2010, 
p. 94).
Ao seguir os conselhos do Élder Bednar, você permitirá 
que o Espírito Santo lhe conceda inspiração para 

Quando você foi confirmado membro da Igreja, foi-lhe dito: “Recebe 
o Espírito Santo”.
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ajudá-lo a atingir seus objetivos no trabalho de história 
da família.

O dom do Espírito Santo às vezes é chamado de 
“indescritível dom”. [5.2.2]

Tornamo-nos dignos da orientação do Espírito Santo em 
nosso trabalho de história da família ao preenchermos 
os requisitos desse dom sagrado. O Élder Joseph B. 
Wirthlin (1917–2008), do Quórum dos Doze Apóstolos, 
observou que, quando essas condições são satisfeitas, o 
Espírito Santo pode nos abençoar de várias formas:
“Em Doutrina e Convênios, o Senhor chama do dom 
do Espírito Santo de ‘indescritível dom’ [D&C 121:26]. 
É a fonte do testemunho e de dons espirituais. Ilumina 
a mente, enche nossa alma de alegria [ver D&C 11:13], 
ensina-nos todas as coisas e faz-nos lembrar de tudo 
o que aprendemos e esquecemos [ver João 14:26]. O 
Espírito Santo também [mostra-nos] ‘todas as coisas que 
[devemos] fazer’ (2 Néfi 32:5) (…)
O Presidente Gordon B. Hinckley ensina-nos: ‘Que 
grande bênção é podermos ter a influência ministradora 
de um membro da Deidade’ [Teachings of Gordon B. 
Hinckley (1997), p. 259]. Pensem no que isso significa, 
a capacidade e o direito de receber o ministério de um 

membro da Deidade, de estar em comunhão com a 
sabedoria infinita, com o conhecimento infinito, com o 
poder infinito!” (A Liahona, maio de 2003, p. 26).

A revelação vem de diferentes formas. [5.2.3]

À medida que você procurar os registros de seus 
parentes falecidos, o Espírito Santo poderá Se comunicar 
com você de várias maneiras. Sempre Fiéis: Tópicos do 
Evangelho lista algumas maneiras pelas quais é possível 
receber revelação do Espírito Santo:
“[Ele fala] à mente e ao coração com uma voz mansa e 
delicada. (…) Às vezes o Espírito Santo nos ajuda a 
entender uma verdade do evangelho ou nos dá uma 
percepção que ‘parece ocupar [nosso] pensamento e 
impor-se a [nossos] sentimentos’ (D&C 128:1). Embora 
uma revelação dessas possa ter um poderoso efeito 
sobre nós, as revelações quase sempre vêm de maneira 
tranquila, como uma ‘voz mansa e delicada’ (ver I Reis 
19:9–12; Helamã 5:30; D&C 85:6).
Inspira-nos por meio do que sentimos. Embora descrevamos 
a comunicação do Espírito como uma voz, essa voz é 
mais sentida do que ouvida. E se por vezes falamos de 
‘ouvir’ os sussurros do Espírito Santo, normalmente 
descrevemos uma inspiração espiritual dizendo: ‘Senti 
que (…)’ (…)

A revelação vem à mente e ao coração.
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Traz paz. O Espírito Santo é frequentemente chamado 
de Consolador (ver João 14:26; D&C 39:6). Quando 
Ele revelar a vontade do Senhor para você, dará ‘paz 
a [sua] mente’ (D&C 6:23). A paz que Ele dá não 
pode ser imitada por influências mundanas ou falsos 
ensinamentos” (2004, pp. 158–159).

A orientação do Espírito nos ajuda a fazer o trabalho de 
história da família. [5.2.4]

O Presidente Thomas S. Monson 
falou da ordem de realizarmos o 
trabalho de história da família e 
ilustrou como a orientação do 
Espírito pode ajudar-nos a cumprir 
esse mandamento:
“O trabalho de buscar nossos 
mortos e assegurar-nos de que as 

ordenanças de exaltação sejam realizadas a seu favor é 
um mandamento de nosso Pai Celestial e Seu Amado 
Filho. Eles não nos deixaram sozinhos, mas, de maneiras 
algumas vezes impressionantes, preparam o caminho e 
respondem a nossas orações. (…)
Quando servi como presidente da Missão Canadense, 
com sede em Toronto, Canadá, havia na área da missão 
uma irmã muito dedicada ao trabalho de história da 
família chamada Myrtle Barnum. Como ela era fiel a esse 
trabalho sagrado! Ela tinha acumulado muitos dados 
sobre a região do Rio São Lourenço, mas chegara ao fim 
da linha. Não sabia a quem recorrer. Estudou. Pesquisou. 
Orou. Mas nunca desistiu. E embora estivesse frustrada, 
após vários meses cansativos, devido à aparente 
impossibilidade de encontrar os dados necessários, 
nunca perdeu a esperança.
Certo dia, ao passar perto de um brechó sentiu-se 
compelida a entrar. Ao olhar as prateleiras de cima a 
baixo, notou um conjunto de livros que lhe chamou a 
atenção. Ela jamais conseguirá dizer por que fez isso, a 
não ser que o Senhor a inspirou. O título desses livros 
era: A Vida dos Pioneiros na Baía de Quinte, volumes 1 e 2. 
Parecia título de romance. Ela estendeu a mão e pegou 
os dois volumes empoeirados da prateleira e, ao abri-los, 
ficou espantada. (…) Aqueles livros eram registros 
genealógicos de todos os habitantes da Baía de Quinte 
desde a época em que fora possível manter registros. Ao 
examinar os livros apressadamente página após página, 
ela encontrou as informações que reabriram suas linhas 
de história da família, assim suas pesquisas poderiam 
continuar.
Um quórum de élderes da área levantou a considerável 
quantia necessária para ela comprar aqueles dois livros. 
Eles foram enviados à sede da Igreja em Salt Lake 

City, e recebi uma 
carta indicando 
que esses livros 
tinham possibilitado concluir as 
pesquisas ligadas a milhares de pessoas que tinham 
passado para o outro lado do véu. Um grande número 
de pessoas se alegrou ao tomar conhecimento desse 
tesouro relacionado a suas linhagens familiares, inclusive 
o Presidente Henry D. Moyle [membro da Primeira 
Presidência de 1959 a 1963]. Um de seus avós vinha 
justamente daquela região. Tudo isso aconteceu porque 
uma serva do Senhor cheia de fé se recusara a desistir, 
a desanimar, a dizer: ‘Não posso fazer mais nada’” 
(“Happy Birthday”, Ensign, março de 1995, pp. 58, 60).

“Você não está a serviço do Senhor?” [5.2.5]

O Élder John A. Widtsoe (1872–1952), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, registrou a seguinte experiência de 
quando foi guiado pelo Espírito para localizar livros que 
continham importantes registros genealógicos:
“Nenhum outro trabalho que já realizei na Igreja é tão 
cheio de testemunhos da divindade dessa obra quanto o 
humilde trabalho que fiz em prol da salvação de nossos 
mortos. Eu poderia contar-lhes várias experiências, mas 
a mais marcante aconteceu há alguns anos quando 
acompanhei o irmão Reed Smoot à Europa.
Ao chegarmos a Estocolmo, enquanto ele cuidava de 
outros afazeres decidi sair em busca de livros sobre 
genealogia sueca. Eu sabia o nome das duas maiores 
livrarias de Estocolmo. Fui a uma delas, fiz minhas 
escolhas e, em seguida, iniciei a travessia da cidade para 
chegar à outra livraria na esperança de encontrar mais 
livros úteis. Ao percorrer apressadamente a rua cheia de 
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gente, parei de repente ao ouvir uma voz que me disse: 
‘Atravesse a rua e pegue aquela outra rua lateral estreita’. 
Olhei na direção indicada e vi uma ruazinha estreita. Eu 
nunca estivera em Estocolmo antes. Pensei: Isso tudo é 
absurdo, não tenho muito tempo. Não vou pegar essa 
rua, tenho de fazer meu trabalho, e segui em frente.
Quase imediatamente, a voz voltou, tão distinta quanto 
qualquer voz que eu já ouvira. Em seguida perguntei a 
mim mesmo: Qual é sua missão nesta cidade? Você não 
está a serviço do Senhor? E atravessei a rua, peguei a 
ruazinha estreita e lá, a meio do caminho, encontrei uma 
pequena livraria que eu não conhecia. Quando perguntei 
a respeito de livros sobre genealogia, a vendedora 
respondeu: ‘Não trabalhamos com livros de genealogia. 
Quando recebemos livros desse assunto, mandamos 
para a livraria’ — e citou o nome da livraria que eu já 
pretendia visitar. Então, quando eu estava prestes a ir 
embora, decepcionado, ela disse: ‘Espere aí. Um grande 
colecionador de livros que era genealogista morreu há 
cerca de um mês e compramos sua biblioteca. Muitos de 
seus livros genealógicos estão na sala dos fundos prontos 
para ser encaminhados para a outra livraria, mas se o 
senhor quiser comprá-los, fique à vontade’. 
Assim conseguimos iniciar a seção de genealogia 
sueca de nossa biblioteca. Eu poderia relatar muitas 
experiências desse tipo” (“Genealogical Activities in 
Europe”, The Utah Genealogical and Historical Magazine, 

julho de 1931, p. 101; texto dividido em parágrafos; 
também citado em Boyd K. Packer, The Holy Temple, 1980, 
pp. 245–246).

“Algo dentro de minha alma me dizia que havia algo mais 
que eu poderia fazer.” [5.2.6]

A história a seguir ilustra como o Espírito Santo pode 
atuar em nosso coração para motivar-nos e ajudar-nos a 
fazer o trabalho de história da família:
“Cerca de dois anos, numa aula da Escola Dominical, 
o professor nos incentivou a fazer nossa pesquisa de 
história da família. Dirigiu a mensagem a todos na classe, 
mas senti que me caía como uma luva. Eu sentia que já 
cumprira meu dever e muito mais. Eu já tinha chegado 
o mais longe possível em minhas linhagens familiares e 
não havia mais nada que eu pudesse fazer.
Saí da aula contrariado. (…) Eu sentia que já fizera o 
suficiente, mas algo dentro de minha alma me dizia que 
havia algo mais que eu poderia fazer.
Eu sabia que não poderia racionalizar minha culpa. 
Eu não estava em paz. Com a mente a mil por hora, 
lembrei-me de uma amiga com quem eu servira num 
comitê de história da família. Ela me incentivara a 
reservar algumas horas por semana à pesquisa de 
história da família e garantiu que eu me tornaria mais 
eficaz nas outras coisas que eu fizesse. Eu gostava 
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daquela irmã, mas não queria acreditar no que me 
prometera.
Então, ao pensar e me preocupar, tive uma revelação 
serena e simples: Para fazer a pesquisa de história da 
família eu não precisava abrir mão de escrever ou pintar. 
Bastava dedicar-me ao trabalho todas as manhãs de 
segunda-feira das 8h ao meio-dia. Assim me sobraria 
tempo para pintar, escrever, servir como selador 
do templo e participar de uma sessão de 
investidura do templo por semana.
Decidi que estava na hora de pôr mãos 
à obra e me livrar daquela culpa 
persistente. Olhei para o outro lado 
da sala e vi o irmão Ricks, um 
dos consultores de história da 
família da ala. Ele tinha bastante 
experiência em pesquisa e se 
oferecera muitas vezes para me 
ajudar.
Externei para ele meus 
sentimentos e desejos, e ele 
concordou em me ajudar todas 
as segundas-feiras de manhã. A 
caminho de casa naquele domingo, 
lembrei que minha mãe certa vez 
mandara dinheiro a um pesquisador 
na Inglaterra para que trabalhasse na 
linhagem familiar dela, a da família Mayne, mas ele 
nunca conseguira encontrar o local de casamento ou 
nascimento de seu terceiro bisavô. Então decidi começar 
minha pesquisa nesse ponto, determinado a dar o 
melhor de mim.
Em nosso primeiro encontro, mostrei ao irmão Ricks 
a linhagem Mayne. Quando começamos as pesquisas, 
sabíamos que meu terceiro bisavô, George, vivera 
muitos anos em Wath, Yorkshire, Inglaterra, mas não 
havia nenhum registro de seu nascimento ou casamento 
lá. Registros paroquiais mostravam que William, meu 
segundo bisavô, tinha um pai chamado George, cuja 
esposa se chamava Mary, mas não sabíamos seu 
sobrenome.
Estimamos que o casamento teria acontecido por volta 
de 1785. Fizemos uma busca geral por George Mayne e 
encontramos uma lista para um George Mayen casado 
com uma Mary Holdridge em 1781. Como Mayen é um 
erro ortográfico comum de Mayne, demos continuidade 
a essa linha de pesquisa. O registro indicava que eles 
tinham se casado em Northallerton, Yorkshire. Olhamos 
um mapa e descobrimos que Northallerton ficava a vinte 

quilômetros de Wath. Também ficamos intrigados por 
sabermos que George era casado com uma Mary.
Em seguida, encontramos uma Mary Holdridge no Índice 
Genealógico Internacional que havia sido batizada em 
Wath e percebemos que era bem provável que tivéssemos 
encontrado o George e a Mary que tanto buscávamos.
Ficamos sabendo que os registros paroquiais de 

Northallerton ainda não tinham sido extraídos, então 
na segunda-feira seguinte fomos à Biblioteca 

de História da Família da Igreja, em Salt 
Lake City, e consultamos os registros 

em microfichas. Fiquei exultante ao 
encontrar o casamento de George 
Mayen com Mary Holdridge. O 
irmão Ricks também procurou 
registros de batismo e encontrou o 
nascimento de George e de quatro 
de seus irmãos, filhos de George 
Mayen e Catherine Aston. E 
depois achei o casamento deles !

Acho que essas eram as pessoas 
que tinham me feito sentir culpa 

quando eu me recusara a me 
envolver! Agora que as encontrei, é 

bem provável que outros antepassados 
também me deixem irrequieto. Mas 

vou continuar a dedicar minhas manhãs de 
segunda-feira à pesquisa de história da família. De 

alguma forma, sinto-me melhor em relação à vida e com 
mais autoestima. Minha culpa foi embora, substituída 
por entusiasmo e amor” (George D. Durrant, “My Guilt 
Was Swept Away”, Ensign, janeiro de 2009, pp. 34–35).

“O nome quase saltou da página.” [5.2.7]

Um exemplo de alguém que recebeu ajuda notável 
do Senhor depois de exercer fé aparece nessa história 
sobre a extração de nomes — hoje conhecida como 
“indexação” — no trabalho de história da família:
“A página estava desbotada e amarelada, e furos 
irregulares e protuberantes permeavam as linhas 
tortuosas. Era o registro de um batizado realizado na 
Espanha 511 anos antes, no dia 19 de fevereiro.
Tinha sido bastante fácil decifrar essa data. Um esforço 
concentrado, beneficiado por anos de experiência e 
uma fervorosa oração, havia finalmente lhe permitido 
identificar o nome do pai e depois da mãe. Mas o 
nome do filho simplesmente não estava lá. Os anos, o 
mofo e ratos e insetos famintos tinham roído a página, 
deixando-a ilegível.
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A extratora tinha tentado achar esses dados no 
microfilme na véspera e, depois de um esforço diligente, 
fora para casa, determinada a voltar a ele após um dia de 
oração e jejum. Mas no dia seguinte o registro continuava 
ilegível. Ela tinha passado para outros documentos, 
mas no decorrer da tarde várias vezes foi impelida a 
voltar àquele registro. Por fim, ela decidiu fazer uma 
última tentativa antes de tirar da mente aquele registro 
desconcertante.
Quando ela virou a maçaneta do microfilme, o nome 
quase saltou da página. Incrédula, ela olhou fixamente as 
letras formadas com perfeita nitidez.
‘Elena Gallegos, o nome é Elena Gallegos’, exclamou 
ela em voz alta, cheia de entusiasmo. Um grupo de 
extratores, ciente da dificuldade que ela enfrentara, 
rapidamente se aglomerou em volta dela, maravilhado 
com o nome que aparecia no terminal com tanta clareza.
Ao copiar o nome apressadamente, ela sentiu uma cálida 
presença envolvê-la. ‘Senti como se estivesse sendo 

abraçada’, explicou ela depois. Posteriormente, ao voltar 
ao registro para verificar mais uma vez seu trabalho, 
as palavras tornaram a ficar ilegíveis” (Derin Cabeça 
Rodriguez, “More than Names”, Ensign, janeiro de 1987, 
p. 12).

Os Desejos Justos de Nossos Antepassados no 
Mundo Espiritual Podem Influenciar Nossos 
Esforços de História da Família [5.3]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Morôni	7:35–37
•	Doutrina	e	Convênios	137:5–7

Podemos receber orientação vinda do outro lado do véu. 
[5.3.1]

O Élder Melvin J. Ballard (1873−1939), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, ensinou sobre uma influência 
orientadora de nossos antepassados que pode nos 
ajudar a alcançar nossas metas no trabalho de história 
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da família: “Há milhares, centenas de milhares, milhões 
deles no mundo espiritual que anseiam por receber este 
evangelho e estão esperando sua libertação há séculos. 
Eles estão aguardando por vocês. Estão orando para 
que o Senhor desperte em seu coração o interesse de 
ajudá-los. Eles sabem onde estão os registros deles, e 
testifico a vocês que o espírito e a influência de seus 
mortos guiará aqueles que estiverem interessados em 
encontrar esses registros. Se houver qualquer coisa em 
qualquer lugar da Terra que diga respeito a eles, vocês 
encontrarão. Esta é minha promessa a vocês. Mas vocês 
precisam começar a trabalhar. Precisam começar a 
pesquisar sobre seus mortos. E à medida que seu coração 
se voltar para eles, vocês se imbuirão do espírito desse 
trabalho, e as portas se abrirão de maneira maravilhosa. 
E se houver evidências a respeito deles na face da Terra, 
por menores que sejam, vocês as encontrarão. Quando 
tivermos feito tudo a nosso alcance, o Senhor intervirá 
para nos socorrer. (…) Se tivermos feito o melhor de nós 
e pesquisado e descoberto tudo o que estiver disponível, 
dia virá em que Deus abrirá e partirá o véu, e os registros 
(…) serão revelados” (Bryant S. Hinckley, Sermons and 
Missionary Services of Melvin Joseph Ballard, 1949, p. 230).
Em outra ocasião, o Élder Ballard disse: “Gostaria de 
dizer-lhes que o coração dos pais e das mães no mundo 
espiritual está voltado para seus filhos com intensidade 
muito maior do que nosso coração está voltado para 
eles” (Hinckley, Sermons and Missionary Services of 
Melvin Joseph Ballard, p. 249).

Trabalha-se em ambos os lados do véu. [5.3.2]

O Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
confirmou que, quando se exercer fé em ambos os 
lados do véu, serão disponibilizados meios de libertar 
as pessoas que estão na prisão espiritual: “Meu avô, 
filho único, procurou ao longo de toda a vida reunir 
seus registros genealógicos e, ao morrer, em 1868, só 
conseguira estabelecer sua linhagem até a segunda 
geração acima dele. Tenho certeza de que a maioria dos 
membros de minha família sente o mesmo que eu — que 
havia um tênue véu entre ele e a Terra depois que ele 
passara para o outro lado, e o que ele não conseguira 
fazer como mortal talvez conseguisse depois de ir para 
a eternidade. Depois que ele faleceu, homens da família 
ficaram imbuídos do espírito da pesquisa — familiares 
no Oeste e dois parentes distantes, não membros da 
Igreja, no Leste. Durante sete anos, esses dois homens 
— Morrison e Sharples — que não se conheciam nem 
conheciam os familiares no Oeste coletaram informações 

genealógicas. Depois de sete anos, eles acabaram 
por se conhecer e depois trabalharam juntos por três 
anos. A família sente definitivamente que o espírito 
de Elias estava em ação do outro lado e que nosso avô 
conseguira inspirar homens deste lado do véu a buscar 
esses registros e, por conta disso, dois grandes volumes 
estão de nossa posse com cerca de 20 mil nomes ” (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball, 
1982, p. 543).

“Tenho três volumes de nomes que estão prontos.” [5.3.3]

A. J. Graham registrou a história a seguir sobre uma 
visita de seus pais falecidos que ilustra a fé exercida por 
aqueles que aguardam a realização de suas ordenanças:
“Certa noite, quando estava hospitalizado após uma 
operação e orando, senti uma presença em meu quarto. 
Abri os olhos e o quarto estava iluminado, a porta estava 
fechada e perto de minha cama estava minha mãe. Ela 
sorriu e disse:
‘Alegra-me ver que você está melhor’. Nas mãos ela 
trazia um livro. Perguntei o que era. Respondeu que era 
um livro de genealogia. Meu pai apareceu em seguida 
com três livros na mão, dizendo: ‘Estou feliz por você 
estar melhor’.
‘Você precisa sarar, pois tenho três volumes de nomes 
que estão prontos para as ordenanças do Templo. Nossas 
linhagens familiares estão todas interligadas para você 
fazer o trabalho por elas. Se você quiser, as portas se 
abrirão’.
Perguntei como eu encontraria aqueles registros. Ele 
respondeu: ‘Se você trabalhar no Templo, saberá, mas 
haverá um custo financeiro’. Eu disse: ‘Pai, não tenho 
dinheiro e estou sem trabalho desde o dia 1º de maio.
Ele retrucou: ‘Não se preocupe, meu menino, o dinheiro 
fluirá se você estiver determinado a trabalhar no Templo 
pelas pobres pessoas que estão estagnadas, sem poder 
seguir em frente. Elas oram com fervor por você para 
que tenha dinheiro e supra as necessidades básicas da 
vida e para que seu coração seja tocado para que realize 
esse trabalho por elas — com o mesmo fervor e a mesma 
sinceridade com que você ora pelas coisas de que precisa. 
Não esqueça que elas não podem progredir antes de o 
trabalho do templo ser realizado por elas’.
Com um sorriso de confiança e satisfação, ambos 
desapareceram de minha visão mortal” (“Bishop Graham 
Recounts Rare Genealogical Experience”, Church News, 
25 de junho de 1932, p. 2).
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Perguntas para Refletir
•	Como	uma	pessoa	pode	demonstrar	fé	ao	fazer	o	
trabalho	de	história	da	família?

•	De	que	maneira	você	pode	receber	inspiração	para	
ajudá-lo	a	encontrar	informações	necessárias?

•	De	que	modo	você	já	foi	abençoado	até	agora	por	causa	
de	seu	trabalho	de	história	da	família?

Tarefa Sugerida
•	Ore	constantemente	para	receber	auxílio	divino	em	seu	
trabalho	de	história	da	família.

Recursos Adicionais
•	Boyd K.	Packer,	The Holy Temple,	1980,	capítulo 20,	
“Help	from	Beyond”,	pp.	241–255.

•	L. Lionel	Kendrick,	“Personal	Revelation”,	Ensign,	
setembro	de	1999,	pp.	6–13.

•	“Revelação”,	Sempre Fiéis: Tópicos do Evangelho,	2004,	
pp.	155–159.

•	David A.	Bednar,	“Pedir	com	Fé”,	A Liahona,	maio	de	
2008,	p.	94.
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6Os Computadores e a Pesquisa 
de História da Família

Introdução
Os computadores dão fácil acesso a milhões de 
registros. Entre esses registros você pode encontrar 
informações sobre muitos de seus antepassados. 
De certo modo, em vez de viajar por todo o mundo 
para fazer pesquisa, a informática traz o mundo a 
você. Melhora também a velocidade e a eficiência 
do processamento de nomes para a realização das 
ordenanças do templo.

O Élder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, falou a respeito das muitas pessoas que 
estão desenvolvendo as novas e mais eficientes 
tecnologias no campo da informática para 
simplificar nosso trabalho na história da família: 
“Muitas mentes brilhantes e corações sensíveis têm 
tirado partido de tecnologias avançadas para criar 
auxílios informatizados para simplificar o trabalho 
de história da família” (Conference Report, outubro 
de 1990, p. 4; ou Ensign, novembro de 1990, p. 6).

Este capítulo vai ajudá-lo a tomar mais consciência 
da influência do Senhor no desenvolvimento 
contínuo de novas tecnologias. O Departamento 
de História da Família da Igreja (conhecido 
publicamente como FamilySearch) está usando 
tecnologias aprimoradas da informática para 
permitir-lhe buscar nomes de seus antepassados e 
proporcionar as ordenanças de salvação para eles. 
Este capítulo lhe trará informações sobre vários 
recursos adicionais de auxílio disponíveis no campo 
da informática. Ao ler este capítulo, identifique os 
recursos capazes de ajudá-lo em seu trabalho de 
história da família.

Comentários
O Espírito do Senhor Tem Influenciado Avanços 
Tecnológicos para Levar Avante Sua Obra, Inclusive 
a História da Família [6.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	 Joel	2:28–29

As invenções modernas aceleram o trabalho de história da 
família. [6.1.1]

Susa Young Gates, filha do 
Presidente Brigham Young (1801–
1877), perguntou ao pai certa vez 
“como seria possível concluir a 
enorme quantidade de trabalho a ser 
realizado no templo para que todos 
tivessem a plena oportunidade de ser 
exaltados. Ele respondeu que haveria 
muitas invenções de dispositivos que 

facilitariam o trabalho, a fim de que nossos deveres 
diários pudessem ser cumpridos num curto espaço de 
tempo, deixando-nos cada vez mais tempo para o 
trabalho do templo” (Archibald F. Bennett, “Put on Thy 
Strength, O Zion!” Improvement Era, outubro de 1952, 
p. 720).
O Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) fez 
eco a esse sentimento ao expressar sua crença de que o 
Senhor inspiraria novas invenções para nos ajudar a levar 
adiante Sua obra:
“Sinto que, quando tivermos feito tudo a nosso alcance, 
o Senhor vai encontrar uma maneira de abrir portas. 
Tenho fé nisso. (…)
(…) Acredito que o Senhor está ansioso para nos confiar 
invenções que nós, leigos, mal conseguimos vislumbrar” 
(“When the World Will Be Converted”, Ensign, outubro 
de 1974, pp. 7, 10).

O Senhor proverá os meios. [6.1.2]

O Senhor nunca nos dará um mandamento que não 
consigamos cumprir (ver 1 Néfi 3:7). Alguns talvez 
pensem no mandamento de realizar as ordenanças 
do templo por todos os nossos parentes falecidos e se 
perguntem como conseguiremos fazê-lo. O Presidente 
Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
ensinou que quando o Senhor dá um mandamento 
e Seus servos se comprometem a guardá-lo, como 
redimir os mortos, os homens serão inspirados a criar 
as tecnologias necessárias para cumprir os desígnios do 
Senhor:
“Devemos redimir os mortos, todos eles, pois fomos 
ordenados fazê-lo [ver D&C 124:32–34]. (…)
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Quando os servos do Senhor se determinam a fazer o 
que Ele ordenou, seguimos adiante. Ao prosseguirmos, 
somos assistidos em nossas dificuldades por aqueles que 
foram preparados para nos ajudar.
Eles vêm com suas habilidades e perícia totalmente 
adequadas a nossas necessidades. E encontramos 
recursos, informações, invenções e auxílios de diversos 
tipos espalhados ao longo do caminho para que tiremos 
proveito deles.
É como se alguém soubesse que trilharíamos esse 
caminho. Vemos a mão invisível do Todo-Poderoso 
suprindo nossas necessidades. (…)
Quando estivermos prontos, ser-nos-á revelado tudo 
aquilo de que precisarmos — estará a nossa espera” 
(That They May Be Redeemed: A Genealogical Presentation 
by Elder Howard W. Hunter and Elder Boyd K. Packer 
[seminário de representantes regionais, 1º de abril de 
1977], p. 3).

Antigas profecias estão se cumprindo. [6.1.3]

Ao falar de antigas profecias que estão se cumprindo 
em nossos dias, o Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) citou as descobertas científicas como uma 

das maneiras pelas quais a profecia de Joel está se 
concretizando em nossa época:
“Desde o dia em que Ele e Seu Filho Amado Se 
manifestaram ao menino Joseph, grandiosos 
conhecimentos inundaram o mundo. O coração dos 
homens voltou-se para seus pais, em cumprimento às 
palavras de Malaquias. Cumpriu-se a visão de Joel, na 
qual ele declara:
‘E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre 
toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, 
os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão 
visões:
‘E também sobre os servos e sobre as servas naqueles 
dias derramarei o meu Espírito’ [Joel 2:28–29] (…)
Houve mais descobertas científicas nestes anos do que 
durante toda a história da humanidade. Os transportes, 
a comunicação, a medicina, a saúde pública, a descoberta 
do átomo, o milagre do computador, com todas as 
suas ramificações, floresceram particularmente em 
nossa própria era. Durante minha própria vida, tenho 
testemunhado a realização de um milagre após o 
outro. Não damos o valor devido a todas essas coisas” 
(Conference Report, outubro de 2001, p. 3; ou A Liahona, 
janeiro de 2002, p. 4).

A profecia de Joel está se cumprindo. [6.1.4]

O Élder Russell M. Nelson, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
também citou a profecia de Joel para 
ensinar que um fruto do 
derramamento do Espírito do Senhor 
nestes últimos dias foi o 
desenvolvimento dos computadores:
“No fim, a Terra vai se celestializar 

(ver Apocalipse 21:1; D&C 77:1; 88:25–26). Mas seus dias 
finais devem ser precedidos pelos últimos dias!
Vivemos nestes últimos dias, que são verdadeiramente 
notáveis. O Espírito do Senhor está sendo derramado 
sobre todos os habitantes da Terra, exatamente como 
predisse o profeta Joel. Sua profecia é de tal importância 
que o anjo Morôni a confirmou ao Profeta Joseph Smith 
(ver Joel 2:28–32; Joseph Smith—História 1:41).
Durante milênios, os métodos de agricultura, transporte 
e comunicação ficaram, em grande parte, inalterados em 
relação a técnicas antigas. Contudo, desde o nascimento 
de Joseph Smith, a evolução tem ocorrido em ritmo 
notável. (…)

Você vive numa época em que a visão de Joel está se cumprindo: 
“Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne” (Joel 2:28).
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Foram desenvolvidos computadores que permitem à 
Igreja servir aos membros vivos e organizar informações 
relativas aos antepassados que vivem do outro lado 
do véu. Pessoas de todo o mundo, antes sem grande 
preocupação com a história da família, hoje pesquisam 
as raízes de seus antepassados usando tecnologias 
inexistentes há um século” (Conference Report, abril de 
1990, pp. 18–19; ou Ensign, maio de 1990, p. 17).

Os jovens podem contribuir com as habilidades que 
possuem. [6.1.5]

O Élder David A. Bednar, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou que há um propósito para a criação 
de tecnologias avançadas nesta época da história do 
mundo:
“Muitos de vocês [jovens da Igreja] acham que o trabalho 
de história da família é para ser realizado principalmente 
por pessoas mais velhas. Mas não sei de nenhum limite 
de idade determinado nas escrituras ou nas diretrizes 
anunciadas pelos líderes da Igreja que restrinja esse 
importante serviço aos adultos. Vocês são filhos e filhas 
de Deus, filhos do convênio e edificadores do reino. Não 
precisam esperar até atingir uma determinada idade para 
cumprir sua responsabilidade de ajudar no trabalho de 
salvação da família humana. (…)
Não é coincidência que o FamilySearch e outras 
ferramentas tenham surgido numa época em que os 
jovens estejam tão familiarizados com amplo leque de 
informações e tecnologias de comunicação. Seus dedos 
foram treinados para digitar textos e tweetar, a fim de 
acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor — não 
apenas para se comunicarem rapidamente com os 
amigos. As habilidades e aptidões que muitos jovens 
têm hoje são uma preparação para que contribuam neste 
trabalho de salvação” (A Liahona, novembro de 2011, 
p. 24).

O Departamento de História da Família da Igreja 
Desenvolve e Mantém Recursos de Informática 
para a Pesquisa de História da Família [6.2]

O FamilySearch é um milagre moderno. [6.2.1]

Como os programas de computador 
têm se aperfeiçoado e se tornado 
cada vez mais fáceis de usar, o 
Departamento de História da Família 
da Igreja atualiza continuamente 
seus programas e cria novos. Pouco 
depois da implementação do 

programa da Igreja FamilySearch como ferramenta para 
auxiliar no trabalho de história da família, o Élder 
David B. Haight (1906–2004), do Quórum dos Doze 
Apóstolos, falou dessa evolução:
“Neste período em que vivemos, a dispensação da 
plenitude dos tempos, presenciaremos a concretização de 
toda a obra de Deus na Terra. Por esse motivo, estamos 
ocupados zelosamente na obra do Senhor, que inclui 
a realização de certas ordenanças para todos os que já 
viveram e ainda viverão na Terra. (…)
A genealogia já foi associada ao tédio, a pesquisas 
meticulosas e a livros mofados. Mas não é mais assim! 
Agora temos a nosso alcance um milagre moderno 
chamado FamilySearch. O FamilySearch é um 
sistema de computador potente e inovador. Quando 
digitamos o nome de um de nossos antepassados no 
teclado, o FamilySearch, em apenas alguns instantes, 
consulta milhões de nomes e encontra qualquer um 
que corresponda ao digitado. Ele consegue encontrar 
nomes com grafia diferente, mas a mesma pronúncia. 
Pode, a partir de informações mínimas, levar-nos a telas 
inteiras de informações — datas e locais de nascimento, 
casamento e morte, bem como nomes de pais, filhos e 
cônjuges. (…)
Um dos recursos mais promissores e úteis do 
FamilySearch é o Ancestral File. Ele deixou o 
mundo muito menor por permitir que pessoas antes 
desconhecidas entrem em contato devido a antepassados 
comuns. Subitamente, tanto membros da Igreja quanto 
não membros estão conhecendo novos primos e 
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milhares de antepassados falecidos ao simples toque de 
uma tecla de computador. (…)
Sabemos que Deus, nosso Pai, é nosso maior Mestre 
e que nada que venhamos a ler ou escutar deve 
chamar mais nossa atenção que Seus conselhos e 
Suas instruções. Esses maravilhosos novos avanços 
tecnológicos foram revelados nesta dispensação em 
maior plenitude e maior clareza do que nunca antes 
na história do mundo, segundo nos consta, para que 
Seus propósitos se cumpram rapidamente. A Igreja, ao 
criar centros de história da família, está trazendo hoje 
esses avanços maravilhosos diretamente para vocês” 
(Conference Report, abril de 1991, pp. 99, 101, 103; ou 
Ensign, maio de 1991, pp. 75–77).

O FamilySearch inclui bancos de dados e opções de 
pesquisa. [6.2.2]

O FamilySearch contém a maior coleção gratuita do 
mundo de registros, recursos e serviços para a história da 

família. Ao se familiarizar com o FamilySearch e usá-lo 
para procurar nomes de seus antepassados, você vai 
descobrir gerações de seus antepassados que já estão 
interligadas e alguns deles (talvez todos) podem precisar 
das ordenanças do templo.
O FamilySearch inclui:
 1. Centenas de milhões de registros a respeito de 

pessoas. Essas informações provêm de muitas fontes 
diferentes, entre elas:
•	Dados	que	os	usuários	inserem	diretamente	no	

sistema ou por meio de um arquivo GEDCOM.
•	 Ancestral	File	e	Pedigree	Resource	File.	A	Igreja	

de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
publicou esses bancos de dados computadoriza-
dos para ajudar os membros da Igreja e outros 
entusiastas de história da família a coordenarem 
sua pesquisa de história da família.

•	O	Índice	Genealógico	Internacional	(IGI)	—	um	
banco de dados de cerca de 250 milhões de 

Biblioteca de História da Família em Salt Lake City, Utah
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nomes enviados à Igreja ou extraídos de registros 
microfilmados do mundo inteiro.

•	Outras	numerosas	coleções	de	registros	de	todo	
o mundo, como registros de nascimento, casa-
mento, óbito, censo e outros registros de história 
da família.

 2. Fóruns onde as comunidades de usuários podem 
discutir produtos, técnicas de pesquisa, dicas e 
sugestões e até mesmo famílias ou sobrenomes em 
locais específicos.

 3.  O Wiki do FamilySearch — uma ferramenta 
comunitária que alista sugestões de pesquisa, dicas e 
técnicas baseados em localizações geográficas.

 4. O Family History Library Catalog [Catálogo da 
Biblioteca de História da Família] — um catálogo 
online de registros e materiais existentes na 
Biblioteca de História da Família em Salt Lake City, 
Utah. Esses materiais podem ser emprestados para 
bibliotecas de história da família operadas pela 
Igreja em diversas localidades.

 5. Cursos de treinamento online — aulas tanto ao 
vivo quanto gravadas com especialistas em assuntos 
genealógicos.

Os programas do FamilySearch estão sendo 
constantemente expandidos, atualizados e aperfeiçoados.

A tecnologia facilita a coleta e preservação de registros. 
[6.2.3]

Um artigo da revista Ensign de dezembro de 2009 
abordou o uso de tecnologias novas e eficientes para tirar 
cópias de documentos históricos de todo o mundo:
“Um dos avanços mais significativos para o FamilySearch 
nos últimos anos ocorreu em 2005, quando 15 escâneres 
de alta velocidade foram desenvolvidos para converter 
imagens previamente contidas em microfilmes em 
imagens digitais. Esses escâneres convertem 2,5 milhões 
de rolos de microfilmes dos Cofres de Registros da 
Montanha de Granito da Igreja em dezenas de milhões 
de imagens digitais prontas para a indexação.
Os escâneres são como câmeras: à medida que 
o microfilme roda, as imagens nele contidas são 
convertidas em uma longa fita de imagens digitais de 
alta qualidade. Um programa de computador verifica 
a qualidade da fita e usa algoritmos especiais para 
separá-la em imagens individuais.
Esses rolos de microfilmes incluem imagens de 
importantes documentos históricos, coletados de 
várias partes do mundo: registros de nascimento e de 
falecimento; registros hospitalares; histórias familiares; 
formulários de imigração e livros históricos, entre outros.

(…) ‘Os registros contidos atualmente no FamilySearch, 
se digitalizados, equivaleriam a 132 Bibliotecas do 
Congresso norte-americano ou 18 petabytes ([18.000] 
terabytes) de dados —sem incluir nossos trabalhos 
contínuos de aquisição’” (Heather Whittle Wrigley, 
“Technology Helps FamilySearch Volunteers Hit Major 
Milestone”, Ensign, dezembro de 2009, p. 77).

O FamilySearch trabalha com outras organizações de todo 
o mundo. [6.2.4]

O FamilySearch e várias agências do mundo inteiro 
cooperam entre si para permitir a cópia e preservação 
de importantes registros históricos. “Representantes 
do Departamento de História da Família da Igreja 
[FamilySearch] supervisionam o trabalho de aquisição de 
registros, começando por definir quais registros seriam 
prioritários e mais valiosos para o público e adequar os 
recursos humanos limitados para coletá-los.
Em seguida, os funcionários do [FamilySearch] 
trabalham com várias igrejas, prefeituras, arquivos e 
governos para adquirir esses registros ou tirar cópias 
deles. A maioria das instituições acolhe calorosamente 
o trabalho da Igreja. Temos boa reputação como 
organização que cuida tão bem dos registros tanto 
quanto os arquivistas’, diz Steven L. Waters, gerente de 
relacionamento estratégico na Europa. ‘Em geral, eles se 
sentem gratos por haver uma organização como a nossa 

Sede dos Arquivos do Estado Austríaco em Viena-Erdberg, Áustria
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que disponibiliza tantos recursos para a preservação da 
história.’ (…)
Ao fim de um projeto, até um terabyte (1.000 gigabytes) 
de imagens e informações são enviadas para Salt Lake 
City, onde as imagens serão processadas, preservadas, 
copiadas e distribuídas de acordo com as especificações 
do contrato. Muitas imagens são publicadas no 
site FamilySearch .org, algumas são publicadas em 
sites genealógicos comerciais e às vezes a própria 
instituição publica a obra” (Wrigley, “Technology Helps 
FamilySearch”, pp. 76–77).

Qualquer pessoa pode ajudar no programa de indexação 
da Igreja. [6.2.5]

Para ajudar o FamilySearch a expandir sua coleção 
de registros de história da família e “pôr todos esses 
registros digitalizados à disposição do público, o 
Departamento de História da Família desenvolveu 
[um programa de indexação online]. Nesse programa, 
qualquer pessoa pode baixar imagens de documentos 
históricos para um computador e transcrever as 
informações para ajudar a criar um banco de dados 
de nomes, datas, locais e outras informações — 
tudo gratuitamente para pesquisas online no site 
FamilySearch.org” (Wrigley, “Technology Helps 
FamilySearch”, p. 77).

Hoje em dia, muito mais informações estão disponíveis e podem ser pesquisadas com poucos cliques.
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Outras Fontes Estão Disponíveis para Ajudá-lo a 
Progredir em Sua Pesquisa de História da Família 

[6.3]

Os tutoriais do FamilySearch podem ajudar. [6.3.1]

Depois de entrar no site new .FamilySearch .org, clique 
em Aprender a Usar o FamilySearch para ter acesso 
aos tutoriais e guias disponíveis. Neles você encontrará 
vídeos, lições e documentos de grande utilidade que 
explicam como proceder. Se você ainda não criou uma 
Conta SUD, pode fazê-lo clicando em Cadastrar-se no 

novo FamilySearch na tela de abertura e seguindo as 
instruções. Você precisará de seu número de registro de 
membro (é possível consegui-lo com o secretário de sua 
ala ou seu ramo ou em sua recomendação para o templo) 
e sua data de nascimento.
Os tutoriais e as telas de ajuda são de fácil acesso 
e fornecem informações valiosas para simplificar 
as atividades dos usuários e torná-las de mais fácil 
compreensão. Ao continuar a realizar seu trabalho de 
história da família no site da Internet, sempre haverá 
opções de ajuda disponíveis, com títulos como “Ajuda”, 
“Central de Ajuda” ou “Ajuda para esta página”.

Sites educativos e programas comerciais também podem 
ser úteis. [6.3.2]

Como muitas pessoas no mundo inteiro estão 
interessadas no trabalho de história da família, 
sites e programas educativos e comerciais têm sido 
desenvolvidos por outros grupos além da Igreja. Um site 

educativo foi criado na Universidade Brigham Young, 
em Provo, Utah. Esse site traz aulas online, designações 
e links para outros sites úteis de história da família 
que podem ensiná-lo a fazer o trabalho de história da 
família. É gratuito e está disponível para qualquer pessoa 
com acesso à Internet. Você pode acessar esse site em 
familyhistorylab .byu .edu/ 261 .php.
Existem vários programas comerciais que podem ser 
sincronizados com o site do FamilySearch para o Como 
Enviar Nomes para as Ordenanças do Templo. Se você 
estiver interessado em programas de computador 
comerciais, consulte seu instrutor ou um consultor 
de história da família. Eles poderão ter informações 
atualizadas sobre programas comerciais de qualidade. 
Contudo, lembre-se de que não é necessária a aquisição 
de nenhum software para um trabalho bem-sucedido de 
história da família.

Os consultores de história da família podem ajudar. [6.3.3]

Os consultores de história da família da Igreja podem 
ajudar no aprendizado do trabalho de história da 
família e com as tarefas correlatas. Como parte de sua 
responsabilidade, os consultores de história da família 
têm as seguintes atribuições básicas:

 1. Contatar os membros da Igreja a fim de ajudá-los a 
fazer sua história da família.

 2. Voltar a atenção para as pessoas e famílias indicadas 
pelo comitê executivo do sacerdócio e conselho da 
ala.

 3.  Reunir-se com os membros novos e ajudá-los 
a identificar seus antepassados falecidos e ir ao 
templo para ser batizados e confirmados em favor 
deles.

O Élder Russell M. Nelson afirmou que as pessoas 
sem acesso a computadores ou que prefiram não os 
utilizar podem pedir ajuda a um consultor de história da 
família: “E o que acontece com as pessoas que não têm 
computador ou preferem não usar essa tecnologia? Não 
se preocupe! Dê um passo de cada vez. (…) Peça a ajuda 
do consultor de história da família de sua ala ou de seu 
ramo. O sistema do novo FamilySearch permite que o 
consultor realize todas as funções do computador que 
lhe forem necessárias, inclusive a preparação de nomes 
para o templo. Cerca de 60.000 consultores servem no 
mundo inteiro. Um consultor de sua ala ou de seu ramo 
pode ser muito útil para você”.(A Liahona, maio de 2010, 
p. 91).
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Perguntas para Refletir
•	De	que	maneira	você	tem	visto	a	tecnologia	ajudar	a	
levar	avante	a	obra	do	Senhor?

•	De	que	modo	você	poderia	tirar	melhor	proveito	da	
informática	e	da	Internet	em	seu	trabalho	de	história	da	
família?

Designações Sugeridas
•	Pratique	navegar	no	site	new	.FamilySearch	.org	e	leia	
algumas	das	opções	de	ajuda	disponíveis.

•	Comece	(ou	continue)	a	procurar	seus	antepassados	no	
FamilySearch.

Recursos Adicionais
•	David B.	Haight,	“Linking	the	Family	of	Man”,	Ensign,	
maio	de	1991,	pp.	75–77.

•	Heather	Whittle	Wrigley,	“Technology	Helps	FamilySearch	
Volunteers	Hit	Major	Milestone”,	Ensign,	dezembro	de	
2009,	pp.	76–78.

•	Scott D.	Whiting,	“Digital	Detachment	and	Personal	
Revelation”,	Ensign,	março	de	2010,	pp.	16–21.

•	Russell M.	Nelson,	“Um	Elo	de	Amor	Que	Une	Gerações”,	
A Liahona,	maio	de	2010,	p.	91.
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Como enviar nomes para 
as Ordenanças do Templo 7

Introdução
O Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, ensinou: “O propósito do trabalho 
de história da família é obter o nome e os dados 
dos nossos ancestrais para que se possam realizar 
as ordenanças do templo por eles” (“Os Jovens 
Adultos e o Templo”, A Liahona, fevereiro de 2006, 
p. 10). O Élder Dennis B. Neuenschwander, 
membro emérito dos Setenta, disse: “O trabalho de 
história da família conduz-nos ao templo. A história 
da família e o trabalho do templo são uma coisa 
só. (…) A pesquisa de história da família deve ser 
a principal fonte de nomes para as ordenanças do 
templo, e as ordenanças do templo são a principal 
razão da pesquisa de história da família” (Conference 
Report, abril de 1999, p. 111, ou Ensign, maio de 
1999, pp. 84–85).

O envio de nomes para a realização das 
ordenanças do templo é uma opção que aparece 
automaticamente no programa FamilySearch. 
Até meados da década de 1970, o processamento 
de nomes para as ordenanças do templo exigia o 
envio de formulários de solicitação por via postal 
para a sede da Igreja. O Élder Monte J. Brough, 
que fazia parte dos Setenta, disse que para darmos 
o devido valor ao atual processo de envio de 
nomes “precisamos falar do passado, quando os 
membros mandavam os dados relativos a cada 
um de seus antepassados para a sede da Igreja. 
O processamento de um nome para a realização 
das ordenanças do templo era lento e complexo. 
Podia demorar até nove meses. Na verdade, 
muitas vezes as pessoas enviavam um nome, mas 
quando o processo chegava ao fim eles já tinham 
até esquecido” (“Everyone’s Blessing”, Ensign, 
dezembro de 1994, p. 19). Graças à moderna 
tecnologia da informática e dos programas de 
história da família, um nome com as informações 
mínimas necessárias pode ser processado quase 
instantaneamente.

Este capítulo aborda a urgência expressa pelos 
profetas modernos no tocante ao trabalho de 
história da família. Também vai ajudá-lo a conhecer 
melhor as diretrizes para enviar nomes ao templo.

Comentários
Os Profetas Modernos Têm Expressado Urgência 
para Realizarmos as Ordenanças de Salvação pelos 
Mortos [7.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	128:8,	15–19

Os anjos precisam de nossa ajuda. [7.1.1]

Na dedicação do piso inferior do Templo de St. George 
Utah em 1º de janeiro de 1877, o Presidente Brigham 
Young (1801–1877) indicou que alguns espíritos estavam 
aguardando no mundo espiritual a realização de suas 
ordenanças no templo havia milhares de anos: “O que 
supõem que nossos antepassados diriam se pudessem 
falar dentre os mortos? Não diriam: ‘Estamos aqui há 
milhares de anos, nesta prisão, esperando a chegada 
desta dispensação’? (…) O que sussurrariam em nossos 
ouvidos? Ora, se tivessem poder para isso, fariam soar 
os próprios trovões do céu em nossos ouvidos, para 
que pudéssemos ter uma ideia da importância do 
trabalho que estamos realizando. Todos os anjos do 
céu estão observando este pequeno grupo de pessoas, 
incentivando-as a trabalhar pela salvação da família 
humana” (Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Brigham 
Young, 1997, p. 309).

A existência de mais templos significa mais trabalho a ser 
feito. [7.1.2]

A construção de templos acelerou-se 
durante a administração do 
Presidente Spencer W. Kimball. 
Quando ele se tornou Presidente da 
Igreja em dezembro de 1973, havia 
15 templos em funcionamento. 
Quando faleceu em novembro de 
1985, havia 36 templos em 
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funcionamento. Em certa ocasião, o Presidente Kimball 
(1895–1985) discutiu a urgência de construir mais 
templos:
“Começa agora o período mais intenso de construção de 
templos na história da Igreja. Ansiamos pelo dia em que 
as ordenanças sagradas da Igreja, realizadas nos templos, 
estarão ao alcance de todos os membros da Igreja em 
locais convenientes em todo o mundo.
A construção desses templos deve vir acompanhada de 
uma forte ênfase na pesquisa genealógica [história da 
família] por parte dos membros da Igreja.
Sentimos uma urgência em relação a este trabalho 
grandioso e desejamos incentivar os membros da Igreja a 
aceitar sua responsabilidade de realizar as ordenanças do 
templo, redigir sua história pessoal e familiar, participar 
do programa de extração de nomes quando forem 
chamados para fazê-lo, concluir sua pesquisa de quatro 
gerações e depois continuar suas pesquisas de história 
da família para garantir a redenção de seus familiares 
falecidos” (“We Feel an Urgency”, Ensign, agosto de 
1980, p. 2).

A obra de redenção dos mortos precisa se acelerar. [7.1.3]

O Presidente Howard W. Hunter 
(1907–1995) sempre testificava da 
urgência do trabalho do templo e de 
história da família:
“Desde Joseph Smith, o Profeta, até 
nosso profeta, vidente, revelador 
e presidente atual (…) temos sido 
admoestados a buscar nossos mortos 
e fazer por eles as ordenanças 

necessárias para sua exaltação no reino celestial de 
Deus. (…)
Não foi dada ao homem a escolha de fazer este trabalho 
quando e se lhe aprouvesse ou quando lhe sobrasse 
tempo, mas o trabalho foi deixado como uma obrigação a 
cumprir. (…)
Nossos mortos estão esperando ansiosamente este 
povo procurar seus nomes e, em seguida, ir aos templos 
de Deus para oficiar por eles, a fim de poderem sair da 
prisão no mundo espiritual. As chaves deste grande 
poder conferido ao Profeta Joseph Smith estão conosco 
hoje. Esse poder, o de oficiar pelos mortos, quebra as 
barreiras do túmulo. Todos nós devemos buscar a alegria 
desse magnífico trabalho de amor. (…)
Com respeito ao templo e à história da família, tenho 
uma mensagem de suma importância: esta obra requer 
urgência. A obra que temos a realizar está além de nossa 
compreensão. (…)

Sabemos que nossa responsabilidade se estende a cada 
filho e filha de Deus, mesmo que já tenham deixado a 
mortalidade. Na verdade, ninguém morre. O grandioso 
trabalho dos templos e tudo o que está relacionado a ele 
precisam expandir-se. É absolutamente essencial!” (The 
Teachings of Howard W. Hunter, 1997, pp. 231–234).

O Senhor preparou um caminho. [7.1.4]

O Presidente Henry B. Eyring, da 
Primeira Presidência, ensinou que o 
Senhor preparou um caminho desde 
o princípio para ajudarmos nossos 
antepassados:
“Muitos dos seus antepassados 
morreram sem nunca ter tido a 
oportunidade de aceitar o evangelho 

e receber as bênçãos e promessas que vocês receberam. 
O Senhor é justo e cheio de amor. Portanto, preparou 
uma maneira de vocês e eu realizarmos o desejo de 
nosso coração e oferecer aos nossos antepassados todas 
as bênçãos que Ele nos ofereceu.
O plano que possibilita isso está em ação desde o 
princípio. O Senhor fez promessas a Seus filhos há muito 
tempo. O último livro do Velho Testamento é o livro do 
profeta Malaquias e as últimas palavras são uma doce 
promessa e uma advertência austera:
‘Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha 
o grande e terrível dia do Senhor; 
E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração 
dos filhos a seus pais; para que eu não venha, e fira a 
terra com maldição’ [Malaquias 4:5–6].
É essencial que entendamos algumas dessas palavras. 
O grande e terrível Dia do Senhor é o fim do mundo. 
Jeová, o Messias, virá em glória. Os maus serão todos 
destruídos. Vivemos nos últimos dias. Talvez esteja 
se acabando o tempo que temos para fazer o que 
prometemos” (A Liahona, maio de 2005, p. 77).

Os Bancos de Dados de História da Família da 
Igreja Ajudam a Determinar Quais Ordenanças do 
Evangelho São Necessárias para Antepassados 
Conhecidos [7.2]

A tecnologia simplifica o envio de nomes. [7.2.1]

O Élder Russell M. Nelson explicou que a atualização 
do programa de computador FamilySearch facilita o 
trabalho de história da família e ajuda os membros 
da Igreja a determinar quais ordenanças do templo 
já foram ou não realizadas por cada antepassado 
individualmente: “O Profeta Joseph Smith disse: ‘A 
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maior responsabilidade do mundo que Deus colocou 
sobre nós é a de buscar nossos mortos’ [Ensinamentos dos 
Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, p. 498]. A nova 
tecnologia torna mais fácil do que nunca o cumprimento 
dessa responsabilidade. O trabalho do templo e de 
história da família é agora facilitado [pelo FamilySearch]. 
Esse sistema com base na Internet ajuda os membros a 
identificar seus antepassados, determinar o trabalho de 
ordenanças que precisa ser feito por eles e preparar seus 
nomes para o templo. Pode ser acessado do próprio lar, 
de um centro de história da família ou de qualquer lugar 
que tenha Internet. Os passos são fáceis de seguir” (A 
Liahona, maio de 2010, p. 91).

O FamilySearch ajuda a preparar nomes para as 
ordenanças do templo. [7.2.2]

O FamilySearch pode ajudá-lo durante o processo de 
preparação de nomes de seus antepassados para a 
realização das ordenanças deles no templo. Depois de 
encontrar parentes e adicioná-los a sua árvore familiar no 
FamilySearch, os dados sobre as ordenanças do templo 

serão exibidos por essas pessoas. O FamilySearch tem 
tutoriais e auxílios no site para ajudá-lo nesse processo. 
Uma vez que o processo, os símbolos e as explicações 
do programa de computador são aperfeiçoados e 
atualizados regularmente, as informações a seguir 
ilustram os conceitos básicos para determinar a situação 
das ordenanças e, em seguida, preparar os nomes de 
uma pessoa ou família para o templo:

 1. Verifique quais ordenanças do evangelho já foram 
realizadas e quais ainda precisam ser realizadas. 
Um símbolo perto do nome do chefe da família 
indica a situação das ordenanças realizadas pela 
família. Informações mais detalhadas podem 
ser encontradas clicando-se no símbolo. O 
FamilySearch indica quais ordenanças foram 
realizadas, quais ainda precisam ser realizadas, quais 
estão em andamento (alguém as reservou) — o 
que significa que só a pessoa que enviou o nome 
pode realizar a ordenança) e em alguns casos quais 
ordenanças não são necessárias (como o batismo 
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de crianças que morreram antes dos oito anos de 
idade).

 2. Dos antepassados que ainda precisam de ordenanças, 
verifique quais deles preenchem os requisitos para 
que as ordenanças sejam realizadas por eles. O 
FamilySearch informa-o quando for necessária 
permissão do familiar vivo mais próximo para a 
pessoa pela qual você deseja realizar ordenanças. 
Informa também quando são necessárias mais 
informações antes da realização de ordenanças por 
determinadas pessoas. Consulte as seguintes seções 
deste capítulo para obter mais informações sobre 
por quais pessoas você pode realizar ordenanças e 
como certas circunstâncias especiais influenciam seu 
modo de preparar os nomes para o templo.

 3.  Reserve nomes para o templo. Depois de 
certificar-se de que você pode realizar ordenanças 
por determinada pessoa ou família, siga as 
instruções para reservar o nome para as ordenanças 
do templo (tente clicar na situação das ordenanças 
da pessoa e siga as instruções). Ao reservar o nome, 
ele será acrescentado a sua lista de Ordenanças do 
Templo e fará com que a situação do trabalho do 
templo apareça como “em andamento”.

 4. Envie nomes ao templo. Você pode servir de 
procurador para seus antepassados ou optar 
por permitir que outra pessoa o faça. Vá à seção 
Ordenanças do Templo para imprimir uma 
Solicitação de Ordenança Familiar para levar 
ao templo. Quando você chegar ao templo, os 
oficiantes do templo vão verificar a folha de 
solicitação e imprimir os cartões de ordenança 
familiar (cartões cor-de-rosa, azuis e amarelos). Você 
pode decidir pedir aos oficiantes do templo que 
designem outra pessoa para servir de procuradora. 
Pode também optar por atribuir nomes para o 
templo. Isso significa que os nomes serão enviados 
para um templo e os frequentadores do templo 
realizarão as ordenanças por essas pessoas. Consulte 
a última seção deste capítulo para obter mais 
informações sobre servir de procurador para seus 
antepassados.

Siga as Diretrizes de Como Enviar Nomes para as 
Ordenanças do Templo [7.3]

Entenda o nome de quem você pode enviar. [7.3.1]

A Igreja deu as seguintes orientações sobre nomes que 
você pode enviar para as ordenanças do templo:
“Em geral, as ordenanças do templo podem ser 
feitas para pessoas falecidas há pelo menos um ano, 

independentemente da dignidade da pessoa ou da causa 
da morte. Se tiver dúvidas, entre em contato com o seu 
bispo ou presidente de ramo.
Antes de realizar ordenanças por uma pessoa falecida 
que nasceu nos últimos 95 anos, obtenha permissão 
do parente vivo mais próximo. Talvez os parentes 
não queiram que as ordenanças sejam realizadas ou 
queiram eles mesmos realizá-las. Os parentes vivos mais 
próximos são, nesta ordem: um cônjuge, depois os filhos, 
os pais e os irmãos.
Você é responsável por enviar os nomes das seguintes 
pessoas para as ordenanças do templo (as pessoas devem 
ter falecido há pelo menos um ano):

•	Membros	da	família	imediata.
•	 Antepassados	diretos	(pais,	avós,	bisavós,	etc.,	e	os	

familiares deles).

Você também pode enviar os nomes das seguintes 
pessoas que faleceram há pelo menos um ano:

•	 Linhagens	familiares	biológicas,	adotivas	ou	de	
criação ligadas à sua família.

•	 Linhagens	familiares	colaterais	(tios,	tias,	primos	e	
os familiares deles).

•	 Seus	próprios	descendentes.
•	 Possíveis	antepassados,	pessoas	que	tenham	

parentesco provável que não possa ser verificado, 
porque os registros são inadequados, como no 
caso de pessoas com o mesmo sobrenome de 

Cartões assim são impressos e levados ao templo quando 
realizamos as ordenanças do templo por nossos antepassados.
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antepassados conhecidos que residiram na mesma 
área que eles.

Não envie nomes de pessoas que não são ligadas a você, 
inclusive nomes de pessoas famosas ou nomes coletados 
em projetos de extração não aprovados, como os das 
vítimas do Holocausto Judeu.
Você pode enviar nomes de pessoas que são seus amigos. 
Esta é uma exceção à regra geral de que os membros não 
devem enviar o nome de pessoas com quem não tenham 
parentesco. Antes de realizar ordenanças por uma pessoa 
falecida de quem tenha sido amigo, você deve obter 
permissão do parente vivo mais próximo dessa pessoa” 
(Guia do Membro para o Trabalho do Templo e da História 
da Família, 2009, p. 34).

Verifique quando as ordenanças podem não ser 
necessárias. [7.3.2]

O FamilySearch informa quando as ordenanças não são 
necessárias, como nas seguintes situações:

•	Os	filhos	nascidos	depois	de	a	mãe	ter	sido	selada	
ao marido no templo nascem sob convênio. Não 
precisam receber a ordenança do selamento aos pais. 

•	 Não	se	realiza	batismo	ou	investidura	para	uma	
criança que tenha morrido antes dos oito anos de 
idade (ver Morôni 8:8–12; ver também Merlin R. 
Lybbert, “The Special Status of Children”, Ensign, 
maio de 1994, pp. 31–32). Somente o selamento aos 
pais é realizado para essas crianças. Se a criança tiver 
sido selada aos pais quando viva, ou se for nascida 
sob convênio, não é realizada nenhuma ordenança 
vicária.

Templo de Gila Valley Arizona
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Há Orientações para o Envio de Nomes para o 
Templo Quando Há Circunstâncias Incomuns [7.4]

Casais cuja união não possa ser documentada podem ser 
selados. [7.4.1]

Se um casal entre seus antepassados vivia maritalmente, 
mas você não conseguir encontrar nenhuma informação 
para documentar seu casamento, ainda assim é possível 
realizar o selamento deles no templo preparando o nome 
deles no FamilySearch para essa ordenança e enviando-o 
ao templo.

Há diretrizes específicas para crianças natimortas. [7.4.2]

Não se realiza nenhuma ordenança do templo para 
as crianças natimortas (as consideradas mortas no 
momento do nascimento). Contudo, elas podem 
constar dos registros da família (a criança pode figurar 
simplesmente como “Natimorto”).
Em alguns locais, como a Europa, bebês que não eram 
natimortos, mas morreram pouco após o nascimento, 

eram muitas vezes listados como “natimortos”. Uma vez 
que essas crianças viveram por um curto período, podem 
ser seladas aos pais. O FamilySearch o informará caso 
seja necessário realizar uma ordenança de selamento 
para uma criança que conste como “natimorta”. (O 
computador faz a triagem dessas informações por 
período e probabilidade e leva em conta a possibilidade 
de um bebê que viveu pouco tempo depois de nascer 
ter sido registrado como “natimorto” em determinada 
época.)

As pessoas que são dadas como mortas podem receber as 
ordenanças. [7.4.3]

As pessoas que são dadas como mortas por terem 
desaparecido em combate (em tempos de guerra, por 
exemplo), em alto-mar, por terem sido declaradas 
legalmente mortas ou desaparecido em circunstâncias 
em que a morte é evidente apesar de nunca se ter 
achado o corpo podem receber as ordenanças depois 
de passados dez anos desde o momento da morte 
presumida.

Templo de Fukuoka Japão
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Em todos os demais casos de pessoas desaparecidas, as 
ordenanças do templo não podem ser realizadas antes de 
se terem passado 110 anos desde a data de nascimento da 
pessoa (supondo-se que se a pessoa estava desaparecida, 
mas viva, teria morrido no espaço de 110 anos).

Há uma diretriz sobre o selamento para as mulheres que 
se casaram mais de uma vez. [7.4.4]

Se uma mulher foi legalmente casada mais de uma vez 
(como após a morte de um marido), você pode realizar 
uma ordenança de selamento por ela e cada marido. 
Com isso não precisaremos fazer julgamentos que não 
nos competem. Lembre que uma ordenança realizada 
na Terra só se torna válida depois de aceita no mundo 
espiritual pela pessoa digna pela qual foi realizada a 
ordenança.

Os portadores de deficiência mental podem receber todas 
as ordenanças. [7.4.5]

Todas as ordenanças do templo podem ser realizadas 
em favor de pessoas com deficiências mentais se elas 
morreram quando tinham oito anos de idade ou mais. Se 
faleceram antes da idade de oito anos, só é necessária a 
ordenança do selamento.

No tocante a diretrizes para outras circunstâncias 
incomuns, informe-se. [7.4.6]

Procure seu consultor de história da família caso tenha 
dúvidas sobre diretrizes para as ordenanças do templo 
em outras circunstâncias incomuns. Se seu consultor de 
história da família não souber a resposta, pergunte a seu 
líder do sacerdócio (bispo ou presidente do ramo), e ele 
vai ajudá-lo a encontrar a resposta.

Se Você Possuir uma Recomendação para o Templo 
em Dia e Tiver Recebido a Investidura, Pode Servir 
de Procurador para Pessoas do Mesmo Sexo Cujo 
Nome Você Preparou para as Ordenanças do Templo 
ou Pode Permitir Que Outras Pessoas Sirvam de 
Procuradoras para Pessoas Cujo Nome Você 
Preparou para as Ordenanças do Templo [7.5]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Salmos	24:3–4

A dignidade é essencial para a frequência ao templo. [7.5.1]

“É preciso ser digno para entrar no templo. A certeza 
dessa dignidade é verificada por meio de duas entrevistas 
— uma com um membro do seu bispado ou com 
o presidente do ramo e outra com um membro da 

Os líderes autorizados do sacerdócio ajudam a verificar a dignidade 
para entrar no templo.
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Templo de Copenhague Dinamarca
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presidência da estaca ou com o presidente da missão. 
Seus líderes do sacerdócio manterão essas entrevistas 
particulares e confidenciais. Em cada uma dessas 
entrevistas, o líder do sacerdócio fará perguntas sobre 
a sua conduta e dignidade pessoais. Ele lhe perguntará 
sobre o seu testemunho do Pai Celestial e da Expiação de 
Jesus Cristo. Também perguntará se você apoia os líderes 
gerais e locais da Igreja. Ele pedirá que você confirme 
que é moralmente limpo e que guarda a Palavra de 
Sabedoria, se paga o dízimo completo, se sua vida está 
em harmonia com os ensinamentos da Igreja e se não 
mantém afiliação a grupos apóstatas ou tem simpatia por 
eles.
Se as respostas que der forem satisfatórias e se você e seu 
líder do sacerdócio ficarem certos de que você é digno 
de entrar no templo, você receberá uma recomendação. 
Essa recomendação deverá ser assinada por você e pelos 
líderes do sacerdócio e ela lhe permitirá entrar no templo 
nos dois anos seguintes, desde que continue digno.
Na entrevista para solicitar a recomendação para o 
templo, você tem uma ótima oportunidade de analisar 
sua dignidade e seu modo de viver” (Sempre Fiéis: Tópicos 
do Evangelho, 2004, p. 185).
Depois de receber sua investidura, quando você for ao 
templo de novo servirá de procurador para uma pessoa 
que se encontra do outro lado do véu. Em virtude do 
trabalho do templo pelos mortos, os membros da Igreja 
têm a oportunidade de ir ao templo regularmente 
e recordar os convênios assumidos e as bênçãos 
prometidas nessas ordenanças sagradas.
Para os membros da Igreja que ainda não receberam a 
investidura, mas que têm pelo menos 12 anos de idade 
ou que sejam recém-conversos, uma recomendação de 
uso limitado pode ser emitida pelo bispo ou presidente 
do ramo para a realização de batismos e confirmações 
em favor dos mortos. Os membros do sexo masculino 
precisam ser portadores do sacerdócio. Você só pode 
servir de procurador para pessoas de seu próprio sexo.

Outras pessoas podem realizar as ordenanças pelos 
nomes que você preparou. [7.5.2]

Você e sua família não precisam pessoalmente ser 
procuradores dos antepassados cujo nome vocês 
prepararam para as ordenanças do templo. Você pode 
optar por dar o nome dos cartões que imprimiu a outras 
pessoas, como membros da ala ou do ramo, para que 
sirvam de procuradores nas ordenanças. Há também 
uma opção no FamilySearch para você encaminhar 
nomes de seus antepassados aos templos e permitir que 
as ordenanças sejam realizadas por outras pessoas.

Perguntas para Refletir
•	Quais	são	duas	ou	três	razões	pelas	quais	o	trabalho	
pelos	mortos	é	urgente?

•	Quais	são	as	necessidades	imediatas	em	seu	próprio	
trabalho	de	história	da	família?

Tarefa Sugerida
•	Procure	informações	de	outra	pessoa	ou	família	a	fim	de	
enviar	ao	templo	para	a	realização	de	ordenanças.

Recursos Adicionais
•	Spencer W.	Kimball,	“We	Feel	an	Urgency”,	Ensign,	
agosto	de	1980,	pp.	2–3.

•	Howard W.	Hunter,	“Um	Povo	Motivado	pelo	Templo”,	A 
Liahona,	março	de	2004,	p.	40.

•	Russell M.	Nelson,	“Os	Jovens	Adultos	e	o	Templo”,	A 
Liahona,	fevereiro	de	2006,	p.	10
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8O Convênio Abraâmico

Introdução
Abraão foi um profeta do Velho Testamento que 
nasceu em 2000 a.C. Foi criado numa família 
que se afastara do evangelho, mas “[buscou] as 
bênçãos dos pais e o direito ao qual [ele] deveria 
ser ordenado para ministrá-las” (Abraão 1:2). As 
bênçãos que ele buscava eram as do sacerdócio 
que os líderes das dispensações que o precederam 
possuíam — Adão, Enoque e Noé e a posteridade 
justa deles. Abraão recebeu o sacerdócio do profeta 
Melquisedeque (ver Tradução de Joseph Smith, 
Gênesis 14:25, no Guia para Estudo das Escrituras; 
D&C 84:14). O Senhor falou com Abraão e fez 
um convênio com ele. Esse convênio é conhecido 
como o convênio abraâmico. Todos os que aceitam 
o evangelho e se batizam são a semente de Abraão, 
literalmente ou por adoção, e têm direito às 
mesmas bênçãos, mediante fidelidade, que foram 
prometidas a ele.

Por causa da Grande Apostasia que ocorreu após 
o ministério de Jesus Cristo e Seus apóstolos, o 
convênio abraâmico não estava mais ao alcance 
do homem. Fez-se necessária uma Restauração 
do evangelho por meio do Profeta Joseph Smith 
para que as promessas ligadas ao convênio 
abraâmico voltassem à Terra. Hoje o evangelho 
está espalhando-se por todo o mundo, tal qual o 
Senhor prometeu a Abraão. E, conforme explicado 
neste capítulo, por meio do trabalho de história 
da família as bênçãos e promessas feitas a Abraão 
também estão ao alcance dos habitantes do mundo 
espiritual, muitos dos quais viveram em épocas de 
apostasia e não tiveram a oportunidade de receber 
a plenitude do evangelho de Jesus Cristo enquanto 
estavam na Terra. Dessa forma, a oportunidade da 
exaltação no reino do Pai Celestial estende-se a 
todos os filhos do Pai Celestial.

Comentários
Jeová Fez um Convênio com Abraão Que Incluía 
Promessas de Bênçãos do Evangelho a Abraão e ao 
Mundo Inteiro por Meio da Posteridade de Abraão 

[8.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Gênesis	12:1–3
•	Gênesis	17:1–9
•	Gênesis	22:15–18
•	3 Néfi	20:25–27
•	Doutrina	e	Convênios	132:29–32
•	Abraão	1:18–19
•	Abraão	2:6–11

Abraão era um profeta de Deus. [8.1.1]

Jeová mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa 
“pai de muitas nações” ou “pai de uma multidão” 
(ver Gênesis 17:5; Bible Dictionary [Dicionário Bíblico], 
“Abraham”). Abraão teve o privilégio de ver o Senhor 
várias vezes (ver Gênesis 12:7; 17:1; Abraão 2:6, 19; 3:11). 
Ele salvou Ló (seu sobrinho) da escravidão (ver Gênesis 
11:27; 14:14–16), pagou o dízimo a Melquisedeque, 
rei de Salém (ver Gênesis 14:18–20) e submeteu-se 
obedientemente à ordem do Senhor de sacrificar seu 
filho Isaque (ver Gênesis 22:1–13).
Abraão “foi abençoado grandemente com revelações 
divinas relativas ao sistema planetário, à criação da 
Terra e às atividades pré-mortais dos espíritos da 
humanidade. Como um dos espíritos mais valorosos 
da vida pré-mortal, foi escolhido para ser um líder no 
reino de Deus antes de nascer neste mundo (Abraão 
1–5). Também aprendemos com revelações modernas 
que, devido a sua fidelidade, Abraão hoje está exaltado 
e senta-se num trono na eternidade (D&C 132:29, 37)” 
(Bible Dictionary [Dicionário Bíblico], “Abraham”).

Abraão fez convênio com o Senhor. [8.1.2]

Abraão desejou tornar-se um portador digno do 
sacerdócio e fazer convênios com o Senhor (ver Abraão 
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1:1–4). O Bible Dictionary [Dicionário Bíblico] descreve 
o convênio feito por Abraão com o Senhor: “Abraão 
recebeu o evangelho primeiramente pelo batismo (que 
é o convênio da salvação). Depois de ser-lhe conferido 
o sacerdócio maior, ele fez o convênio do casamento 
celestial (que é o convênio da exaltação), obtendo por 
meio dele a garantia de que teria progênie eterna. Por 
fim, foi prometido a Abraão que todas as bênçãos desses 
convênios seriam oferecidas a sua posteridade mortal 
(D&C 132:29–50; Abraão 2:6–11)” (“Abraham, Covenant 
of”).
Quando o Salvador visitou os descendentes de Leí no 
continente americano, disse-lhes que eram filhos dos 
profetas, membros da casa de Israel e herdeiros das 
promessas feitas a Abraão. Eles foram agraciados com as 
bênçãos do Sacerdócio conforme prometidas a Abraão 
(ver 3 Néfi 20:25–27). O Senhor revelou ao Profeta 
Joseph Smith que os membros da Igreja nestes últimos 
dias também são herdeiros das bênçãos prometidas a 
Abraão (ver D&C 132:29–32).

Há bênçãos prometidas por meio do convênio abraâmico. 
[8.1.3]

As bênçãos do convênio abraâmico podem ser resumidas 
da seguinte forma:
Terras de herança. Deus deu a terra de Canaã (Israel) a 
Abraão e sua posteridade (ver Gênesis 13:14–15; 15:18; 
17:8; Abraão 2:6). O Élder Bruce R. McConkie (1915–
1985), do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou sobre a 
herança de terras no convênio abraâmico: “Ela [a terra 
de Canaã] é a terra deles, no tempo e na eternidade. É 
a terra deles agora sempre que forem dignos de pisar 
sua superfície abençoada. E será deles novamente na 
eternidade que virá. ‘Está decretado que os pobres e os 
mansos da Terra a herdarão’, naquele dia celestial que 
será coroado com a presença de Deus, sim, o Pai. (D&C 
88:17–19.)” (The Millenial Messiah: The Second Coming 
of the Son of Man, 1982, p. 322). Por fim, essa promessa 
de uma herança territorial eterna será cumprida quando 
os justos herdarem a Terra em seu estado celestial 
glorificado (ver D&C 45:57–59; 63:20; 88:17–20).

Posteridade. O Senhor prometeu a Abraão que por causa 
de sua fidelidade ele se tornaria o pai de uma “grande 
nação” (Abraão 2:9; ver também Gênesis 17:4–6). 
Ele disse a Abraão: “Multiplicarei a ti e a tua semente 
[teus descendentes] depois de ti (…): e se puderes 
contar o número das areias, assim será o número de 
tuas sementes” (Abraão 3:14). Ele prometeu que os 
descendentes de Abraão seriam “como o pó da terra” 
(Gênesis 13:16) e que seriam tão numerosos quanto as 
estrelas do céu (ver Gênesis 15:5). No tocante à promessa 
de Deus a Abraão de que sua semente seria como “o pó 
da terra”, o Élder Bruce R. McConkie explicou:
“Isso diz respeito à progênie eterna, pois a semente 
de nenhum homem poderia exceder em número as 
partículas de pó da Terra. (…)

Abraão recebeu o sacerdócio de Melquisedeque.

Foi prometida a Abraão uma posteridade tão numerosa “como a 
areia que está na praia do mar” (Gênesis 22:17).
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O que é então o convênio abraâmico? É que Abraão 
e sua semente (inclusive as pessoas adotadas em 
sua família) terão todas as bênçãos do evangelho, do 
sacerdócio e da vida eterna. O portal da vida eterna é o 
casamento celestial, e essa santa ordem do matrimônio 
permite que a unidade familiar continue na eternidade, 
a fim de que seus membros possam ter uma posteridade 
tão numerosa quanto a areia da praia ou as estrelas do 
céu. O convênio abraâmico permite aos homens criar 
por si mesmos unidades familiares eternas segundo o 
modelo da família de Deus, nosso Pai Celestial” (A New 
Witness for the Articles of Faith, 1985, pp. 504–505; ver 
também D&C 132:30).
Estava incluída na promessa de posteridade de Abraão: 
“Reis sairão de ti” (Gênesis 17:6). O descendente mais 
importante de Abraão foi o Rei dos reis, sim, Jesus Cristo, 
que nasceu na linhagem real de Judá (ver Mateus 1:1–16; 
ver também Apocalipse 19:16). Além disso, aqueles que 
receberem o convênio abraâmico e forem fiéis a ele têm 
a promessa de que se tornarão “reis e sacerdotes [ou 
rainhas e sacerdotisas] para Deus” (Apocalipse 1:6; ver 
também D&C 76:56).

O sacerdócio e as bênçãos do evangelho. O Senhor 
prometeu a Abraão que ele receberia o nome do 
Senhor, “sim, o Sacerdócio” (Abraão 1:18; ver também 
Abraão 2:11). Essa bênção foi cumprida na vida de 
Abraão quando ele recebeu o sacerdócio das mãos de 
Melquisedeque (ver Tradução de Joseph Smith, Gênesis 
14:25, 37, no Guia para Estudo das Escrituras; D&C 
84:14; Abraão 1:2–4). Como Abraão também recebeu 
a promessa de que sua posteridade teria o direito ao 
sacerdócio de seus dias até o fim do mundo, todos os 
que desejarem as bênçãos das ordenanças salvadoras 
do sacerdócio as recebem das mãos de Abraão e 
seus descendentes. Essa bênção é cumprida quando 
aqueles que têm o mesmo sacerdócio que Abraão tinha 
administram ordenanças como o batismo, o sacramento 
e as ordenanças do templo.
Salvação e vida eterna. O Senhor prometeu a Abraão que, 
por meio de seus descendentes, “[seriam] abençoadas 
todas as famílias da Terra, sim, com as bênçãos do 
Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de 
vida eterna” (Abraão 2:11). As famílias são abençoadas 
especificamente por meio do convênio abraâmico 
porque a bênção suprema do convênio do evangelho 
é o casamento eterno. Por meio das ordenanças do 
sacerdócio, que incluem o casamento celestial ou 
casamento no templo, para os vivos e os mortos, as 
famílias podem ficar unidas eternamente. A posteridade 
de Abraão hoje também pode realizar as ordenanças 
nos templos por seus antepassados falecidos e outros. 
Em última análise, o modo mais grandioso pelo qual as 
famílias da Terra são abençoadas é por meio da Expiação 
de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Por causa de Sua 
Expiação, é possível receber todas as bênçãos da vida 
eterna.

Há responsabilidades relacionadas com o convênio 
abraâmico. [8.1.4]

O que você precisa fazer para receber e compartilhar as 
bênçãos prometidas do convênio abraâmico? Tal como 
acontece com todos os convênios eternos, as condições 
são estabelecidas pelo Senhor. O Senhor ordenou 
a Abraão: “Anda em minha presença e sê perfeito” 
(Gênesis 17:1). Disse também a Abraão:
“Mas, mediante teu ministério, meu nome será 
conhecido na Terra para sempre. (…)
(…) E serás uma bênção para tua semente depois de 
ti, para que em suas mãos levem este ministério e 
Sacerdócio a todas as nações” (Abraão 1:19; 2:9).
Abraão e sua posteridade oferecem as bênçãos do 
evangelho e da salvação a todas as famílias da Terra (ver 
Abraão 2:11). O Senhor afirmou que Abraão “obedeceu 

O convênio abraâmico permite que as famílias continuem unidas por 
toda a eternidade.
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à [Sua] voz, e guardou o [Seu] mandado, os [Seus] 
preceitos, os [Seus] estatutos, e as [Suas] leis” (Gênesis 
26:5) e “entrou para sua exaltação e assenta-se em seu 
trono” (D&C 132:29).

O Convênio Abraâmico Foi Restaurado em Nossos 
Dias [8.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	1 Néfi	15:13–18
•	1 Néfi	22:7–9
•	3 Néfi	29:1–3
•	Doutrina	e	Convênios	84:33–34
•	Doutrina	e	Convênios	110:12
•	Doutrina	e	Convênios	124:58

O convênio abraâmico foi restaurado com o evangelho. 
[8.2.1]

As bênçãos do convênio abraâmico, que são 
administradas pelo sacerdócio de Deus, perderam-se 
da Terra por causa da apostasia. Consequentemente, 
foi necessária uma restauração para que essas bênçãos 

voltassem a ser oferecidas para a humanidade. O Bible 
Dictionary [Dicionário Bíblico] afirma: “Para cumprir o 
convênio que Deus fez com Abraão — com referência 
particularmente ao fato de que a semente literal de seu 
corpo teria direito às bênçãos do evangelho (Abraão 
2:10–11) — uma série de coisas específicas precisa 
acontecer nos últimos dias. O evangelho precisa ser 
restaurado, o sacerdócio precisa ser conferido novamente 
ao homem, as chaves do poder selador precisam ser 
concedidas mais uma vez aos mortais, Israel precisa ser 
coligada e o Espírito Santo precisa ser derramado sobre 
os gentios. Tudo isso já ocorreu ou está em processo de 
cumprimento” (“Abraham, Convenant of”).

O Élder Russell M. Nelson, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
chamou nossa atenção para o 
cumprimento de uma profecia do 
Livro de Mórmon relativa ao 
convênio abraâmico em nossos dias:
“Cito uma profecia concedida por 
volta de 600 a.C.: ‘Nosso pai não 

falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas 
também de toda a casa de Israel, indicando o convênio 
que haveria de ser cumprido nos últimos dias, convênio 
esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão’ [1 Néfi 
15:18; grifo do autor].
Precisamente como prometido, o Mestre apareceu nestes 
últimos dias para renovar o convênio abraâmico. Ao 
Profeta Joseph Smith o Senhor declarou: ‘Abraão recebeu 
promessas relativas a sua semente e ao fruto de seus 
lombos — dos quais tu provéns, meu servo Joseph. (…) 
Esta promessa é vossa também, porque sois de Abraão’ 
[D&C 132:30–31; ver também D&C 124:58]” (Conference 
Report, abril de 1995, p. 42; ou Ensign, maio de 1995, 
p. 33).

As promessas feitas aos pais foram restauradas. [8.2.2]

Quando o anjo Morôni apareceu ao Profeta Joseph 
Smith em 21 de setembro de 1823, Morôni falou de 
“[plantar] no coração dos filhos as promessas feitas 
aos pais” (D&C 2:2; Joseph Smith—História 1:39). A 
expressão “promessas feitas aos pais” inclui as bênçãos 
e promessas feitas a Abraão, que posteriormente 
foram renovadas para Isaque e Jacó (ver Gênesis 26:24; 
28:10–15). O Presidente Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) ensinou: “Os pais são nossos antepassados 
que morreram sem o privilégio de receber o evangelho, 
mas obtiveram a promessa de que chegaria o tempo em 
que tal privilégio lhes seria concedido” (Doutrinas de 
Salvação, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., 1954–1956, 
vol. II, p. 126).

Pedro, Tiago e João restauraram o Sacerdócio de Melquisedeque 
na Terra, preparando o caminho para que as bênçãos do convênio 
abraâmico fossem recebidas novamente.
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O Élder Russell M. Nelson falou da restauração das 
promessas feitas aos pais:
“Nós também somos filhos do convênio. Recebemos, 
como os antigos no passado, o santo sacerdócio e o 
evangelho eterno. Abraão, Isaque e Jacó são nossos 
antepassados. Somos da casa de Israel. Temos o direito 
de receber o evangelho, as bênçãos do sacerdócio e a 
vida eterna. As nações da Terra serão abençoadas por 
nosso trabalho e o de nossa posteridade. A semente 
literal de Abraão e os que forem adotados em sua família 
receberão as bênçãos prometidas, desde que aceitem o 
Senhor e obedeçam a Seus mandamentos.
Elias, o profeta, veio plantar um conhecimento 
dessas promessas feitas aos pais [ver D&C 2:1–3]. 
Posteriormente, o Livro de Mórmon veio à luz como sinal 
de que o Senhor começara a coligar os filhos do convênio 
[ver 3 Néfi 29:1–9]. Esse livro, escrito para nossos dias, 
declara:
‘Então sabereis que o convênio que o Pai fez com 
os filhos de Israel (…) já está começando a ser 
cumprido. (…)
Pois eis que o Senhor se lembrará do convênio que 
fez com seu povo da casa de Israel’ [3 Néfi 29:1, 3]” 
(Conference Report, abril de 1995, pp. 42–43; ou Ensign, 
maio de 1995, p. 33).

As bênçãos do convênio abraâmico são conferidas nos 
templos. [8.2.3]

O Élder Russell M. Nelson testificou da importância do 
templo e da Expiação de Jesus Cristo no recebimento das 
maiores bênçãos do convênio abraâmico:

“Irmãos e irmãs, vocês também têm direito às grandiosas 
bênçãos prometidas à linhagem fiel de Abraão. O 
Senhor explicou que vocês podem receber as bênçãos 
e responsabilidades do sacerdócio Dele por meio de 
sua fé, obras e linhagem (declarada em sua bênção 
patriarcal). ‘Sois herdeiros legais’, disse ele. ‘Vossa 
vida e o sacerdócio permaneceram, e é necessário que 
permaneçam por meio de vós e de vossa linhagem’ 
(D&C 86:9–10).
As bênçãos máximas do convênio abraâmico são 
conferidas nos templos sagrados. Elas permitem-nos 
surgir na Primeira Ressurreição e herdar tronos, reinos, 
principados, poderes e domínios para nossa ‘exaltação e 
glória em todas as coisas’ (D&C 132:19). O cumprimento 
do antigo convênio abraâmico só é possível em virtude 
do Senhor Jesus Cristo. É graças a Ele que poderemos 
habitar com Deus, com Ele e nossa família eternamente” 
(“Testemunhas Especiais de Cristo”, A Liahona, abril de 
2001, p. 2).

Todos os Que Aceitam o Evangelho e Se Batizam 
São a Semente de Abraão e, por Meio da 
Fidelidade, Herdam as Bênçãos Prometidas [8.3]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Romanos	9:6–8
•	Gálatas	3:26–4:7
•	2 Néfi	30:2
•	Doutrina	e	Convênios	84:33–34
•	Abraão	2:10

Morôni citou as palavras de Malaquias para Joseph Smith Jr. a 
respeito de Elias (ver Joseph Smith—História 1:38).

Aqueles que são fiéis a seu convênio batismal podem receber as 
bênçãos do convênio abraâmico.
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Você é da semente de Abraão? [8.3.1]

As bênçãos patriarcais identificam a linhagem dos 
membros da Igreja até Abraão por meio de uma das 
12 tribos de Israel. Além dos descendentes literais 
de sangue, os descendentes de Abraão são todos os 
que fazem os mesmos convênios do evangelho que 
Abraão, Isaque e Jacó. Quando aqueles que talvez não 
sejam descendentes literais de Abraão se convertem ao 
evangelho de Jesus Cristo e são batizados, são adotados 
na família de Abraão. Por causa de sua conversão, podem 
receber todas as bênçãos prometidas a Abraão e seus 
descendentes (ver Gálatas 3:26–29; 4:5–7). O juramento 
e convênio do Sacerdócio de Melquisedeque ensina que 
aqueles que são fiéis e recebem o sacerdócio “tornam-se 
os filhos de Moisés e de Aarão e a semente de Abraão” 
(D&C 84:34).
O Presidente James E. Faust (1920–2007), da Primeira 
Presidência, ensinou: “Qualquer homem ou mulher 
pode fazer jus às bênçãos de Abraão. Eles tornam-se 
sua semente e herdeiros das bênçãos prometidas ao 
aceitarem o evangelho, batizarem-se, casarem-se no 
templo, guardarem fielmente seus convênios e ajudarem 
a levar o evangelho a todas as nações 
da Terra” (Conference Report, outubro de 
2004, p. 57; ou A Liahona, novembro de 
2004, p. 52).

Temos a responsabilidade de fazer as 
obras de Abraão. [8.3.2]

O Presidente James E. Faust ensinou 
sobre nossa responsabilidade de fazer 
as obras de Abraão: “Como semente 
de Abraão, temos algumas obrigações. 
Recebemos o mandamento de virmos 
a Cristo fazendo as ‘obras de Abraão’ 
[João 8:39; ver também João 8:32–50]. 
Essas obras incluem: Obedecer a Deus, 
receber e guardar as ordenanças e os 
convênios do sacerdócio e do templo, 
construir uma unidade familiar e 
ensinar nossos filhos e ser fiéis até o 
fim” (Conference Report, outubro de 
2004, p. 57; ou A Liahona, novembro de 
2004, p. 52).

O convênio abraâmico ajuda a nos definir. [8.3.3]

O Élder David A. Bednar, do 
Quórum dos Doze Apóstolos, 
indicou que nossa identidade como 
semente de Abraão ajuda a definir 
quem somos:
“De fato, uma grande 
responsabilidade repousa sobre a 
semente de Abraão nestes últimos 

dias.
Como essas promessas e bênçãos se relacionam a nós 
hoje? (…) Somos a semente de Abraão. Uma das razões 
primordiais pelas quais recebemos a bênção patriarcal 
é para ajudar-nos a entender mais plenamente quem 
somos como posteridade de Abraão e a reconhecer a 
responsabilidade que temos. (…)
Vocês talvez gostem de música, de atletismo ou de 
mecânica e algum dia talvez trabalhem num ofício, numa 
profissão ou nas artes em geral. Por mais importantes 
que essas atividades e ocupações sejam, elas não definem 
quem somos. Primeiro e acima de tudo, somos seres 
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espirituais. Somos filhos [e filhas] de Deus e semente de 
Abraão. (…)
(…) Muito recebemos e muito é requerido de nós. (…) 
Que nos levantemos (…) e abençoemos as nações da 
Terra com um testemunho e um poder espiritual maiores 
do que nunca” (Conference Report, outubro de 2005, pp. 
49–50; ou A Liahona, novembro de 2005, p. 44).

O Trabalho de História da Família e as Ordenanças 
Vicárias Estendem as Bênçãos do Convênio 
Abraâmico às Pessoas no Mundo Espiritual [8.4]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	137:5–8
•	Doutrina	e	Convênios	138:32–34,	57–59

Os mortos são convidados a vir a Cristo. [8.4.1]

Deus convida todos os Seus filhos a “virem a [Cristo] 
e a participarem de sua bondade; e não repudia quem 
quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, 
homem e mulher; e lembra-se dos pagãos; e todos são 
iguais perante Deus, tanto judeus como gentios” (2 Néfi 
26:33; ver também Alma 5:33; 3 Néfi 9:13–14). O Élder 
Russell M. Nelson ensinou: “Misericordiosamente, o 
convite de ‘vir a Cristo’ [Jacó 1:7; Ômni 1:26; Morôni 
10:30, 32; D&C 20:59] também pode ser estendido 
aos que morreram sem conhecimento do evangelho 
[ver D&C 137:6–8]. Parte de sua preparação exige um 
trabalho terreno de outras pessoas. Compilamos gráficos 
de linhagem, criamos folhas de grupo familiar e fazemos 
o trabalho vicário no templo para coligar pessoas ao 
Senhor e a suas respectivas famílias [ver I Coríntios 
15:29; I Pedro 4:6]” (Conference Report, outubro de 2006, 
p. 85; ou A Liahona, novembro de 2006, p. 79).
Ajudamos a estender as bênçãos do convênio abraâmico 
às pessoas do mundo espiritual oferecendo-lhes as 
ordenanças seladoras que as unem e as ligam aos 
santos fiéis de todas as épocas. Dessa forma todos têm 
a oportunidade de ter uma família eterna e receber a 
exaltação no reino de Deus.

Podemos estender as bênçãos do convênio abraâmico a 
nossos antepassados. [8.4.2]

O Élder Bruce R. McConkie 
observou que, ao recebermos as 
bênçãos do convênio abraâmico, isso 
nos inspira a estender essas bênçãos 
para nossos antepassados: “As 
promessas [feitas aos pais] são o 
cumprimento do convênio abraâmico 
por meio do qual a semente dos 

patriarcas da antiguidade tem o direito de receber o 

sacerdócio, o evangelho e a vida eterna (inclusive o 
casamento celestial). Somos os filhos e, depois de 
recebermos essas bênçãos para nós mesmos, nossa 
atenção volta-se quase que instintivamente para o 
bem-estar de nossos antepassados que morreram sem o 
conhecimento do evangelho. Somos a semente de 
Abraão assim como eles foram a semente de Abraão — 
por intermédio de Isaque, de Jacó e da casa de Israel. 
Passamos então a ter o privilégio, por meio da salvação 
para os mortos, de pesquisar nossos antepassados — 
para os quais as mesmas bênçãos que recebemos 
também foram prometidas — e de pô-las ao alcance 
deles por meio das ordenanças vicárias da casa do 
Senhor” (A New Witness for the Articles of Faith, pp. 
508–509).

Perguntas para Refletir
•	Com	base	no	que	você	aprendeu	sobre	Abraão,	como	ele	
se	tornou	digno	de	ser	escolhido	pelo	Senhor	para	ser	o	
“pai	dos	fiéis”?	(D&C	138:41).

•	De	que	modo	seus	esforços	na	história	da	família	ajudam	
a	levar	as	bênçãos	do	convênio	abraâmico	às	pessoas	do	
mundo	espiritual?

Designações Sugeridas
•	Explique	a	alguém	como	as	bênçãos	do	convênio	
abraâmico	estão	ao	alcance	de	todas	as	pessoas	—	
inclua	Gálatas	3:26–29	em	sua	explicação.

•	Prepare	um	plano	de	aula	sobre	como	o	trabalho	de	
história	da	família	contribui	para	o	cumprimento	do	
convênio	abraâmico.	Faça	a	apresentação	numa	noite	
familiar	ou	outra	reunião	espiritual.

Recursos Adicionais
•	Bruce R.	McConkie,	A New Witness for the Articles of 

Faith,	1985,	pp.	503–509.
•	Russell M.	Nelson,	“Children	of	the	Covenant”,	Ensign,	
maio	de	1995,	pp.	32–35.

•	A Pérola de Grande Valor — Manual do Aluno	(manual	
do	Sistema	Educacional	da	Igreja,	2000),	pp.	93–98.

•	David A.	Bednar,	“Tornar-se	Um	Missionário”,	A Liahona,	
novembro	de	2005,	p.	44.

•	Russell M.	Nelson,	“A	Coligação	da	Israel	Dispersa”,	A 
Liahona,	novembro	de	2006,	p.	79.
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Introdução
Jesus Cristo abriu as portas para a pregação do 
evangelho no mundo espiritual (ver I Pedro 3:18–
20; D&C 138:16–19). Embora o evangelho possa 
ser aceito pelos espíritos no mundo espiritual, as 
ordenanças de salvação precisam ser realizadas por 
eles aqui na Terra. Os profetas modernos revelaram 
que muitos no mundo espiritual estão ansiosos para 
que as ordenanças sejam realizadas em favor deles. 
Ao estudar o material deste capítulo e renovar seus 
esforços para ajudar no trabalho de salvação para 
os mortos, pense nas bênçãos e alegrias ligadas 
ao trabalho de levar almas a Cristo (ver D&C 
18:15–16).

Comentários
Por meio da Expiação de Jesus Cristo, Todos os 
Filhos de Deus Podem Ser Salvos pela Obediência 
às Leis e Ordenanças do Evangelho [9.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Atos	2:37–38
•	Atos	4:10–12
•	 I Pedro	3:18–20
•	 I Pedro	4:6
•	2 Néfi	9:20–23
•	Doutrina	e	Convênios	18:22–25
•	Doutrina	e	Convênios	138:30–35,	58–59
•	Moisés	6:50–53
•	Regras	de	Fé	1:3–4

A Expiação de Jesus Cristo desempenha um papel central 
no plano de salvação. [9.1.1]

O plano de nosso Pai Celestial para a redenção de Seus 
filhos é conhecido por vários títulos nas escrituras, como 
“plano de salvação” (Moisés 6:62), “o grande plano de 
felicidade” (Alma 42:8) e o “plano de redenção” (Alma 
39:18). Tanto a Criação quanto a Queda são partes 
essenciais do plano de nosso Pai Celestial, mas o ponto 
principal é a Expiação de Jesus Cristo.

O Élder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, explicou: “O fato central, o alicerce crucial, a 
doutrina principal e a maior expressão do amor divino no 
plano eterno de salvação — verdadeiramente um ‘plano 
de felicidade’, como Alma o chamou [Alma 42:8]— é a 
Expiação do Senhor Jesus Cristo. Muito aconteceu antes 
e depois, mas sem esse ato fundamental, esse momento 
de triunfo pelo qual somos libertados da escravidão 
espiritual do pecado e das cadeias físicas da sepultura 
(em ambos os casos se trata inegavelmente de morte), 
não haveria sentido no plano da vida e, sem dúvida, 
nenhuma felicidade suprema nela ou depois” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon, 1997, p. 197).

“Por meio da Expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva 
por obediência às leis e ordenanças do Evangelho” (Regras de Fé 
1:3).
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O Élder Bruce R. McConkie (1915–1985), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, também ensinou a importância da 
Expiação para o plano:
“Dizemos, com justificado orgulho e completa verdade, 
que temos o evangelho eterno, o plano eterno de 
salvação estabelecido por Deus, o plano elaborado pelo 
grande Eloim para levar a efeito a imortalidade e a vida 
eterna de todos os Seus filhos espirituais, os habitantes 
deste minúsculo planeta e de todos os mundos infinitos 
criados por Sua mão. (Moisés 1:29–39.) (…)
(…) O Unigênito veio resgatar o homem decaído e 
expiar os pecados do mundo — tudo a fim de que 
‘todos os que cressem e fossem batizados em seu santo 
nome e perseverassem com fé, até o fim, fossem salvos’ 
[D&C 20:25]. O plano de salvação, concebido pelo Pai, 
concretizou-se assim por meio da Expiação de Seu Filho” 
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ, 1978, 
pp. 284, 287–288).

“Estreita é a porta (…) que leva à vida.” [9.1.2]

O Élder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, testificou que Jesus, nosso Redentor, tem a 
autoridade para estabelecer as condições para a salvação 
e que não há exceções em Suas condições:
“Jesus confirmou que ‘estreita é a porta, e apertado 
o caminho que leva à vida’ [Mateus 7:14]. Ele disse 
especificamente que ‘aquele que não nascer da água 
e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus’ [João 
3:5]. Isso significa que devemos ‘arrepender-nos, e cada 
um de nós ser batizado em nome de Jesus Cristo, para 
perdão dos pecados; e receberemos o dom do Espírito 
Santo’ [Atos 2:38]. (…)
Não há exceções; não há necessidade delas. Todos os 
que crerem e forem batizados, inclusive os que forem 
batizados por procuração, e perseverarem até o fim, 
serão salvos, “não somente os que creram após [a] vinda 

A salvação é concedida nos mesmos termos e nas mesmas condições em todas as épocas. Os homens e as mulheres precisam ter fé em Jesus 
Cristo, arrepender-se de seus pecados, ser batizados em nome de Jesus Cristo por alguém que possua a devida autoridade, receber o dom do 
Espírito Santo e perseverar fielmente até o fim.
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[de Cristo] na carne, no meridiano dos tempos, mas 
todos, desde o princípio, sim, todos os que existiram 
antes de sua vinda” [D&C 20:26]. Por essa razão o 
evangelho é pregado ‘também aos mortos, para que, na 
verdade, [sejam] julgados segundo os homens na carne, 
mas [vivam] segundo Deus em espírito’ [I Pedro 4:6]” 
(Conference Report, outubro de 2000, p. 10; ou A Liahona, 
janeiro de 2001, p. 10).

Os requisitos para a salvação são os mesmos para todos. 
[9.1.3]

Como “Deus não faz acepção de pessoas” (Atos 10:34; 
ver também Romanos 2:11; D&C 1:35), os termos e as 
condições para a salvação são os mesmos para todos os 
Seus filhos, seja qual for a época em que tenham vivido. 
O Élder David B. Haight (1906–2004), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, falou da coerência do plano de 
salvação e enumerou algumas das condições para sua 
administração:
“Cremos que Cristo veio ao mundo para resgatar 
a humanidade da morte física e espiritual trazida 
ao mundo pela queda de Adão, para que por meio 
do derramamento de Seu sangue inocente toda a 
humanidade fosse levantada em imortalidade e para que 
quem acreditasse e cumprisse Suas leis fosse erguido 
para a vida eterna.
A salvação é administrada nos mesmos termos e nas 
mesmas condições em todas as épocas. Os homens 
precisam ter fé Nele, arrepender-se de seus pecados, ser 
batizados em Seu nome, receber o dom do Espírito Santo 
e permanecer firmes para ganhar a vida eterna.
O Senhor Deus enviou Seus santos profetas entre todos 
os homens em todas as épocas para declarar essas coisas, 
assim como o faz hoje (ver Mosias 3:13)” (Conference 
Report, abril de 1988, pp. 24–25; ou Ensign, maio de 1988, 
p. 22).

As ordenanças do evangelho são vitais para a salvação. 
[9.1.4]

Os requisitos para a salvação incluem o recebimento das 
ordenanças necessárias. O Presidente Boyd K. Packer, 
do Quórum dos Doze Apóstolos, incentivou-nos a ser 
dignos de todas as ordenanças a nosso alcance neste 
ponto de nossa vida e a depois as pôr ao alcance dos 
membros de nossa família — tanto vivos quanto mortos:
“Para explicar um pouco do significado das ordenanças, 
começo com a terceira regra de fé: ‘Cremos que, por meio 
da Expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva 
pela obediência às leis e ordenanças do evangelho’. (…)

Cada santo dos últimos dias deve perguntar-se: Minha 
vida está em ordem? Realizei todas as ordenanças do 
evangelho que deveria, a esta altura de minha vida? Elas 
são válidas?
Se responderem afirmativamente a essas perguntas, e se 
as ordenanças foram realizadas sob o poder e autoridade 
seladores, elas permanecerão intactas eternamente. 
Nesse caso, até este ponto, sua vida estará na devida 
ordem. Assim, você fará bem em pensar em seus 
familiares, vivos e mortos, tendo em mente as mesmas 
perguntas” (“Venham ao Templo”, A Liahona, outubro de 
2007, p. 14).

Entre a Morte e a Ressurreição do Corpo Físico, o 
Espírito Vive no Mundo Espiritual e Tem a 
Oportunidade de Continuar a Progredir Rumo à 
Perfeição [9.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Lucas	23:43
•	2 Néfi	9:10–17
•	Alma	40:11–14, 21
•	Morôni	10:34
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Nosso espírito continua a viver. [9.2.1]

A morte é uma parte importante do plano de salvação, 
um passo necessário para voltarmos à presença de nosso 
Pai Celestial. “Quando o corpo físico morre, o espírito 
continua vivo. No mundo espiritual, o espírito daquele 
que é justo ‘será recebido num estado de felicidade, [num 
lugar] que é chamado paraíso, um estado de descanso, 
um estado de paz, onde descansará de todas as suas 
aflições e de todos os seus cuidados e tristezas’ (Alma 
40:12). Um local denominado prisão espiritual está 
reservado para aqueles que [morrem] em seus pecados, 
sem conhecimento da verdade ou em transgressão, 
tendo rejeitado os profetas’ (D&C 138:32)” (Sempre Fiéis: 
Tópicos do Evangelho, 2004, p. 114).

O mundo espiritual fica perto deste mundo. [9.2.2]

O Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) usou 
as palavras de Brigham Young para ajudar a ensinar 
a respeito da relação entre o mundo espiritual e este 
mundo:
“O mundo espiritual não está longe. Do ponto de vista 
do Senhor, em ambos os lados do véu o trabalho é o 
mesmo. Às vezes, o véu entre esta vida e a do outro lado 
torna-se extremamente tênue. Eu sei disso! Nossos entes 
queridos que nos deixaram não estão longe de nós.
Um Presidente da Igreja perguntou: ‘Onde está o 
mundo espiritual?’ e depois respondeu a sua própria 

pergunta: ‘É aqui mesmo. (…) Os [espíritos] vão além 
dos limites desta Terra organizada? Não, não vão. São 
trazidos para esta Terra com o propósito expresso de 
habitá-la por toda a eternidade’. Disse também: ‘(…) Se 
o Senhor permitisse e se fosse da vontade Dele, vocês 
conseguiriam ver os espíritos que partiram deste mundo 
com a mesma nitidez com que enxergam agora corpos 
com seus olhos naturais’” (Brigham Young, Journal of 
Discourses, vol. 3, pp. 369, 368). (“Because I Live, Ye Shall 
Live Also”, Ensign, abril de 1993, p. 4).

O espírito é semelhante ao corpo. [9.2.3]

Quando apareceu ao irmão de Jarede, Jesus Cristo 
apareceu com Seu corpo espiritual pré-mortal. Nessa 
ocasião, disse ao irmão de Jarede:
“Vês que foste criado segundo minha própria imagem? 
Sim, todos os homens foram criados, no princípio, a 
minha própria imagem.
Eis que este corpo que ora vês é o corpo do meu espírito; 
e o homem foi por mim criado segundo o corpo do meu 
espírito; e assim como te apareço em espírito, aparecerei 
a meu povo na carne” (Éter 3:15–16).
O Élder Mark E. Petersen (1900–1984), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, explicou que o corpo físico e nosso 
espírito têm aparência semelhante: “Cada um de nós é 
um espírito, e nosso espírito ocupa um corpo de carne 
e ossos. O espírito é a verdadeira pessoa. Nosso espírito 
se parece com nosso corpo, ou melhor, nosso corpo 
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‘adaptou-se’ para encaixar-se em nosso espírito. O 
espírito foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o 
corpo, se normal, à imagem e semelhança do espírito” 
(The Way of the Master, 1974, p. 124; ver também 1 Néfi 
11:11).

Nossas atitudes e inclinações não mudam. [9.2.4]

Ao ensinar sobre a importância do arrependimento 
durante a mortalidade, Amuleque, um missionário do 
Livro de Mórmon, ensinou: “O mesmo espírito que 
possuir vosso corpo quando deixardes esta vida (…) terá 
poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno” 
(Alma 34:34). O Élder Bruce R. McConkie (1915–1985), 
do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou ainda: “A vida, 
o trabalho e a atividade continuam todos no mundo 
espiritual. Os homens têm lá os mesmos talentos e a 
mesma inteligência que tinham nesta vida. Possuem 
lá as mesmas atitudes, inclinações e sentimentos que 
demonstravam em vida. Acreditam nas mesmas coisas, 
no que tange às verdades eternas. Com efeito, continuam 
a trilhar o mesmo caminho que estavam seguindo nesta 
vida” (Mormon Doctrine, 2ª ed., 1966, p. 762).

O progresso rumo à exaltação leva tempo. [9.2.5]

Um dos propósitos de nossa existência mortal é 
progredirmos para nos tornarmos mais semelhantes 
a nosso Pai Celestial. Embora entremos no mundo 
espiritual com as mesmas tendências que apresentamos 
na mortalidade, há oportunidades de crescimento e 
progresso lá. O Profeta Joseph Smith (1805–1844) 
explicou a natureza gradativa de nosso crescimento 
depois de morrermos: “Quando subimos uma escada, 
somos obrigados a começar de baixo e subir degrau 
por degrau, até chegar ao alto; o mesmo acontece com 
os princípios do Evangelho — devemos começar com 
o primeiro e continuar subindo até que tenhamos 
aprendido todos os princípios de exaltação. Mas só 
muito tempo depois de termos passado pelo véu é 
que os aprenderemos. Não compreenderemos tudo 
neste mundo; teremos muito trabalho para aprender 
nossa salvação e exaltação, mesmo depois da morte” 
(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Joseph Smith, 2007, 
p. 280).

As provações e os testes continuam. [9.2.6]

O Élder Neal A. Maxwell (1926–
2004), do Quórum dos Doze 
Apóstolos, ensinou que nosso 
período de provações e testes 
continua após a morte:

“Às vezes na Igreja nos expressamos mal (…), como se as 
pessoas que morrem fossem imediatamente para o reino 
celestial para desfrutar sem demora a presença plena de 
Deus. Tendemos a ignorar a realidade de que o mundo 
espiritual e o paraíso na verdade fazem parte do segundo 
estado. A obra do Senhor, no tocante ao segundo estado, 
termina antes do Juízo e da Ressurreição. (…)
Tudo indica que o véu do esquecimento do primeiro 
estado não será retirado de modo súbito, automático e 
total por ocasião de nossa morte física. Esse véu, inerente 
a todo o nosso segundo estado, faz parte integrante de 
nosso período mortal de provações, testes, tribulações 
e superação pela fé — e assim continuará em alguns 
aspectos-chave também no mundo espiritual. (…)
Assim, se não for deste lado do véu, então depois, no 
mundo espiritual vindouro, o evangelho será pregado 
a todos, inclusive todos os transgressores, rebeldes e 
todos os que rejeitaram os profetas, juntamente com 
todos os bilhões que morreram sem conhecimento do 
evangelho (D&C 138)” (The Promise of Discipleship, 2001, 
pp. 119, 122).

Jesus Cristo Iniciou a Pregação do Evangelho para 
as Pessoas na Prisão Espiritual [9.3]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	 João	5:25, 28
•	 João	20:17
•	 I Pedro	3:18–19
•	 I Pedro	4:6
•	Doutrina	e	Convênios 138

O Presidente Joseph F. Smith teve uma visão sobre a 
redenção dos mortos. [9.3.1]

Quando Jesus Cristo apareceu a 
Maria Madalena após Sua 
Ressurreição, disse: “Ainda não subi 
para meu Pai” (João 20:17). Enquanto 
o corpo de Jesus jazia na sepultura, 
Seu espírito visitou o mundo 
espiritual. Aprendemos detalhes 
sobre a visita do Salvador ao mundo 

espiritual em Doutrina e Convênios 138, uma visão 
concedida ao Presidente Joseph F. Smith (1838–1918).
O Presidente Smith teve muito contato com a morte 
durante sua vida. Seu pai, Hyrum Smith, sofreu o 
martírio com o Profeta Joseph Smith na Cadeia de 
Carthage quando o jovem Joseph F. tinha cinco anos de 
idade. Sua mãe, Mary Fielding Smith, morreu quando ele 
tinha 13 anos. E dez de seus filhos morreram na infância. 
A morte de seus filhos foi motivo de extrema tristeza 
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para o Presidente Smith, como registrou seu filho Joseph 
Fielding Smith: “Quando a morte invadia seu lar, como 
ocorreu tantas vezes, e seus pequeninos eram tirados de 
seu convívio, ele ficava com o coração partido e chorava, 
não como os enlutados que vivem sem esperança, mas 
devido à perda de suas ‘joias preciosas’ que lhe eram 
mais caras que a própria vida” (Life of Joseph F. Smith, 
1938, p. 455).
No início de 1918 uma epidemia mundial de gripe 
espanhola não parava de se alastrar e resultou na morte 
de muitos milhões de pessoas. A Primeira Guerra 
Mundial também estava em curso e custaria 16 milhões 
de vidas. Então, em 23 de janeiro de 1918, o Élder Hyrum 
Mack Smith, filho amado do Presidente Joseph F. Smith 
e membro do Quórum dos Doze Apóstolos, morreu aos 
45 de idade devido à ruptura do apêndice. O Presidente 
Smith, que tinha 80 anos na época da morte desse filho, 
sofreu sobremaneira com a perda e adoeceu gravemente. 
Ficou muito tempo confinado a seu quarto. Disse o 
seguinte sobre esse período de provação: “Não estive 

sozinho nestes cinco meses. Fiquei em espírito de oração, 
de súplica, de fé e determinação e comuniquei-me com 
o Espírito do Senhor continuamente” (Conference Report, 
outubro de 1918, p. 2).
Em 3 de outubro de 1918, durante sua doença, o 
Presidente Smith estava refletindo sobre a Expiação 
e o amor do Pai Celestial e do Salvador (ver D&C 
138:1–3). Ao ponderar, teve uma “visão da redenção dos 
mortos” (D&C 138:60) que acrescenta conhecimento 
e esclarecimentos sobre a salvação para os mortos. O 
Presidente Smith aprendeu que, após Sua morte, o 
Salvador apareceu para os “espíritos dos justos, que 
foram fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram 
na mortalidade” (ver D&C 138:12–18) e “organizou 
suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder 
e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do 
evangelho aos que estavam nas trevas” (D&C 138:30).
O Presidente Smith morreu seis semanas depois de 
receber essa revelação, que hoje constitui a seção 138 de 
Doutrina e Convênios.

Enquanto o corpo de Jesus Cristo estava no túmulo, Seu espírito entrou no mundo espiritual.
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O Salvador abriu as portas para a salvação dos mortos. 
[9.3.2]

O Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972) 
explicou que, até o momento em que o Salvador iniciou 
a pregação do evangelho para aqueles que estavam no 
cativeiro no mundo espiritual pós-mortal, não havia 
trabalho de redenção para os mortos:
“O Salvador abriu as portas para a salvação dos mortos. 
Antes disso, os mortos indignos ficavam trancafiados 
na prisão e não recebiam visitas. (Moisés 7:38–39; 
Isaías 24:22.) Temos boas razões para crer que os 
espíritos dos justos no paraíso não se misturavam com 
os espíritos injustos antes da visita de nosso Senhor ao 
mundo espiritual. Ele declarou que havia um abismo 
instransponível que separava os justos dos injustos [ver 
Lucas 16:26], assim a voz dos profetas não ressoava lá e o 
evangelho só começou a ser proclamado entre os iníquos 
depois de Cristo entrar naquele mundo antes de Sua 
Ressurreição. Foi Ele que abriu as portas da prisão. — 
Isaías 42:6–7; 61:1.
O Presidente Brigham Young afirmou que ‘Jesus foi o 
primeiro homem a pregar aos espíritos em prisão, de 
posse das chaves do Evangelho da salvação para eles. 
Essas chaves Lhe foram entregues no dia e na hora 
em que Ele entrou no mundo espiritual e, com elas, 
Ele abriu as portas da salvação aos espíritos em prisão’ 
(J. D. 4:285). Isso se harmoniza perfeitamente com as 
escrituras. O Presidente Joseph F. Smith, na visão que 
teve do mundo espiritual, confirmou esse ponto [ver 
D&C 138]. Naquele mundo, Cristo ensinou os espíritos 
dos justos e encarregou-os de levar Sua mensagem e 
pregar aos mortos que não haviam sido batizados. Dessa 
forma, Ele cumpriu Sua promessa feita a Isaías de que 
pregaria aos espíritos dos mortos e abriria as portas da 
prisão para libertá-los” (The Way to Perfection, 6ª ed., 
1946, pp. 315–316) .

Há uma ordem e uma estrutura perfeitas no mundo 
espiritual. [9.3.3]

Doutrina e Convênios 138:30 ensina que, enquanto 
estava no mundo dos espíritos, o Salvador “organizou 
suas forças” a fim de que a mensagem do evangelho 
fosse pregada a “todos os espíritos dos homens”. 
Pouco antes de sua morte, o Presidente Jedediah M. 
Grant (1816–1856), da Primeira Presidência, contou ao 
Presidente Heber C. Kimball (1801–1868), também 
da Primeira Presidência, uma experiência que ilustra a 
ordem e a estrutura estabelecidas no mundo espiritual.
No funeral do Presidente Grant, o Presidente Kimball 
disse: “[O irmão Grant] me contou: ‘[Irmão] Heber, 
estive no mundo espiritual duas noites seguidas e, de 

todos os medos que já senti na vida, o pior foi o de 
precisar voltar para meu corpo, embora fosse preciso 
fazê-lo. Ó, disse ele, ‘como eram belos o governo e a 
ordem que lá reinavam! Quando eu estava no mundo 
espiritual, vi a ordem de homens e mulheres justos, vi-os 
organizados em seus vários graus, e parecia não haver 
obstrução alguma a minha visão, eu conseguia enxergar 
cada homem e mulher em seu devido grau e sua ordem. 
Tentei ver alguma desordem lá, mas não havia, nem eu 
conseguia ver nenhum tipo de morte nem de trevas, 
desorganização ou confusão’. Ele disse que as pessoas 
que viu lá estavam organizadas por família e, ao olhar 
para elas, via grau após grau, e tudo estava organizado 
e todos viviam em perfeita harmonia” (“Remarks at the 
Funeral of President Jedediah M. Grant, by President 
Heber C. Kimball; Tabernacle, Thursday, December 4, 
1856”, Deseret News, 10 de dezembro de 1856, p. 316).

“Nenhuma alma será ignorada.” [9.3.4]

O Presidente Joseph Fielding Smith salientou que no 
plano perfeito de nosso Pai Celestial nenhuma alma seria 
esquecida ou privada da oportunidade de salvação:
“Em sua justiça, o Pai vai dar a todo homem o privilégio 
de ouvir o evangelho. Nenhuma só alma será esquecida 
ou ignorada [ver D&C 1:1–3]. Sendo isto verdade, 
que dizer dos inúmeros milhares de mortos que 
jamais ouviram falar de Cristo, que nunca tiveram a 
oportunidade do arrependimento e remissão de seus 
pecados, nunca encontraram um élder da Igreja investido 
de autoridade? Alguns de nossos bons vizinhos cristãos 
vos dirão que estão perdidos para sempre, pois no além- 
túmulo, não há nenhuma esperança.
Isso seria equitativo? Seria justo? Não! O Senhor vai dar 
a todo homem a oportunidade de ouvir e de receber vida 
eterna, ou um lugar em Seu reino. Somos afortunados 
por termos tido esse privilégio aqui e passado da morte 
para a vida.
O Senhor projetou Seu plano de redenção de modo 
que todos os que morreram sem essa oportunidade a 
receberão no mundo espiritual” (Doutrinas de Salvação, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. , 1954–1956, vol. II, pp. 
131–132).

Muitos no Mundo Espiritual Aguardam 
Ansiosamente as Bênçãos das Ordenanças do 
Evangelho [9.4]

“[As ordenanças] passam a valer para eles como se eles 
pessoalmente as tivessem recebido.” [9.4.1]

Embora o evangelho possa ser ensinado e aceito pelos 
espíritos no mundo espiritual, as ordenanças de salvação 
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precisam ser realizadas pelas pessoas que estão aqui na 
mortalidade em favor das que morreram sem as receber. 
O Presidente Joseph Fielding Smith explicou:
“O batismo é uma ordenança pertencente a esta vida, 
como a confirmação e a ordenação ao sacerdócio; 
o homem que não receber essas bênçãos aqui, não 
poderá recebê-las no mundo espiritual. Ali poderá 
arrepender-se, crer e aceitar a verdade; porém não pode 
ser batizado, confirmado ou ordenado, ou receber a 
investidura, pois estas ordenanças são daqui. O que se 
deve fazer quanto a isso?
Usamos substitutos que agirão vicariamente, o que 
significa um agindo por outro, e nos templos existem 
aqueles que fazem as vezes dos mortos e recebem, no 
lugar deles, todas as bênçãos. Quando fazem isso, se 
o morto aceitar o trabalho realizado, ele é reconhecido 
como se houvesse agido pessoalmente” (Doutrinas de 

Salvação, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., vol. II, p. 
160).

Muitos espíritos aguardam ansiosamente as ordenanças 
do evangelho. [9.4.2]

O Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
ensinou sobre a ansiedade de muitos no mundo 
espiritual que desejam receber as ordenanças do 
evangelho:
“O mundo espiritual está cheio de espíritos que esperam 
ansiosamente que realizemos essas ordenanças terrenas 
para eles. (…)
Alguns de nós já tivemos a oportunidade de esperar por 
alguém ou alguma coisa durante um minuto, uma hora, 
um dia, uma semana ou mesmo um ano. Conseguem 
imaginar como nossos progenitores devem sentir-se, 

Templo de St. George Utah.
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sabendo que alguns deles talvez estejam esperando há 
décadas ou até mesmo séculos para que as ordenanças 
do templo sejam realizadas por eles?” (“The Things of 
Eternity—Stand We in Jeopardy?” Ensign, janeiro de 
1977, pp. 1, 7).
O Presidente Wilford Woodruff (1807–1898) relatou 
uma experiência que teve quando foi visitado pelos 
espíritos dos pais fundadores dos Estados Unidos da 
América e outros líderes do passado durante o período 
em que serviu como o primeiro presidente do Templo de 
St. George Utah, o primeiro templo concluído depois da 
chegada dos santos ao Oeste:
“Duas semanas antes de eu ir embora de St. George, 
os espíritos dos mortos se reuniram a minha volta, 
querendo saber por que não os redimíramos. Disseram: 
‘A Casa de Investiduras [uma estrutura temporária em 
Salt Lake City utilizada para a realização de ordenanças 
do templo antes da dedicação do Templo de Salt Lake] 
funcionou por vários anos, mas nada nunca foi feito por 
nós. Lançamos os alicerces do governo que vocês hoje 
desfrutam e nunca o traímos: permanecemos fiéis a ele e 
a Deus’.
Tratava-se dos signatários da Declaração de 
Independência [dos Estados Unidos da América], e eles 
permaneceram comigo dois dias e duas noites. (…)
Sem tardar, entrei na pia batismal e chamei o irmão 
McAllister para me batizar pelos signatários da 
Declaração de Independência e cinquenta outros homens 
eminentes, num total de cem pessoas, incluindo John 
Wesley, Colombo e outros” (The Discourses of Wilford 
Woodruff, ed. G. Homer Durham, 1990, pp. 160–161).

Pouquíssimos não aceitarão o evangelho. [9.4.3]

Alguns podem se perguntar se muitos no mundo 
espiritual aceitarão a mensagem do evangelho quando 
lhes for apresentada. O Presidente Wilford Woodruff 
fez as seguintes afirmações:
“Digo-vos que, quando os profetas e apóstolos pregam 
para os que estão trancafiados na prisão e que não 
receberam o evangelho, milhares deles aceitam o 
evangelho. (…)
Haverá bem poucos, se houver, que não aceitarão. Jesus, 
enquanto Seu corpo jazia no sepulcro, foi pregar aos 
espíritos em prisão, que tinham sido destruídos nos dias 
de Noé. Depois de tanto tempo de sofrimento na prisão, 
eles certamente aceitaram o evangelho de bom grado e, 
se o fizeram mesmo, serão salvos no reino de Deus. Os 
pais deste povo abraçarão o evangelho” (The Discourses 
of Wilford Woodruff, pp. 152 158).

Na conferência de outubro de 1893, o Presidente 
Lorenzo Snow (1814–1901) fez comentários parecidos:
“A grande maioria das pessoas que está no mundo 
espiritual para quem o trabalho foi realizado receberá a 
verdade. As condições para os espíritos dos mortos que 
receberem o testemunho de Jesus no mundo espiritual 
são mil vezes mais favoráveis do aqui nesta vida” 
(Millennial Star, 6 de outubro de 1893, p. 718).
“Um trabalho maravilhoso está sendo realizado em 
nossos templos em favor dos espíritos em prisão. 
Acredito também firmemente que, quando o evangelho 
é pregado aos espíritos em prisão, o sucesso dessa 
pregação será muito maior do que o alcançado por 
nossos élderes nesta vida. Creio verdadeiramente que 
haverá pouquíssimos espíritos que não receberão com 
alegria o Evangelho quando lhes for apresentado. 
As circunstâncias lá serão mil vezes mais favoráveis” 
(Millennial Star, 22 de janeiro de 1894, p. 50).

Os espíritos têm conhecimento de nosso trabalho no 
templo e o aceitam. [9.4.4]

Uma experiência do Élder Melvin J. Ballard (1873–
1939), do Quórum dos Doze Apóstolos, ajuda-nos a 
entender que os habitantes do mundo espiritual estão 
cientes do trabalho que fazemos por eles nos templos:
“O Élder Ballard estava em nossa pia batismal [no 
Templo de Logan Utah] certo sábado em que quase mil 
batismos foram realizados pelos mortos. Enquanto estava 
lá, ele refletiu sobre a grandiosidade das cerimônias 
do templo e sobre o fato de estarmos levando bênçãos 
especiais para os vivos e os mortos. Seus pensamentos 
se voltaram para o mundo espiritual, e ele se perguntou 
se as pessoas de lá aceitariam o trabalho que estávamos 
fazendo para elas.
O Élder Ballard contou: ‘De repente, uma visão se 
descortinou diante de mim, e vi uma grande congregação 
de pessoas reunidas na extremidade leste da sala do 
batistério. Assim que cada nome era batizado, uma a 
uma, aquelas pessoas subiam uma escada acima da fonte 
rumo à extremidade oeste da sala. Não faltava nenhuma 
alma, mas havia alguém para cada um dos mil nomes 
batizados naquele dia’.
O irmão Ballard disse nunca ter visto pessoas tão felizes 
em toda a sua vida. Todos do grupo se regozijavam com 
o que estava [sendo] feito por eles” (Nolan Porter Olsen, 
Logan Temple: The First 100 Years, 1978, p. 170).
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Perguntas para Refletir
•	De	que	modo	o	trabalho	de	história	da	família	e	as	
ordenanças	do	templo	pelos	mortos	são	exemplos	do	
amor	do	Pai	Celestial	por	todos	os	Seus	filhos?

•	Tanto	o	Presidente	Wilford	Woodruff	quanto	o	Presidente	
Lorenzo	Snow	explicaram	que	a	pregação	do	evangelho	
seria	mais	fácil	no	mundo	espiritual	do	que	nesta	vida	
mortal.	A	seu	ver,	por	que	isso	acontece?

•	Em	sua	opinião,	por	que	nosso	Pai	Celestial	exige	as	
mesmas	ordenanças	tanto	para	os	mortos	como	para	os	
vivos?	O	que	isso	nos	ensina	a	respeito	Dele	e	do	plano	
de	salvação?

Designações Sugeridas
•	Estude	cuidadosamente	e	pondere	Doutrina	e	
Convênios 138.	Escreva	um	parágrafo	ou	dois	explicando	
como	essa	revelação	motiva	ou	inspira	você	a	fazer	o	
trabalho	de	história	da	família	e	do	templo.

•	Prepare	uma	aula	para	a	noite	familiar	sobre	a	doutrina	
de	redenção	dos	mortos,	que	é	única	à	Igreja.	Use	
na	aula	escrituras	e	citações	que	você	estudou	neste	
capítulo.

Recursos Adicionais
•	Princípios do Evangelho,	2009,	pp.	243–248.
•	D. Todd	Christofferson,	“Por	Que	Realizamos	o	Batismo	
pelos	Mortos?”	A Liahona,	março	de	2009,	p.	32.
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os Templos no Plano de Salvação 10

Introdução
O Presidente Boyd K. Packer, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, ensinou a importância dos 
convênios e das ordenanças:

“A vida é uma jornada de regresso ao lar para todos 
nós, de volta à presença de Deus em Seu reino 
celestial.

As ordenanças e os convênios tornam-se nossas 
credenciais para admissão à presença Dele. Ser 
dignos de recebê-los é a busca de toda uma 
vida; mantê-los daí em diante é o desafio da 
mortalidade” (Conference Report, abril de 1987, p, 27; 
ou Ensign, maio de 1987, p. 24).

O Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos 
Doze Apóstolos, falou da importância dos 
templos e das ordenanças do templo: “O templo 
é literalmente a casa do Senhor, reservado para as 
ordenanças de significado eterno. Essas ordenanças 
incluem batismos, casamentos, investiduras e 
selamentos. (…)

(…) As ordenanças do templo são absolutamente 
essenciais. Não podemos voltar à presença de Deus 
sem elas” (“Prepare for Blessings of the Temple”, 
Ensign, março de 2002, pp. 17–18).

Este capítulo contém uma visão geral das 
ordenanças de salvação e dos respectivos 
convênios. Vai ajudar você a compreender melhor a 
importância desses convênios e dessas ordenanças 
para si e seus familiares. Espera-se que esses 
ensinamentos reforcem seu desejo de fazer e 
guardar seus convênios com Deus e o motivem 
ainda mais a proporcionar essas ordenanças a seus 
familiares falecidos.

Comentários
Convênio É um Acordo Solene entre Deus e o 
Homem Segundo os Termos de Deus [10.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Êxodo	19:5–6
•	 Jeremias	31:31–33
•	Mosias	5:5–8
•	Mosias	18:8–10
•	Doutrina	e	Convênios	84:33–39

Um convênio é um acordo sagrado. [10.1.1]

“Um convênio é um acordo sagrado entre Deus e uma 
pessoa ou grupo de pessoas. Deus estabelece condições 
específicas e Ele promete abençoar-nos se obedecermos 
às Suas condições. Quando decidimos não cumprir os 
convênios, não podemos receber as bênçãos e, em alguns 
casos, sofremos uma penalidade como consequência de 
nossa desobediência.
Todas as ordenanças salvadoras do sacerdócio são 
acompanhadas de convênios” (Sempre Fiéis: Tópicos do 
Evangelho, 2004, p. 45).

Deus determina nossos convênios com Ele. [10.1.2]

O Élder Dennis B. 
Neuenschwander, membro emérito 
dos Setenta, ensinou que os 
convênios salvadores têm origem em 
Deus e são validados por Sua 
autoridade:
“Os convênios eternos nos são 
oferecidos somente por Deus. Ele é 

o autor de todos esses convênios, assim como o único 
que possui autoridade e poder para garantir sua validade 
além desta vida.
‘E tudo que existe no mundo, quer seja ordenado por 
homens, por tronos ou principados ou poderes ou coisas 
de renome, sejam quais forem, que não for por mim nem 
pela minha palavra, diz o Senhor, será derrubado e não 
permanecerá depois que os homens morrerem; nem na 
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ressurreição nem depois da ressurreição, diz o Senhor 
vosso Deus’ [D&C 132:13].
Não podemos criar tais convênios porque não temos o 
poder de garanti-los. Consequentemente, só podemos 
assumir convênios que nos sejam oferecidos por Deus 
— e só podemos fazê-lo da maneira ensinada por Ele” 
(“Ordenanças e Convênios”, A Liahona, novembro de 
2001, p. 16).

O cumprimento dos convênios é o teste crucial da vida. 
[10.1.3]

O Presidente Henry B. Eyring, da 
Primeira Presidência, explicou a 
natureza crucial de nossos convênios 
com Deus: “Os santos dos últimos 
dias são um povo de convênios. A 
partir do batismo e ao longo de todos 
os marcos espirituais da vida, 
fazemos promessas a Deus, e Ele nos 

faz promessas. O Senhor sempre cumpre as promessas 
feitas por intermédio de Seus servos autorizados, mas o 
teste decisivo de nossa vida é ver se faremos e 
cumpriremos nossos convênios com Ele” (Conference 
Report, outubro de 1996, p. 40; ou Ensign, novembro de 
1996, p. 30).

Convênios e Ordenanças de Salvação São 
Necessários para a Exaltação no Reino Celestial 
[10.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	84:19–22
•	Doutrina	e	Convênios	97:8–9
•	Doutrina	e	Convênios	98:13–15
•	Doutrina	e	Convênios	132:5–7,	19–21

As ordenanças e os convênios nos ajudam a voltar à 
presença de Deus. [10.2.1]

“Na Igreja, uma ordenança é um ato sagrado e formal 
realizado por uma autoridade do sacerdócio. Algumas 
ordenanças são essenciais à nossa exaltação. Essas 
ordenanças se chamam ordenanças de salvação e 
incluem o batismo, a confirmação, a ordenação ao 
Sacerdócio de Melquisedeque (para os homens), a 
investidura no templo e o selamento do casamento. Em 
cada uma dessas ordenanças, fazemos solenes convênios 
com o Senhor. (…)
Ordenanças e convênios ajudam-nos a lembrarmos de 
quem somos. Eles nos lembram de nosso dever para 
com Deus. O Senhor as deu para ajudar-nos a vir a Ele 

e a receber a vida eterna. Quando as honramos, Ele nos 
fortalece” (Sempre Fiéis, pp. 125–126).

As ordenanças e os convênios são essenciais para a 
exaltação. [10.2.2]

O Presidente Howard W. Hunter (1907–1995) resumiu 
a natureza crucial dos convênios e das ordenanças do 
templo:
“Nas ordenanças do templo, constroem-se os alicerces 
da vida eterna. A Igreja tem a responsabilidade — e a 
autoridade — de preservar e proteger a família como o 
alicerce da sociedade.
Todas as ordenanças do templo são essenciais para a 
salvação e exaltação dos filhos de nosso Pai Celestial. (…)
Todos os nossos esforços em proclamar o evangelho, 
aperfeiçoar os santos e redimir os mortos conduzem-nos 
ao templo sagrado. Por essa razão, todas as ordenanças 
do templo são absolutamente importantes, pois, sem 
elas, não poderemos voltar à presença de Deus” (“Um 
Povo Motivado pelo Templo”, A Liahona, março de 2004, 
p. 40).

Os convênios eternos têm uma ordenança que os 
acompanha. [10.2.3]

O Élder Dennis B. Neuenschwander ensinou sobre 
a importância das ordenanças ligadas aos convênios de 
salvação:
“As ordenanças sagradas e a autoridade para 
administrá-las não começaram com a Restauração do 
evangelho e a fundação da Igreja moderna em 1830. 
As ordenanças sagradas do evangelho como requisitos 
para a salvação e exaltação foram ‘[instituídas] desde 
antes da fundação do mundo’ [D&C 124:33]. Sempre 
constituíram parte imutável do evangelho. O Profeta 
Joseph Smith ensinou: ‘Não se podem alterar nem 
mudar as ordenanças que foram instituídas nos céus 
antes da fundação do mundo, no sacerdócio, para 
redimir os homens. Todos têm de ser salvos pelos 
mesmos princípios’ [Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith, 1976, p. 308]. (…)
(…) As ordenanças sagradas são a porta de entrada 
para convênios sagrados com Deus. As ordenanças e 
os convênios não podem ser bem compreendidos se 
dissociados uns dos outros. Por meio das ordenanças, 
fazemos convênios, e por meio deles, recebemos as 
ordenanças. Embora possa haver ordenanças que 
possuam convênios vinculados a elas — como a bênção 
dada às crianças para dar-lhes um nome, a unção dos 
enfermos e as bênçãos de consolo — não há nenhum 
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convênio eterno que não esteja ligado a uma ordenança. 
Nossos importantes passos em direção a Deus são 
precedidos por ordenanças sagradas e governados pelas 
condições dos convênios associados a essas ordenanças” 
(“Ordenanças e Convênios”, A Liahona, novembro de 
2001, p. 16).

O batismo é nosso primeiro convênio com Deus. [10.2.4]

O batismo é o primeiro convênio que fazemos com 
Deus no caminho da exaltação. O Élder D. Todd 
Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, 
explicou:
“Celebramos convênios por meio de ordenanças do 
sacerdócio, rituais sagrados que Deus ordenou para 
manifestarmos nosso compromisso. Nosso convênio 
inicial, por exemplo, no qual penhoramos nosso desejo 
de tomar sobre nós o nome de Cristo, é confirmado pela 
ordenança do batismo. Ele é realizado individualmente, 
pelo nome. Por meio dessa ordenança, tornamo-nos 
parte do povo do convênio do Senhor e herdeiros do 
Reino Celestial de Deus. 

Outras ordenanças sagradas são realizadas nos 
templos erigidos para esse propósito. Se formos fiéis 
aos convênios que ali fazemos, seremos herdeiros não 
somente do reino celestial, mas também da exaltação, 
a glória mais elevada no reino dos céus, e receberemos 
toda a capacidade divina que Deus pode conceder (ver 
D&C 132:20)” (Conference Report, abril de 2009, p. 17; ou 
A Liahona, maio de 2009, p. 19).

No Templo, Participamos de Ordenanças Sagradas e 
Fazemos Convênios Essenciais à Exaltação [10.3]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	124:37–40
•	Doutrina	e	Convênios	131:1–4

O objetivo principal dos templos é prover as ordenanças 
de salvação. [10.3.1]

Embora os templos sirvam a vários propósitos em nossa 
vida, o Élder Robert D. Hales, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, destacou seu propósito principal:

O batismo é o convênio inicial que fazemos com Deus.
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“A oportunidade de entrar no templo e ali fazer 
convênios sagrados é uma das maiores bênçãos ao nosso 
alcance na mortalidade. (…)
O principal propósito do templo é prover as ordenanças 
necessárias para nossa exaltação no reino celestial. As 
ordenanças do templo nos conduzem a nosso Salvador 
e nos concedem as bênçãos decorrentes da Expiação 
de Jesus Cristo. Os templos são a maior universidade 
de aprendizado conhecida pelo homem” (“As 
Bênçãos do Templo”, A Liahona, outubro de 
2009, p. 12).

As ordenanças são essenciais para os 
mortos. [10.3.2]

Todas as ordenanças de salvação, 
quer pelos vivos quer pelos 
mortos, são realizadas com a 
devida autoridade do sacerdócio. 
O batismo, a confirmação e a 
ordenação ao Sacerdócio de 
Melquisedeque para os vivos são 
realizados fora dos templos, em 
geral em capelas de ala ou estaca. 
Todas as ordenanças de salvação para 
os mortos são realizadas nos templos. 
Seguem-se breves resumos das ordenanças 
essenciais realizadas nos templos hoje:
Batismo e confirmação. As ordenanças de salvação 
do evangelho em favor dos mortos começam com o 
batismo vicário por imersão e a confirmação como 
membro da Igreja, para o dom do Espírito Santo, pela 
imposição de mãos (ver Regras de Fé 1:4–5). O batismo 
e a confirmação para os vivos são realizados fora do 
templo (em geral, na pia batismal de uma sede de estaca 
ou em outro local aprovado pela devida autoridade do 
sacerdócio). Os batismos pelos mortos são realizados 
por procuradores vivos somente na pia batismal de um 
templo.
Ordenação ao Sacerdócio de Melquisedeque. As ordenações 
ao Sacerdócio de Melquisedeque em favor dos homens 
falecidos são realizadas vicariamente no templo.
Abluções e unções. Há referências a abluções e unções no 
Velho Testamento (ver Êxodo 28:2–3, 41; 29:4–7; 40:12–
13; Levítico 8:6). “As ordenanças de ablução e unção 
são geralmente chamadas no templo de ordenanças 
iniciatórias [porque iniciam a investidura]. Para nosso 
propósito será suficiente dizer apenas o seguinte: Há 
abluções e unções associadas à investidura. São em 
sua maior parte de natureza simbólica, mas prometem 
bênçãos específicas e imediatas, bem como bênçãos 
futuras.

Juntamente com essas ordenanças, o garment será 
oficialmente vestido em você no templo, e você receberá 
a promessa de bênçãos maravilhosas em relação a ele” 
(Preparação para Entrar no Templo Sagrado, 2002, p. 32; ver 
também D&C 124:39).
Investidura. Os membros da Igreja geralmente recebem a 
investidura quando estão preparando-se para servir uma 

missão de tempo integral ou ser selados no templo. 
A maturidade espiritual é importante para 

as pessoas que recebem a investidura. A 
investidura é um dom de conhecimento 

e vem acompanhada de convênios 
sagrados pelos quais a pessoa que a 

recebe promete viver de acordo com 
o conhecimento adquirido. Investir 
também significa fazer prosperar, 
conceder algo de valor a alguém. 
“Investir significa enriquecer, 
dar a outra pessoa algo muito 
duradouro e valioso” (Preparação 
para Entrar no Templo Sagrado, 

p. 29).
O Presidente Brigham Young 

(1801–1877) definiu a investidura 
do templo da seguinte maneira: “Sua 

investidura é o recebimento de todas 
as ordenanças da casa do Senhor que são 

necessárias para que possam, depois de terem 
deixado esta vida, caminhar de volta à presença do 
Pai, passando pelos anjos que estão de sentinela” 
(Ensinamentos dos Presidentes da Igreja: Brigham Young, 
1997, p. 302).
O Élder James E. Talmage (1862–1933), do Quórum 
dos Doze Apóstolos, fez um apanhado dos convênios 
ligados à investidura: “As ordenanças da investidura 
incluem certas obrigações por parte do membro, como o 
convênio e a promessa de observar a lei de total virtude 
e castidade, ser caridoso, benevolente, tolerante e puro; 
devotar tanto os talentos quanto os recursos materiais 
para difundir a verdade e elevar a raça [humana]; 
manter-se devoto à causa da verdade e procurar, de todas 
as maneiras, contribuir para a grandiosa preparação da 
Terra para o recebimento de seu Rei — o Senhor Jesus 
Cristo. Ao recebermos cada convênio e assumirmos cada 
uma das obrigações, uma bênção é pronunciada sobre 
nós, condicionada à observância fiel a suas exigências” 
(The House of the Lord, ed. rev., 1976, p. 84).
Selamento. O poder de selar uma família para o tempo 
e a eternidade é a experiência culminante do templo. 
O Presidente Howard W. Hunter ensinou o seguinte 
sobre os selamentos do templo: “Outra ordenança do 
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templo é o casamento celestial, em que a mulher é 
selada ao marido e o marido à mulher para a eternidade. 
Sabemos que o casamento civil termina com a morte; 
mas o casamento celestial realizado no templo pode 
existir para sempre. Os filhos nascidos de um casal após 
um casamento eterno estão automaticamente selados 
aos pais para a eternidade. Se os filhos nascerem antes 
de uma mulher ser selada ao marido, há a ordenança 
do selamento no templo que sela (ou une) esses filhos 
aos pais para a eternidade” (“Um Povo Motivado pelo 
Templo”, A Liahona, março de 2004, p. 40).

As Ordenanças pelos Antepassados Falecidos Só 
Podem Ser Realizadas nos Templos [10.4]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	124:29–37
•	Doutrina	e	Convênios	127:5–9
•	Doutrina	e	Convênios	128:11–15, 24

O batismo pelos mortos foi restaurado nos últimos dias. 
[10.4.1]

O Profeta Joseph Smith, ao discursar no funeral de 
Seymour Brunson em 15 de agosto de 1840, apresentou a 
doutrina do batismo pelos mortos. Os membros da Igreja 
ficaram surpresos, mas igualmente entusiasmados. Após 
esse acontecimento, as Autoridades Gerais passaram 
a falar com frequência sobre essa nova doutrina, e os 
santos começaram a realizar batismos em favor de seus 
entes queridos falecidos no Rio Mississippi, que ficava 
nas proximidades (ver Joseph Fielding Smith, Essentials 
in Church History, Classics in Mormon Literature Series 
[1979], pp. 252–253; A História da Igreja na Plenitude dos 
Tempos: Manual do Aluno, 2003, p. 251).
Na conferência geral da Igreja em outubro de 1841, 
realizada em Nauvoo, Illinois, o Profeta Joseph Smith 
declarou que o Senhor desejava que os santos parassem 
os batismos pelos mortos até que pudessem ser 
realizados em Sua casa (o Templo de Nauvoo). Em 8 
de novembro de 1841, o Presidente Brigham Young, 
Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, dedicou a 
pia batismal no andar inferior do templo inacabado e 
os membros da Igreja começaram a realizar batismos 
pelos mortos (ver History of the Church, vol. 4, pp. 426, 
446, 454).
Doutrina e Convênios 127 e 128 trazem orientações 
adicionais do Profeta Joseph Smith sobre o batismo 
pelos mortos. Desde esse momento, todas as ordenanças 
de salvação pelos mortos são realizadas somente nos 
templos.

Temos a responsabilidade de realizar ordenanças pelos 
mortos. [10.4.2]

O Presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) ensinou 
sobre nossa responsabilidade de proporcionar as 
ordenanças de exaltação por nossos antepassados 
falecidos:
“Um dos trabalhos que Ele ordenou nestes últimos dias 
é que nós que recebemos as ordenanças de exaltação 
realizemos as ordenanças e os selamentos por nossos 
progenitores que não tiveram a oportunidade de receber 
o evangelho na mortalidade. Temos o privilégio de 
abrir as portas da salvação para as almas que podem 
estar presas nas trevas do mundo dos espíritos, a fim 
de que recebam a luz do evangelho e sejam julgadas 
da mesma forma que nós. Sim, ‘as obras que eu faço’— 
proporcionar as ordenanças de salvação do evangelho 
ao próximo — ‘[fareis] também’. Quantos milhares 

Grupo de jovens saindo do templo em Gana, África Ocidental.
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de nossos familiares ainda estão aguardando essas 
ordenanças seladoras?
Convém perguntar: ‘Já fiz tudo a meu alcance como 
pessoa neste lado do véu? Serei um salvador para eles — 
meus próprios progenitores?’
Sem eles, não podemos ser aperfeiçoados! A exaltação 
é um assunto de família” (“Because I Live, Ye Shall Live 
Also”, Ensign, abril de 1993, p. 6).

As ordenanças de salvação serão oferecidas a todos os 
filhos do Pai Celestial. [10.4.3]

O Presidente Boyd K. Packer explicou que o propósito 
supremo do trabalho pelos mortos é levar o dom da 
salvação a todos os que desejarem recebê-lo:
“No templo, os membros da Igreja que se provarem 
merecedores podem participar das mais sublimes 
ordenanças redentoras já reveladas à humanidade. 
Lá, numa cerimônia sagrada, uma pessoa pode ser 
lavada, ungida, instruída, investida e selada. E depois de 
recebermos essas bênçãos para nós mesmos, podemos 
oficiar em favor dos que já morreram sem receber 

a mesma oportunidade. No templo, as ordenanças 
sagradas são realizadas tanto para os vivos quanto para 
os mortos.
(…) Um dia todas as pessoas vivas e todas que já viveram 
terão a oportunidade de ouvir o evangelho e aceitar ou 
rejeitar o que o templo oferece” (“The Holy Temple”, 
Ensign, fevereiro de 1995, p. 32).

Todos têm o arbítrio de aceitar ou rejeitar as ordenanças 
vicárias. [10.4.4]

Algumas pessoas fazem ressalvas à prática da Igreja de 
realizar batismos vicários pelos mortos. Uma objeção é 
que isso poderia ir de encontro aos desejos do falecido. 
O Élder D. Todd Christofferson deixou bem claro 
o respeito da Igreja pelo arbítrio das pessoas falecidas 
pelas quais realizamos ordenanças no templo: “Alguns 
não compreendem e pensam que as almas de pessoas 
falecidas estão ‘sendo batizadas na fé mórmon sem seu 
conhecimento’ ou que ‘pessoas que antes pertenciam a 
outras denominações religiosas podem retroativamente 
ser forçadas a aceitar essa fé’. Eles pressupõem que, de 
alguma forma, temos poder de forçar uma alma a fazer 
alguma coisa em questões de fé. Claro que não podemos. 
Deus concedeu o arbítrio ao homem desde o início [ver 
Moisés 7:32; ver também Alma 5:33–36; 42:27]. ‘Os 
mortos que se arrependerem serão redimidos por meio 
da obediência às ordenanças da Casa de Deus’ [D&C 
138:58], mas somente se aceitarem essas ordenanças. 
A Igreja não os coloca em seus registros nem os conta 
como membros” (Conference Report, outubro de 2000, 
p. 8; ou A Liahona, janeiro de 2001, p. 10).

Somos Abençoados pela Frequência ao Templo [10.5]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	97:15–16
•	Doutrina	e	Convênios	109:10–12,	20–26,	67,	72–75
•	Doutrina	e	Convênios	110:7

Preparar-se para frequentar o templo. [10.5.1]

“As ordenanças e cerimônias do templo são simples. São 
muito belas. São sagradas. São mantidas em segredo 
para não serem transmitidas a pessoas que não estejam 
preparadas. A curiosidade não é uma preparação. 
O interesse profundo, em si, também não é uma 
preparação. A preparação para as ordenanças necessárias 
inclui passos preliminares: fé, arrependimento, batismo, 
confirmação, dignidade e maturidade a quem entra como 
convidado na casa do Senhor” (Preparação para Entrar no 
Templo Sagrado, p. 2).

Batistério do Templo de Helsinki Finlândia
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O templo é um lugar de revelação. [10.5.2]

O Élder John A. Widtsoe (1872–1952), do Quórum dos 
Doze Apóstolos, indicou que aqueles que frequentam 
o templo fielmente devem esperar receber revelações: 
“Para o homem ou a mulher que passa pelo templo 
com os olhos abertos, prestando atenção aos símbolos e 
convênios e fazendo um esforço firme e contínuo para 
compreender seu pleno significado, Deus Se pronuncia, 
e são concedidas revelações. (…) Creio que a pessoa 
atarefada (…) que tem preocupações e problemas pode 
resolvê-los melhor e mais rápido na casa do Senhor 
do que em qualquer outro lugar. Se ela deixar seus 
problemas de lado e voltar a atenção para o trabalho 
do templo para si mesma e seu mortos, concederá 
uma bênção grandiosa aos que já se foram e receberá 
também uma bênção substancial, pois nos momentos 
mais inesperados, dentro ou fora do templo, ela receberá, 
como revelação, a solução dos problemas que lhe 
atormentam a vida. Esse é o dom concedido àqueles 
que entram no templo da maneira certa, pois é um lugar 
onde se pode esperar receber revelações” (“Temple 
Worship”, The Utah Genealogical and Historical Magazine, 
abril de 1921, pp. 63–64.)

O Espírito do Senhor permeará nossa vida. [10.5.3]

O Élder Royden G. Derrick (1915–2009), dos Setenta, 
prestou testemunho das várias bênçãos resultantes 
da frequência ao templo: “Os templos do Senhor são 
um recurso a ser utilizado pelos membros fiéis para 
enriquecer e enobrecer espiritualmente sua vida e a vida 
de membros da família imediata e mais distante. Quando 
os membros da Igreja vão ao templo regularmente, sua 
alma se enche de paz interior, o Espírito do Senhor 
reina no lar, o amor e o respeito se aprofundam entre 
os familiares, os problemas adquirem contornos mais 
definidos, as soluções ficam mais visíveis, as emoções 
tornam-se mais serenas nos relacionamentos familiares, 
os divórcios diminuem substancialmente na comunidade 
da Igreja, a vida dos frequentadores e das pessoas a sua 
volta se enriquece espiritualmente e é mais provável que 
os filhos façam boas amizades, se comuniquem melhor 
com os pais, frequentem o seminário e o instituto, sirvam 
missão, fiquem ativos na Igreja, compreendam melhor 
os princípios do evangelho e estejam à altura de um 
relacionamento familiar eterno” (Temples in the Last 
Days, 1987, p. 156).

A investidura é uma proteção para nós. [10.5.4]

Sempre há promessas ligadas aos convênios que fazemos 
com o Senhor. O Presidente Joseph Fielding Smith fez 

uma reflexão sobre a promessa de proteção do Senhor 
atrelada aos convênios do templo:
“Quando vamos ao templo, erguemos a mão e 
assumimos o compromisso de servir ao Senhor e guardar 
Seus mandamentos e nos conservarmos limpos das 
manchas do mundo. Se entendemos o que estamos 
fazendo, então a investidura será uma proteção para nós 
todos em nossa vida — proteção de que não dispõe um 
homem que não vai ao templo.
Ouvi meu pai [o Presidente Joseph F. Smith] dizer que 
na hora da provação, na hora da tentação, ele pensava 
nas promessas, nos convênios que havia feito na Casa do 
Senhor, e eles lhe serviam de proteção. (…)
Essa proteção é, em parte, a finalidade dessas cerimônias. 
Elas nos salvam agora e nos exaltam no além, desde que 
as honremos. Sei que essa proteção é concedida, pois eu 
também a compreendo, como milhares de outros que se 
lembraram de suas obrigações” (Doutrinas de Salvação, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols., vol. II, pp. 251–252).

A frequência ao templo contribui para uma vida digna. 
[10.5.5]

O Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
ensinou que a frequência ao templo nos ajuda a evitar 
vícios destrutivos: “Adquiram o hábito de ir à casa 
do Senhor. Não há melhor forma de garantir uma 
vida adequada do que a frequência ao templo. Isso 
sobrepujará os males da pornografia, do vício das drogas 
e da atrofia espiritual ” (A Liahona, maio de 2005, p. 102).

A realização do trabalho pelos mortos traz bênçãos 
pessoais. [10.5.6]

A irmã Mary Ellen Smoot, 
ex-presidente geral da Sociedade de 
Socorro, destacou algumas das 
recompensas recebidas por quem vai 
ao templo fazer ordenanças pelos 
mortos: “Vemos irmãs que se 
regozijam nas bênçãos do templo — 
irmãs que procuram fazer e guardar 

seus convênios, realizando o trabalho por seus 
antepassados falecidos e nesse processo sentem alívio de 
seu próprio fardo e encontram mais forças para resistir às 
tentações. Vemos filhas de Deus que compreendem seu 
destino eterno e seu potencial e se esforçam para 
sobrepujar suas fraquezas” (“Alegra-te, ó Filha de Sião”, 
A Liahona, janeiro de 2000, p. 94).
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Perguntas para Refletir
•	Que	impressões	lhe	vêm	à	mente	e	ao	coração	ao	
ponderar	os	convênios	que	você	fez	com	o	Pai	Celestial?

•	Que	metas	você	pode	traçar	para	aumentar	sua	
capacidade	de	honrar	seus	convênios?

•	Que	bênçãos	você	recebeu	por	causa	das	ordenanças	e	
dos	convênios	do	templo?

Tarefa Sugerida
•	Escreva	três	ou	quatro	metas	para	ajudá-lo	em	sua	
dignidade	para	frequentar	o	templo.	Dê-lhes	a	prioridade	
que	melhor	se	encaixe	em	suas	circunstâncias.

Recursos Adicionais
•	Ezra	Taft	Benson,	“What	I	Hope	You	Will	Teach	Your	
Children	about	the	Temple”,	Ensign,	agosto	de	1985,	pp.	
6–10.

•	Preparação para Entrar no Templo Sagrado	(livreto,	
2002).

•	D. Todd	Christofferson,	“O	Poder	dos	Convênios”,	A 
Liahona,	maio	de	2009,	p.	19.
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O Papel da Pesquisa na 
História da Família 11

Introdução
O Presidente Henry B. Eyring, da Primeira 
Presidência, falou de nossas oportunidades únicas 
e dos recursos disponíveis para levarmos avante a 
obra do Senhor nos templos: “Suas oportunidades 
e as obrigações por elas geradas são notáveis em 
toda a história do mundo. Existem mais templos 
pela Terra do que nunca. Mais pessoas em todo 
o mundo sentem o Espírito de Elias induzi-las a 
registrar a identidade e os acontecimentos da vida 
dos próprios antepassados. Há mais recursos de 
busca de antepassados que em qualquer outra 
época da história do mundo. O Senhor derramou 
o conhecimento de como divulgar as informações 
no mundo inteiro por meio de uma tecnologia que, 
há alguns anos, pareceria milagrosa” (Conference 
Report, abril de 2005, p. 82; ou A Liahona, maio de 
2005, p. 77).

Neste capítulo você recebe incentivo para 
perseverar no trabalho de história da família. 
No início pode parecer uma tarefa fácil, mas 
é bem provável que se torne mais desafiadora 
no decorrer de seus esforços. Serão necessários 
esforço e paciência para identificar linhagens 
de antepassados além de seu conhecimento 
atual e para achar informações necessárias para 
proporcionar as ordenanças do templo por essas 
pessoas. Concentre-se numa meta específica 
e organize seus esforços de pesquisa a fim de 
aumentar a eficácia de seu trabalho. As informações 
deste capítulo o ajudarão a conhecer melhor a 
diversidade de registros que existem e os tipos de 
informações neles contidas.

Comentários
O Trabalho de História da Família Torna-se Mais 
Desafiador Quando Pesquisamos Gerações Mais 
Distantes da Nossa [11.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Doutrina	e	Convênios	18:15–16
•	Doutrina	e	Convênios	103:36
•	Doutrina	e	Convênios	127:4

Persistir apesar dos desafios. [11.1.1]

O Presidente Henry B. Eyring nos aconselhou a 
perseverar quando o trabalho de história da família ficar 
difícil, prometendo que receberemos ajuda além de nossa 
própria força:
“Depois de encontrarem as primeiras gerações, o 
trabalho ficará mais difícil. O preço será mais alto. 
Conforme pesquisarem épocas mais remotas, os registros 
ficarão mais incompletos. À medida que outras pessoas 
de sua família pesquisarem seus antepassados, vocês 
encontrarão antepassados que já receberam todas 
as bênçãos do templo. Depois, terão uma escolha 
difícil e importante a fazer: serão tentados a parar 
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e deixar o difícil trabalho de pesquisa para pessoas 
mais capacitadas, ou para outro momento da vida; 
mas também sentirão algo no coração dizer-lhes para 
continuar com o trabalho, por mais difícil que seja.
Quando decidirem, lembrem-se de que esses nomes 
tão difíceis de encontrar são de pessoas reais a quem 
vocês devem a sua própria existência neste mundo, 
pessoas com quem se encontrarão novamente no 
mundo espiritual. Quando foram batizados, seus 
antepassados colocaram suas esperanças em vocês. 
Talvez, depois de séculos, tenham-se alegrado por 
ver um de seus descendentes fazer o convênio de 
encontrá-los e oferecer-lhes a liberdade. Quando 
voltarem a se encontrar, verão a gratidão ou a terrível 
decepção nos olhos deles. O coração deles está ligado 
a vocês. Vocês têm as esperanças deles nas mãos e não 
contarão somente com a própria força quando decidirem 
continuar o trabalho de procurá-los” (Conference Report, 
abril de 2005, p. 82; ou A Liahona, maio de 2005, p. 77).

A pesquisa cuidadosa culmina na ordenança do 
selamento. [11.1.2]

O Presidente James E. Faust (1920–
2007), da Primeira Presidência, 
contou a experiência do selamento de 
um antepassado pioneiro órfão a seus 
pais biológicos:
“Imaginem comigo uma garotinha 
órfã, de seis anos de idade, 
atravessando as planícies da América. 

Seu nome é Elsie Ann. A mãe faleceu quanto ela ainda 
tinha dois anos. O pai casou-se novamente e, por algum 
tempo, ela teve uma madrasta. Então o pai morreu em 
Winter Quarters (Acampamento de Inverno) quando ela 
estava com cinco anos. A madrasta casou-se novamente 
e mudou, deixando essa pequena órfã para trás com 
Peter e Selina Robison, que eram parentes da madrasta. 
Elsie Ann partiu de Winter Quarters com os Robison 
em julho de 1849 rumo ao Oeste. Ao ver Selina cuidar 
de sua filhinha de 10 meses, ela, com certeza, ansiava 
pelo amor da própria mãe. Algumas vezes talvez ela até 
perguntasse: ‘Onde está a minha mãe?’ 
Sinto grande compaixão por essa garotinha quando 
penso que ela teve de enfrentar um futuro incerto, sem 
parentes que a confortassem e ajudassem. Elsie Ann foi 
minha bisavó e, só recentemente, descobrimos quem 
realmente foi a mãe dela. Durante anos acreditamos que 
Elsie Ann fosse filha de Jane Robison. Uma pesquisa 
cuidadosa descobriu sua ascendência verdadeira e, 
depois de todos esses anos, Elsie Ann foi selada ao pai, 
John Akerley e à mãe, Mary Moore (Conference Report, 

outubro de. 2003, p. 56; ou A Liahona, novembro de 2003, 
p. 53).

Um Método de Pesquisa Organizado Dará Mais 
Eficácia a Nossos Esforços [11.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	Eclesiastes	9:11
•	 I Coríntios	9:24
•	Mosias	4:27

Desenvolver um sistema para a pesquisa de história da 
família. [11.2.1]

Será útil desenvolver um sistema para organizar e 
dirigir seus esforços de história da família. Você pode 
usar ou adaptar as sugestões a seguir para atender a 
suas próprias necessidades. Os passos abaixo podem 
orientá-lo num padrão básico de pesquisa para o 
trabalho de história da família. Os passos de 1 a 3 
retomam informações que você aprendeu em capítulos 
anteriores deste curso. Já os passos de 4 a 6 vão ajudá-lo 
a ampliar sua pesquisa para tarefas mais difíceis.
Passo 1: Lembre-se de seus antepassados.

Passo 2: Use as fontes que tem em casa.

Passo 3: Peça informações a parentes.

Passo 4: escolha um familiar ou antepassado sobre o qual 
você deseja saber mais.

Passo 5: verifique se outra pessoa já não achou as 
informações.

Passo 6: Procure registros que contenham informações sobre 
a família ou o antepassado.
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Passo 1: Lembre-se de seus antepassados. [11.2.2]

Comece lembrando, acumulando e organizando 
informações para identificar os membros de sua família. 
Cada pessoa pode ser identificada pelos dados pessoais, 
como os seguintes: 

•	 Nome	(primeiro	nome,	nomes	do	meio,	sobrenomes,	
nome de solteira e apelidos)

•	 Grau	de	parentesco	com	outros	familiares.
•	 Data	e	local	de	eventos	importantes,	como	

nascimento, casamento e falecimento.
•	 Lar	ancestral
•	 Profissão

Use gráficos de linhagem, registros de grupo familiar 
e outras ferramentas disponíveis em programas de 
computador para simplificar a tarefa de registrar e 
organizar informações. Comece preenchendo as 
informações para si e sua família imediata e, em seguida, 
vá voltando, passando pela geração de seus pais, avós 
e assim por diante. Você verá rapidamente o que sabe e 
quais informações estão ausentes ou incompletas.

Passo 2: Use as fontes que tem em casa. [11.2.3]

Procure fontes em casa que possam fornecer informações 
importantes sobre a família (incluindo dados que estejam 
faltando em seu gráfico de linhagem ou seus registros de 
grupo familiar). Fontes úteis são certidões de nascimento, 
de casamento e de óbito, bíblias de família, cartões 
de lembrança de falecimento, obituários, anúncios de 
casamento, registros familiares e outros documentos 
relacionados aos antepassados. 
Acrescente as informações que você encontrar em 
seus gráficos de linhagem e registros de grupo familiar. 
Registre as fontes das informações na seção de notas ou 
fontes nos formulários ou em seu programa de história 
da família. Isso ajudará você e outras pessoas a saberem 
de onde vieram as informações.

Passo 3: Peça informações a parentes. [11.2.4]

Faça uma lista de parentes e das informações que eles 
possam ter sobre a família. Entre em contato com esses 
parentes — faça visitas, telefone, escreva uma carta ou 
mande e-mail. Não deixe de pedir especificamente as 
informações de que você precisa. (Por exemplo: “Sabe 
quando a Tia Jane nasceu?”) Pergunte se existe um 
documento que você pode copiar que contenha as 
informações.
Histórias orais de familiares são importantes e podem 
ser a única fonte de informações para certos indivíduos. 
Se possível, faça uma gravação da pessoa contando a 

história. Anote a história e depois identifique a fonte, 
como “relato oral feito por minha avó, Ana (Sousa) 
Gomes, em 30 de novembro de 2011”.
Acrescente as informações em seus gráficos de linhagem 
e registros de grupo familiar. Cogite inserir esses dados 
no site FamilySearch .org a fim de que outras pessoas 
com linhagem comum tenham acesso a eles. Registre o 
nome dos parentes que lhes passaram as informações 
na seção de notas ou fontes nos formulários ou em seu 
programa de história da família.

Esforce-se para ser exato e completo. Mesmo que você 
não consiga preencher todas as lacunas num registro de 
grupo familiar, cada informação ajuda a confirmar que 
você identificou a pessoa certa e a aprender mais sobre 
essa pessoa e outras nessa linhagem familiar.

Passo 4: Escolha um familiar ou antepassado sobre o qual 
você deseja saber mais. [11.2.5]

Procure informações ausentes ou incompletas em seu 
gráfico de linhagem e em outros registros familiares. Em 
seguida, selecione em espírito de oração uma família 
ou um antepassado com informações ausentes ou 
incompletas. Comece com as gerações mais próximas 
de você e depois chegue às mais distantes. Costuma ser 
mais fácil encontrar informações sobre uma família ou 
um antepassado que tenha vivido mais recentemente.

Passo 5: Verifique se outra pessoa já não achou as 
informações. [11.2.6]

Procure informações sobre a família ou o antepassado 
em FamilySearch .org. Os bancos de dados do 
FamilySearch contêm informações enviadas por outras 
pessoas e são capazes de indicar se há uma história 

exemplo de atestado de óbito
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familiar publicada. Uma busca por sobrenome no 
catálogo da Biblioteca de História da Família listará todas 
as histórias da família do acervo da Biblioteca de História 
da Família da Igreja que contenham o sobrenome. 
Você pode se programar para consultar muitas histórias 
disponíveis no centro de história da família mais 
próximo.
Procure histórias da família em forma de livros 
publicados em outros sites ou bibliotecas e arquivos 
públicos. O uso das ferramentas de busca da Internet 
pode ser útil.
Se as histórias de família não contiverem as informações 
que você busca sobre a família ou antepassado, procure 
registros na localidade geográfica geral onde viveu a 
família ou o antepassado.

Passo 6: Procure registros que contenham informações 
sobre a família ou o antepassado. [11.2.7]

O Wiki do FamilySearch pode ensinar-lhe técnicas de 
pesquisa e ajudá-lo a localizar registros com base no 

local onde a pessoa viveu e na época de seu nascimento, 
casamento ou morte. Você faz buscas no Wiki do 
FamilySearch por localização geográfica e período. Todas 
as ferramentas disponíveis e os auxílios de aprendizagem 
serão listados, juntamente com os passos recomendados 
a tomar e os registros a serem pesquisados.
Baixe e imprima formulários e guias para ajudá-lo. 
Há muitos formulários e guias à disposição no Wiki 
do FamilySearch para baixar gratuitamente. Esses 
formulários o ajudarão a planejar, registrar e analisar sua 
pesquisa. 
Examine cada registro que você encontrar, avalie as 
informações e verifique se ele contém os dados de que 
você precisa: O que as novas informações lhe indicam? 
O que ainda falta? A fonte é confiável? (Os registros 
emitidos perto do evento tendem a ser mais precisos 
do que os criados posteriormente.) As informações 
conferem com as de outros registros? (Se, por exemplo, 
a data de casamento vem apenas 10 anos após a data de 
nascimento de uma pessoa, é provável que haja erro.)
Use o que você aprendeu para decidir o que fazer em 
seguida: As novas informações são o suficiente para 
enviar um nome para o trabalho do templo? Remetem 
a outro registro a ser verificado? Como elas contribuem 
para sua pesquisa sobre outros nomes?
Ao expandir sua pesquisa, é útil saber a diferença entre 
registros originais e registros compilados:

•	Registros originais são registros de eventos vitais 
mantidos por pessoas presentes no momento em 
que ocorreram os eventos ou pouco depois. Os 
registros originais podem fornecer informações 
sobre nascimento, morte, local de residência, 
propriedade, profissão, imigração, ação civil, 
cerimônias religiosas e realizações pessoais. Alguns 
registros originais, como censos, registros paroquiais, 
certidões de nascimento, testamentos, escrituras e 
listas de passageiros de navios são mantidos por 
governos, igrejas, sociedades ou outras instituições. 
Outros registros originais, como diários e bíblias de 
família são mantidos por pessoas ou famílias.
Os registros originais são mais propensos a conter 
as informações mais precisas para sua pesquisa de 
história da família, pois foram criados por pessoas 
que viviam mais perto de seu antepassado no 
momento do evento. Muitos registros originais 
foram microfilmados pela Igreja e agora estão se 
tornando disponíveis digitalmente e podem ser 
pesquisados em FamilySearch .org. Voluntários 
podem ajudar a divulgar mais registros por meio do 
programa de indexação do FamilySearch.
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•	Registros compilados são coletâneas de informações 
colhidas de outras fontes, em geral muitos anos 
após o evento. Alguns exemplos são histórias de 
família, biografias, histórias de lugar, publicações 
de sociedade, periódicos, genealogias e índices 
computadorizados. Registros compilados podem 
provir de registros originais, outros registros 
compilados ou ambas as coisas. Uma história 
de família publicada, por exemplo, pode ser 
compilada a partir de registros civis, registros de 
recenseamento, papéis familiares e histórias locais. 
Os registros compilados podem não ser tão precisos 
quanto os registros originais, mas ainda assim são 
importantes na pesquisa de história da família, 
pois contêm informações que talvez não estejam 
disponíveis de outra forma.

Há Muitos Tipos de Registros Úteis a Pesquisar no 
Trabalho de História da Família [11.3]

A tecnologia moderna permite acesso rápido. [11.3.1]

A tecnologia moderna tem melhorado o processo de 
pesquisa, dando acesso rápido a um grande número de 
coleções de registros. Você também pode comunicar-se 
com pessoas que podem ajudá-lo em seu trabalho de 
história da família contando as experiências delas e 
tirando dúvidas.
A experiência a seguir é um exemplo de como é possível 
conseguir auxílio rapidamente tirando partido da 
tecnologia em sua pesquisa de história da família: Certo 
dia, um gerente do Departamento de História da Família 
da Igreja enviou um “tweet” (mensagem eletrônica 
curta) procurando informações sobre um tio-avô que 
nascera no Kansas no fim do século XIX. Seu “tweet” 
dizia: “Pensando em genealogia e com vontade de saber 
como conseguir o atestado de óbito de Warren Dodge, 
que morreu em 16 de outubro de 1888 no condado 
de Barton”. Ele ficou surpreso ao receber a primeira 
resposta em apenas seis minutos. No espaço de seis 
horas, ele conseguira todas as informações necessárias 
para localizar os registros de que precisava. Ele aprendeu 
que o condado de Barton só começou a emitir atestados 
de óbito em 1911. Ele alterou a pesquisa para registros 
de inventário. Telefonou para o cartório do condado 
de Barton e dentro de poucos dias estava com os 
documentos na mão.
Conforme mencionado no capítulo anterior, o site do 
FamilySearch (FamilySearch .org) tem amplos recursos 
para pesquisa e tutoriais explicando como usá-los.
A Universidade Brigham Young, em Provo, Utah, 
também possui vários tutoriais de história da família 

disponíveis em seu site (familyhistorylab .byu .edu) que 
ensinam sobre os tipos de registros de história da família 
disponíveis para pesquisa, o que eles contêm e como 
usá-los para procurar um antepassado. O site contém 
um link para aulas passo a passo do Departamento 
de História da Família da BYU sobre várias tarefas 
no processo de pesquisa e localização de diferentes 
registros. Essas aulas estão disponíveis gratuitamente 
para qualquer pessoa com acesso à Internet.
Existem também alguns sites comerciais de história da 
família que podem ser úteis. Alguns deles oferecem 
uma versão básica gratuita de seu programa. Peça 
recomendações a seu instrutor ou a um especialista de 
história da família de ramo, ala ou estaca.

Há muitas fontes para buscar informações sobre história 
da família. [11.3.2]

Qualquer registro criado que identifique uma pessoa e 
esteja disponível para o público pode ser um recurso útil 
para dados de história da família. Os registros mais úteis 
não contêm apenas nomes, mas datas relacionadas à 
pessoa (como datas de nascimento, casamento e morte) 
e lugares onde essa pessoa viveu, para onde se mudou 
ou por onde viajou.
A seguir estão alguns dos registros mais comuns 
disponíveis para pesquisa de história da família:
Registros eletrônicos. Transcrições, índices e outros 
registros muitas vezes estão disponíveis na Internet num 
formato que permite buscas. Na Internet há também 
inúmeras listas de e-mail, fóruns, sites e outras fontes 
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para pesquisadores. Um dos conjuntos mais completos 
de ferramentas de informática é o FamilySearch, 
produzido pela Igreja.
Registros civis. Registros civis são registros mantidos 
por governos federais, estaduais e municipais. Estão 
localizados em órgãos governamentais, arquivos 
e bibliotecas. Costuma haver catálogos e índices 
disponíveis na Internet ou nos locais onde são 
mantidos os registros. Estes são exemplos 
comuns de registros civis:

•	Certidões de nascimento costumam 
indicar o nome da pessoa, a data 
e o local de nascimento, o nome 
dos pais (às vezes também o 
nome de solteira da mãe) e o 
local de residência.

•	Certidões de casamento 
geralmente mencionam a 
data e o local do casamento, 
o nome e a idade dos noivos, 
os locais de residência, o nome 
das testemunhas e às vezes o 
nome dos pais.

•	Atestados de Óbito dão o nome da 
pessoa e podem mencionar a data 
e o local de morte, a idade, o local de 
residência, a causa da morte, o nome dos pais, 
a profissão, a data e o local de sepultamento e, por 
vezes, a data e o local de nascimento.

A Igreja conta com um extenso acervo de registros civis 
microfilmados. Você pode encomendar e consultar esses 
registros em centros de história da família da Igreja ou 
fazer buscas em versões digitalizadas e indexadas no site 
FamilySearch .org.
Há um esforço contínuo para digitalizar e indexar 
registros civis para que fiquem disponíveis na Internet 
para todos. Se você encontrar um antepassado num 
índice e a Biblioteca de História da Família não tiver um 
filme do registro real, talvez você precise escrever para a 
instituição governamental onde o registro foi arquivado.
Nota: No Catálogo da Biblioteca de História da Família 
muitos registros civis se encontram em “Registros Vitais”.
Registros de recenseamento. Muitos governos 
compilaram registros de recenseamento nos últimos 200 
anos ou mais. Os primeiros registros de censo costumam 
citar apenas o chefe da família e indicar o nome, o sexo, 
o local de nascimento e a idade aproximada das demais 
pessoas da casa. Posteriormente, os registros de censo 
passaram a trazer informações mais detalhadas.

Tenha cuidado ao usar registros de recenseamento, 
pois dão apenas uma visão geral da família. Seguem-se 
alguns cuidados a ter em mente ao consultar registros de 
recenseamento:

•	 Pode	haver	membros	da	família	omitidos	do	
censo por não estarem em casa por ocasião do 
recenseamento.

•	 Os	censos	não	incluem	familiares	
falecidos.

•	A	esposa	listada	no	censo	pode	não	ser	
a mãe dos filhos.
•	 Parentes	e	agregados	muitas	

vezes figuram como filhos.
•	 Os	dados	podem	ter	sido	
fornecidos por vizinhos ou os 
recenseadores podem ter feito 
aproximações.
•	 Os	nomes	podem	aparecer	
com várias grafias diferentes.
•	 As	idades	costumam	ser	

arredondadas e os locais de 
nascimento, aproximados.

Registros de imigração. As 
companhias de transporte marítimo há 

muito mantêm registros de passageiros que 
viajam de um país para outro. A partir do século 

XIX, os países começaram a manter listas de chegada 
(listas de imigrantes que chegaram a seus portos). 
Muitos desses registros foram compilados em livros 
e em formato eletrônico. Os registros de imigração 
podem incluir o nome da pessoa, a idade, a profissão, o 
local de origem, o porto de embarque (partida) e outras 
informações.
Registros de naturalização. Os registros de 
naturalização incluem declarações de intenção (em que 
um imigrante renuncia a fidelidade a outro país), petições 
de cidadania e depoimentos (testemunhos prestados 
em tribunais de justiça como parte da solicitação 
de cidadania). As informações incluem a idade do 
solicitante, as mudanças no nome, o local de nascimento, 
o porto de desembarque (chegada), o estado civil e o 
endereço postal. Em períodos diferentes, a naturalização 
pode ter sido processada em âmbito local ou nacional. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, os registros de 
naturalização inicialmente eram processados por uma 
série de tribunais federais, estaduais e municipais. Em 
1906, o Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados 
Unidos começou a manter um índice de naturalizações, 
com cópias de documentos importantes para cada caso.
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Registros de inventário. Os registros de inventário são 
documentos jurídicos que mostram como os bens de 
pessoas falecidas foram divididos entre os herdeiros. Os 
testamentos costumam listar doações de bens a cônjuges, 
filhos e outros parentes. Documentos administrativos 
indicam as pessoas (em geral o cônjuge ou o filho 
mais velho) que executarão o testamento. Em geral, os 
registros de inventário não citam todos os filhos. Os 
filhos falecidos ou que já receberam sua parte da herança 
costumam não constar. Da mesma forma, o cônjuge vivo 
pode não ser o pai ou a mãe de todos os filhos citados ou 
mesmo de nenhum deles.
Registros de terras. Registros de terras, como 
escrituras e hipotecas, podem ser usados para verificar 
as mudanças de uma pessoa ou família. Às vezes os 
registros imobiliários declaram graus de parentesco, 
como no caso em que um casal tem a propriedade 
comum de um terreno ou quando alguém vende terras 
a um familiar. Em outras situações, esses laços não são 
mencionados, mas podem ser deduzidos. Os registros 
de terras também podem fornecer indícios relativos 
a circunstâncias financeiras, vizinhos, sócios e nomes 
completos.
Registros militares. Os registros militares mais valiosos 
para a pesquisa de história da família são solicitações 
de pensão redigidas por militares ou suas viúvas. As 
informações contidas nos registros militares incluem 
a data de nascimento da pessoa, a data de casamento, 
a idade no alistamento, o regimento, a descrição física 
(como cor do cabelo, cor dos olhos, altura e marcas 
distintivas), campanhas militares e batalhas, deficiências 
decorrentes do serviço militar, depoimentos de 
contemporâneos, locais de residência e às vezes o nome 
e a data de nascimento dos herdeiros.

Registros de igrejas. Em muitas partes do mundo, os 
registros de igrejas começaram séculos antes que os 
registros civis. Os registros paroquiais da maioria das 
denominações mencionam batizados, casamentos e 
falecimentos. Além das datas e dos nomes das pessoas 
envolvidas, os registros das igrejas também podem 
conter informações como o nome e a residência dos pais, 
a profissão e o nome de testemunhas e padrinhos, que 
em geral eram parentes. Alguns registros eclesiásticos 
ainda estão em igrejas locais, mas muitos foram 
transferidos para arquivos centrais. A Biblioteca de 
História da Família já microfilmou registros de milhares 
de paróquias no mundo todo.

Criar um Sistema para Acompanhar o Progresso e 
Arquivar Documentos de História da Família [11.4]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	1 Néfi	5:14
•	Doutrina	e	Convênios	127:9

Use programas de computador para acompanhar e 
arquivar informações. [11.4.1]

Os programas de computador fornecem os melhores 
métodos para facilitar o arquivamento e a recuperação 
de dados de história da família. Há vários programas 
disponíveis na Igreja e no mercado, cada um com 
concepção própria e recursos especiais.
Um arquivo de computador que acompanha as 
buscas que você fez, os locais em que procurou e o 
que encontrou também pode ser um recurso valioso, 
principalmente quando você já investiu muito tempo e 
esforço na pesquisa de história da família.
Para proteger-se da possível perda de seus registros 
eletrônicos, sempre faça pelo menos um backup 
regularmente.

Complemente seus registros de computador. [11.4.2]

Um sistema de arquivamento eficaz pode conter 
pastas suspensas, pastas rígidas e assim por diante. 
É emocionante poder segurar a cópia autenticada de 
uma certidão de nascimento, consultar a cópia de um 
testamento com a caligrafia original ou ler um diário 
original redigido por um antepassado.
Escanear documentos é uma maneira de preservar e 
compartilhar registros e poder citá-los como fontes de 
informações.
Uma combinação de arquivos físicos e eletrônicos é 
uma opção eficaz para armazenar e acessar registros de 
história da família. Uma boa orientação geral é ter um 
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sistema que outra pessoa da família poderia utilizar e 
compreender sem dificuldade.
Consulte pessoas com experiência em história da família 
e verifique o que fazem ou recomendam. Em seguida, 
decida o que seria mais proveitoso para você.

Perguntas para Refletir
•	Como	o	ato	de	manter	registros	se	relaciona	ao	sucesso	
na	pesquisa	de	história	da	família?

•	Que	informações	você	incluiria	num	diário	de	pesquisa	
de	história	da	família?

•	Quem	se	beneficia	de	suas	pesquisas	de	história	da	
família?

Designações Sugeridas
•	Vá	ao	site	do	Departamento	de	História	da	Família	da	
BYU	(familyhistorylab	.byu	.edu)	e	consulte	os	tutoriais	
disponíveis.

•	Elabore	um	plano	de	pesquisa	sobre	uma	linhagem	
específica	de	seus	antepassados,	inclusive	com	as	
informações	que	você	gostaria	de	encontrar	e	onde	vai	
começar	a	buscá-las.

•	Crie	um	diário	de	pesquisa	para	registrar	seus	esforços	
na	história	da	família.

•	Avalie	programas	de	computador	que	administram	
registros	e	escolha	um	deles	para	usar	em	seu	trabalho	
pessoal	de	pesquisa.

Recursos Adicionais
•	David A.	Bednar,	“O	Coração	dos	Filhos	Voltar-se-á”,	A 

Liahona,	novembro	de	2011,	p.	24.
•	LDS	.org:	clique	em	Recursos;	em	“Família”,	clique	em	

História da Família.
•	Site	do	Departamento	de	História	da	Família	da	BYU:	
familyhistorylab	.byu	.edu.
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encontrar e Criar Histórias 
Pessoais e Familiares 12

Introdução
Pode ser emocionante descobrir um registro 
histórico de um antepassado — sobretudo se for da 
própria autoria dele. Esses registros podem ajudar 
você a desenvolver sentimentos profundos por seus 
antepassados e a valorizar as experiências que eles 
viveram. Seus registros pessoais terão o mesmo 
efeito sobre seus descendentes. Permitirão que você 
crie laços com seus familiares no futuro, mesmo 
que nunca venham a encontrar-se pessoalmente na 
mortalidade.

Para o Presidente Spencer W. Kimball (1895–
1985), os diários pessoais eram um legado valioso:

“Você é único, e pode haver situações de sua vida 
que sejam mais nobres e dignas de nota, a seu 
próprio modo, do que as registradas por qualquer 
outra pessoa. Pode haver um lampejo de inspiração 
aqui e uma história de fidelidade ali. Registre 
sua verdadeira essência e não o que os outros 
porventura enxergam em você.

Sua história deve ser escrita agora, enquanto está 
fresquinha na mente e enquanto os verdadeiros 
detalhes estão à mão. (…)

O que você poderia fazer de melhor para seus filhos 
e netos do que registrar a história de sua vida, seus 
triunfos sobre a adversidade, sua recuperação após 
uma queda, seu progresso quando tudo parecia 
sombrio, seu júbilo quando finalmente atingiu seus 
objetivos? (…)

Arranje um caderno (…), um diário que dure toda 
a vida, e talvez os anjos venham a fazer citações 
dele na eternidade. Comece hoje e escreva suas 
idas e vindas, seus pensamentos mais profundos, 
suas conquistas e seus fracassos, suas amizades e 
seus triunfos, suas impressões e seus testemunhos” 
(“The Angels May Quote from It”, New Era, outubro 
de 1975, p. 5).

As histórias pessoais podem incluir qualquer 
documento ou registro que contribua com 
informações sobre a vida de uma pessoa e que 
ajude a contar a história de sua vida. Alguns 
exemplos incluem diários, certidões de nascimento, 
casamento e óbito, certificados de realização (como 
diplomas e documentos de organizações diversas), 
cartas, fotografias e gravações em áudio e vídeo.

Além dos registros pessoais, os registros familiares 
são de grande valor. Os registros familiares incluem 
gráficos de linhagem, registros de grupo familiar, 
diários, documentos, fotografias, vídeos ou qualquer 
outro registro que ajude a contar a história de uma 
família.

Este capítulo examina o valor dos registros pessoais 
e familiares e dá sugestões sobre o que incluir em 
sua própria história pessoal.

Comentários
Podemos Ser Inspirados ao Ler as Histórias Pessoais 
de Nossos Antepassados [12.1]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	1 Néfi	5:10,	14–17
•	Mosias	1:2–7

Os registros familiares podem ser registros sagrados. 
[12.1.1]

Ler e ouvir histórias da vida das 
pessoas pode ser inspirador. O Élder 
Theodore M. Burton (1907–1989), 
dos Setenta, externou seus 
pensamentos sobre o diário de seu 
avô e sobre o valor de mantermos 
um diário:
“O que meu avô Burton fez por 

mim foi escrever um registro familiar sagrado, as placas 
menores de Burton ou, se preferirem, um registro familiar 
inspirador. Muito do que hoje consideramos escritura 
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não passava, de certa forma, do registro das experiências 
pessoais de certos homens para o benefício de sua 
posteridade. Essas escrituras são registros familiares. 
Portanto, como povo devemos escrever sobre nossa 
própria vida e nossas próprias experiências a fim de 
constituir um registro sagrado para nossos descendentes. 
Devemos proporcionar a eles a mesma influência 
edificante e inspiradora que as escrituras antigas nos 
brindam hoje.
A vantagem de ter registros de nossos próprios 
progenitores imediatos é que assim podemos 
conhecê-los pessoalmente e sentir-nos próximos deles. 
Podemos identificar-nos com eles e comparar nossa 
vida com a deles. Eles falam a nós de uma época mais 
próxima à nossa e assim é natural que consigamos 
compreender seus problemas e a eles próprios melhor 
do que conseguimos entender a antiga Israel. Assim 
seus ensinamentos e suas experiências se tornam mais 
marcantes e significativos para nós, às vezes até mais do 
que quando lemos as escrituras antigas. Por meio desses 
registros sentimos o amor de nossos antepassados por 

Deus e Seu amor por eles e por nós. E nós, por nossa 
vez, repassamos a nossos descendentes essa mesma 
fé e determinação. Dessa forma, uma corrente de fé se 
desenvolve em nós e é transmitida para aqueles que 
seguirão nossos passos.
Atendamos à exortação feita por nossos líderes para que 
redijamos nossa história pessoal e assim transmitamos 
às gerações futuras nossa própria determinação de 
permanecer firmes perante Deus, pois O conhecemos 
e amamos. Nossos descendentes, sentindo nosso amor 
por eles, ficarão firmes e inamovíveis como filhos de 
Deus. Dessa forma, repassamos a chama da fé e do amor 
a Deus e sentimos em troca Seu amor por nós e por 
aqueles que nos seguirão” (“The Inspiration of a Family 
Record”, Ensign, janeiro de 1977, p. 17).

Os registros pessoais e familiares podem ensinar e 
inspirar. [12.1.2]

O Élder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze 
Apóstolos, falou da inspiração que podemos receber 

Podemos conhecer nossos antepassados estudando seus registros pessoais.
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ao lermos histórias de nossos antepassados e citou um 
exemplo de seu próprio legado pioneiro:
“Minha bisavó Margaret McNeil Ballard registrou em seu 
diário uma experiência pioneira de sacrifício que ocorreu 
quando ela tinha entre nove e onze anos de idade. 
Escreveu:
‘Depois de desembarcarmos pretendíamos seguir rumo 
ao Oeste, para Utah, com as companhias de carrinhos de 
mão Martin e Willey, mas o Élder Franklin D. Richards 
aconselhou meu pai a não ir com eles. Posteriormente 
ficamos muito gratos. (…)
A companhia à qual fomos designados tinha ido na 
frente e como minha mãe estava ansiosa para que eu 
fosse com eles, prendeu meu irmãozinho James em 
minhas costas com um xale. Ele tinha só quatro anos e 
(…) estava bastante doente, com sarampo. Mas levei-o 
comigo, pois minha mãe já estava ocupadíssima com os 
outros filhos. Acelerei o ritmo e alcancei a companhia. 
Viajei com eles o dia inteiro. Naquele noite, uma senhora 
bondosa me ajudou a tirar meu irmão das costas. Fiquei 
sentada com ele no colo, envolvido pelo xale, a noite 
inteira, só nós dois. Na manhã seguinte ele deu sinais 
de melhora. As pessoas do acampamento foram muito 
bondosas conosco e nos deram um pouco de bacon frito 
e pão no desjejum.
Viajamos dessa forma por cerca de uma semana, até que 
eu e meu irmão nos reunimos a nossa família’.
Esse breve episódio na vida de minha bisavó me ensina 
que nossos antepassados pioneiros deram tudo, até 
mesmo a vida, por sua fé, pela edificação do reino de 
Deus quando a Igreja estava apenas engatinhando. 
Ensina também que eles ajudavam, nutriam e fortaleciam 
uns aos outros em suas situações mais difíceis e eram 
muito generosos. Seus recursos materiais, como o 
alimento, as roupas e o abrigo, eram parcos, mas seu 
amor uns pelos outros e sua devoção ao Senhor e ao 
evangelho eram ilimitados” (Conference Report, abril de 
1992, pp. 105–106; ou Ensign, maio de 1992, p. 75).

“Vi o nome do pai de minha esposa” [12.1.3]

O Presidente Thomas S. Monson falou da ocasião em 
que leu uma história escrita por seu avô sobre o pai de 
sua esposa:
“Meu avô paterno veio da Suécia e minha avó, da 
Inglaterra. Eles se conheceram no navio, na viagem para 
cá. Ele esperou que ela crescesse e, depois, pediu-a em 
casamento. Casaram-se no templo de Salt Lake e ele 
escreveu o seguinte no diário: ‘Este é o dia mais feliz de 
minha vida! Eu e a mulher que amo nos casamos para 
esta vida e para a eternidade no santo templo’.

Três dias depois, em 23 de abril de 1898, ele escreveu: ‘Na 
estação Rio Grande Oeste, tomei o trem para começar a 
viagem para a Escandinávia, pois fui chamado para ser 
missionário lá’. E ele foi para a Suécia, deixando a esposa 
três dias após o casamento.
Recebi o diário dele, escrito a lápis, de meu tio, que não 
sei por que decidiu que seria eu quem ficaria com o 
diário de seu pai. A frase que mais se repete no diário é 
‘Estou com os pés molhados’, mas a mais bela diz: ‘Hoje 
visitamos a família Jansson. Conhecemos a irmã Jansson, 
que nos serviu um ótimo jantar. Ela cozinha bem!’ Então 
acrescentou: ‘Todos os filhos cantaram, tocaram gaita ou 
dançaram e, depois, ela pagou o dízimo. Cinco coroas 
para o Senhor, uma para o meu companheiro, o Élder 
Ipson, e uma para mim’. Depois, ele anotou o nome dos 
filhos da família.
Lendo essa passagem, vi o nome do pai de minha 
esposa entre os filhos, ele provavelmente cantou, depois 
tornou-se pai de uma filha única com a qual eu me 
casei” (Conference Report, abril de 2008, p. 112; ou A 
Liahona, maio de 2008, p. 111).

O Presidente Thomas S. Monson e a esposa, Frances
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O Senhor conhecia Joseph Millett. [12.1.4]

O Presidente Boyd K. Packer, Presidente do 
Quórum dos Doze Apóstolos, citou trechos do diário 
de um pioneiro que ilustram a força e a inspiração do 
“verdadeiro testemunho” que exala da vida de “homens, 
mulheres e crianças comuns”:
“Permitam-me citar trechos do diário de Joseph Millett, 
um missionário pouco conhecido de um passado 
distante. Chamado para a missão no Canadá, ele foi 
até lá sozinho e a pé. No Canadá, durante o inverno, 
escreveu:
‘Sinto minha fraqueza. Não passo de um adolescente 
pobre, maltrapilho, ignorante, a milhares de quilômetros 
de casa, no meio de estranhos.
A promessa em minha bênção e as palavras alentadoras 
do Presidente Young para mim, com a fé que eu tinha no 
evangelho, davam-me coragem.
Muitas vezes eu me isolava no bosque (…) em algum 
lugar desolado com o coração pesado e os olhos rasos 
d’água para invocar meu Mestre em busca de força ou 
auxílio.
Eu acreditava no evangelho de Cristo. Eu nunca o 
pregara. Não sabia onde encontrá-lo nas escrituras’.
Isso não importava tanto, ‘pois tive de dar minha Bíblia 
para o barqueiro em Digby para poder atravessar o 
estreito’.
Anos depois, Joseph Millett, com sua grande família, 
estava passando por momentos dificílimos. Escreveu em 
seu diário:
‘Um de meus filhos chegou dizendo que a família do 
irmão Newton Hall estava sem pão nenhum naquele dia.
Dividi nossa farinha num saco para mandar para o irmão 
Hall. Nesse exato momento o irmão Hall apareceu.
Perguntei: “Irmão Hall, está sem farinha?”
“Irmão Millett, estamos.”
“Bem, irmão Hall, aqui está um pouco nesse saco. 
Separei um pouco e ia mandar para vocês. Seus filhos 
contaram para os meus que vocês estavam precisando.”
O irmão Hall começou a chorar. Contou que já tinha 
falado com outras pessoas, sem sucesso. Tinha ido ao 
bosque para orar ao Senhor, que o orientara a procurar 
Joseph Millett.
“Irmão Hall, não precisa devolver depois. Se foi o Senhor 
que o mandou, você não me deve nada.”
Naquela noite, Joseph Millett escreveu uma frase notável 
em seu diário:

‘É impossível descrever como me senti bem por saber 
que o Senhor sabia que havia uma pessoa como Joseph 
Millett’ (Diário de Joseph Millett, manuscrito, Arquivos 
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, 
Salt Lake City).
O Senhor conhecia Joseph Millett. E conhece todos 
os homens e mulheres como ele, que são muitos” 
(Conference Report, abril de 1980, p. 84; ou Ensign, maio 
de 1980, p. 63).

Pesquisar registros na Biblioteca de História da Família. 
[12.1.5]

A Biblioteca de História da Família da Igreja em Salt 
Lake City, Utah, conta com um grande número de 
histórias de família, árvores genealógicas e outros 
registros familiares de todo o mundo. Esses recursos 
estão disponíveis para o público e podem ser utilizados 
logo no início de suas buscas por registros pessoais e 
de história da família. Como a maioria das bibliotecas, 
a Biblioteca de História da Família tem um catálogo de 
seu acervo, conhecido como Catálogo da Biblioteca de 
História da Família (FHLC).
O FHLC, parte do software FamilySearch da Igreja, 
está disponível em centros de história da família e na 
Internet para uso em casa. O FHLC lista e descreve os 
registros, livros, microfilmes e microfichas existentes na 
Biblioteca de História da Família. Depois de identificar 
um microfilme ou uma microficha, você pode requisitá-lo 
para uso em centros de história da família de todo o 
mundo.
A Biblioteca de História da Família tem três tipos de 
registros:
 1. Registros originais incluem testamentos; escrituras; 

censos; diários; certidões de nascimento, casamento 
e óbito; registros de igrejas e outros registros dessa 
natureza.

 2. Registros compilados incluem histórias de família 
publicadas, histórias de comunidades, coleções de 
registros de grupo familiar e outras coletâneas de 
informações sobre pessoas, famílias ou lugares.

 3.  Materiais de referência incluem mapas, catálogos, 
enciclopédias, dicionários, índices de histórias, 
genealogias, coleções de microfilmes e assim por 
diante. Os materiais de referência costumam conter 
informações importantes sobre como usar os 
registros originais e compilados.
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Pesquisar registros na Biblioteca de História da Igreja. 
[12.1.6]

A Biblioteca de História da Igreja em Salt Lake City, 
Utah, possui milhares de documentos desde os 
primeiros anos da Igreja, inclusive histórias pessoais 
de muitos santos dos últimos dias. O acervo também 
inclui manuscritos, livros, registros da Igreja, fotografias, 
histórias orais, croquis, folhetos, jornais, periódicos, 
mapas, microfilmes e materiais audiovisuais. Os 
materiais não podem sair do local e só podem ser 
consultados na Biblioteca de História da Igreja.
A Biblioteca de História da Igreja está aberta ao público 
em geral. Os catálogos de livros e arquivos foram 
automatizados e inicialmente só podiam ser consultados 
no local, mas estão sendo preparados para acesso pela 
Internet. Para obter informações atualizadas sobre a 
biblioteca e seus serviços, acesse LDS .org/ churchhistory/ 
library.
As cópias das bênçãos patriarcais também estão 
arquivadas na Biblioteca de História da Igreja, e você 
pode solicitar cópias de sua própria bênção ou da bênção 
de antepassados falecidos em linha direta. Isso pode ser 
feito pela Internet. Basta ir a LDS .org, clicar em Entrar/

Ferramentas e depois clicar em Bênção Patriarcal e 
seguir as instruções.

As Histórias Pessoais e Familiares Têm Valor para 
Nós e Nossos Descendentes [12.2]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	1 Néfi	1:1–3
•	1 Néfi	19:1
•	Moisés	6:4–8
•	Abraão	1:31

“Redigiu-se um livro de recordações” [12.2.1]

Adão e seus descendentes redigiram um “livro de 
recordações” por saberem que seria importante para 
as gerações futuras (ver Moisés 6:4–6). Moisés também 
manteve um registro que se tornou parte da Bíblia (ver 
Moisés 1:40–41).
Pode ser que você não receba a incumbência de registrar 
a história da interação de Deus com Seu povo em nossos 
dias, mas você é incentivado a manter um registro de sua 
própria história e de seu relacionamento pessoal com 
Deus. O Élder Theodore M. Burton ensinou: “Nem 
tudo o que fazemos é importante. Nem tudo o que 

Biblioteca de História da Igreja em Salt Lake City, Utah
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escrevemos é importante. Nem tudo o que pensamos é 
importante. Mas ocasionalmente nós estamos em sintonia 
com Deus. Às vezes recebemos inspiração sem nem 
mesmo nos darmos conta. Nessas ocasiões, o Senhor 
sussurra coisas em nossa mente, e o que escrevemos em 
seguida pode servir de inspiração para um de nossos 
descendentes. Se escrevermos pelo Espírito e eles lerem 
pelo Espírito, haverá uma comunicação divina entre nós 
e eles, o que tornará nossas palavras significativas e uma 
fonte de inspiração para nossos descendentes” (“The 
Inspiration of a Family Record”, Ensign, janeiro de 1977, 
p. 17).

Os profetas nos aconselham a manter registros 
detalhados. [12.2.2]

Os profetas do passado e de hoje nos incentivam 
constantemente a manter um registro de nossa vida. O 
Presidente Wilford Woodruff (1807–1898) manteve 
um diário pessoal por mais de 60 anos, e muito do que 
sabemos da história do início da Igreja vem de seus 
escritos. Em certa ocasião, ele incentivou os membros 

da Igreja a seguir os conselhos tanto do Profeta 
Joseph Smith quanto do Presidente Brigham Young de 
mantermos um registro sagrado:
“Será que não devemos manter um diário, um registro, 
uma história da interação de Deus [conosco] no 
cotidiano? Devemos. (…)
O Profeta Joseph sempre recomendava que o 
sacerdócio mantivesse um registro de todos os seus atos 
oficiais. (…)
O Presidente Brigham Young também ensinou esse 
mesmo princípio, desde que se tornou presidente 
da Igreja, no tocante a todas as nossas ordenanças, 
investiduras, nossos selamentos e atos oficiais. Ele deseja 
que sejamos meticulosos nesses registros.
(…) Todos devem manter um diário de seu 
relacionamento com Deus e de seus atos oficiais e 
manter uma verdadeira História dos Acontecimentos 
desta grandiosa dispensação. (…)
Irmãos, todos os dias fazemos história. Que essa 
história seja boa. Pratiquemos atos de retidão para que, 
quando forem registrados, nos tragam satisfação seja no 
tempo seja na eternidade” (Wilford Woodruff’s Journal, 
1833–1898, texto datilografado, ed. Scott G. Kenney, 
9 vols., 1983–1985, vol. 6, pp. 22–23, 25; o uso das iniciais 
maiúsculas foi mantido como no original).

Os diários e as histórias familiares têm grande valor. [12.2.3]

Expressar-se por escrito tem grande valor pessoal. O 
Élder L. Edward Brown, na época membro dos Setenta, 
escreveu sobre como um diário pode nos ajudar a ver 
a mão do Senhor em nossa vida: “Há algo no ato de 
escrever no diário que nos faz meditar, renovar nossos 
compromissos e receber impressões espirituais no 
decorrer desse processo de reflexão. Com frequência 
teremos motivos para nos regozijarmos ao vermos o 
quanto o Senhor, de modo tão sensível, Se envolve para 
nos guiar e zelar por nós, assim como pelas pessoas a 
quem estimamos e amamos” (“Bring Your Mission Home 
with You!” Ensign, dezembro de 2000, p. 16).
Nas sessões da conferência geral de abril de 1978, o 
Presidente Spencer W. Kimball pediu a todos os 
membros da Igreja que deixassem um registro escrito 
de sua vida: “Exorto todos os membros desta Igreja 
a prestar muita atenção à história de sua família, a 
incentivar seus pais e avós a escrever um diário e a 
não permitir que nenhuma família entre na eternidade 
sem ter deixado suas memórias para os filhos, netos e 
o restante da posteridade. Trata-se de um dever e uma 
responsabilidade” (Conference Report, abril de 1978, p. 4; 
ou Ensign, maio de 1978, p. 4).

Se você escrever um diário pessoal, abençoará a si mesmo, bem 
como sua posteridade.
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Ao fazer outro discurso nessa mesma conferência, o 
Presidente Kimball falou do valor espiritual de escrever 
um diário: “Rogo que sigam os conselhos recebidos 
no passado e mantenham um diário pessoal. Quem 
mantiver um livro de recordações estará mais propenso 
a lembrar-se do Senhor no cotidiano. O diário é uma 
maneira de contar nossas bênçãos e deixar um inventário 
delas para nossa posteridade” (Conference Report, abril de 
1978, p. 117; ou Ensign, maio de 1978, p. 77).

Toda vida tem acontecimentos interessantes. [12.2.4]

Para aqueles que talvez achem que 
sua vida é banal e sem maiores 
emoções, o Presidente Spencer W. 
Kimball ensinou:
“Muitas vezes as pessoas lançam 
mão da desculpa de que sua vida 
é corriqueira e que ninguém se 
interessaria por suas ações. Mas 

prometo-lhes que se mantiverem diários e registros, 
certamente serão fonte de grande inspiração para sua 
família, seus filhos, seus netos e assim por diante, por 
várias gerações.
Cada um de nós é importante para aqueles que 
estão próximos e que nos são caros e, quando nossa 
posteridade ler sobre nossas experiências de vida, eles 
também vão nos conhecer e nos amar. E no glorioso 
dia em que nossa família estiver unida nas eternidades, 
já nos conheceremos” (“President Kimball Speaks Out 
on Personal Journals”, Ensign, dezembro de 1980, pp. 
60–61).

Proteção pela intervenção divina [12.2.5]

O Élder Theodore M. Burton contou uma experiência 
em que incentivou um amigo a redigir a história pessoal 
de sua família:
“No decorrer do ano passado, nossos líderes da Igreja 
envidaram grandes esforços para incentivar os membros 
da Igreja a escrever sua história pessoal. Muitos o 
fizeram e assim trouxeram muita alegria não só para 
si mesmos, mas também para a família. Mas muitos 
outros simplesmente se recusaram a tomar parte dessa 
iniciativa. Ouvi homens dizerem: ‘Não sou ninguém. 
Nunca fiz nada de interessante. Quem ia querer ler 
algo sobre mim?’ O que essas pessoas não conseguem 
entender é que sua vida está cheia de histórias 
interessantes.
Incentivei um bom amigo a escrever sua história e 
ele deu as mesmas desculpas, dizendo ninguém se 
interessaria por ele. Diante de minha insistência, ele 
escreveu um relato bem curto de sua vida, talvez só 

para me mostrar que não fizera nada de extraordinário. 
Se você fosse filho, neto ou bisneto dele, será que se 
interessaria pelas seguintes palavras, que tirei palavra por 
palavra dos escritos dele? (…)
‘Jamais esquecerei o momento em que o irmão Ottosen 
e eu estávamos prestes a ir à casa da família Sandman 
para dar uma aula bíblica. Eles viviam bem longe da 
estação ferroviária, assim nos deram instruções para 
pegarmos um atalho. Percorremos certa distância a 
pé e, à luz do luar, conseguíamos ver muito bem o 
caminho. De repente uma nuvem negra encobriu a 
lua e não conseguimos enxergar mais nada. Tentamos 
seguir em frente, mas era simplesmente impossível, 
assim demos meia volta. Voltamos à cidade e pegamos a 
estrada principal. Com isso chegamos com meia hora de 
atraso. Pedimos desculpas e fizemos a reunião. Depois 
pernoitamos lá. Na manhã seguinte, refizemos nossos 
passos. Quando chegamos ao lugar onde havíamos 
parado na noite anterior, vimos que nossas pegadas 
levariam à beira de uma pedreira com 30 metros de 
profundidade. Se algo não nos tivesse detido, teria sido 
nosso fim. Um anjo deve ter passado por lá para nos 
proteger e assim nos permitir terminar nosso trabalho 
aqui na Terra’.
(…) Pense no significado disso para um neto desse 
bom homem. Sem a intervenção dos sussurros do 
Espírito Santo para aqueles humildes élderes, esse neto 
jamais teria nascido na família em que nasceu” (“The 
Inspiration of a Family Record”, Ensign, janeiro de 1977, 
pp. 15–16).

Deixe um Registro de Sua Vida Que Reflita Sua Fé 
em Deus e Seu Testemunho da Influência Dele em 
Sua Vida a Fim de Inspirar a Fé Alheia [12.3]

Escrituras a Estudar e Ponderar
•	1 Néfi	19:5
•	2 Néfi	4:15–16
•	2 Néfi	25:23, 26
•	 Jacó	1:2–4
•	 Jacó	4:1–4
•	Morôni	1:4

Registre as bênçãos que receber do Senhor. [12.3.1]

Quando você presta testemunho na família e na Igreja, 
o Espírito Santo pode acompanhar suas palavras (ver 
2 Néfi 33:1). O Espírito também pode acompanhar sua 
expressão escrita de fé e testemunho e pode ser sentido 
pelos leitores que estão em sintonia com Ele. Seus 
registros devem contar não só a história de sua vida, mas 
também como você desenvolveu fé em Deus.
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O Presidente Henry B. Eyring 
propôs uma maneira de recordarmos 
e registramos experiências espirituais: 
“Ao começarem a escrever, podem 
perguntar a si mesmos: ‘Como Deus 
me abençoou hoje?’ Caso o façam 
por tempo suficiente e com fé, verão 
que se lembrarão de muitas bênçãos. 

E às vezes virão à mente dádivas que passaram 
despercebidas durante o dia, mas que depois vocês 
reconhecerão como um toque da mão de Deus em sua 
vida” (Conference Report, outubro de 1989, p. 15; ou 
Ensign, novembro de 1989, p. 13).

Em outra ocasião, o Presidente Eyring explicou como 
o hábito de registrar as bênçãos recebidas do Senhor 
abençoou a ele e sua família:
“Quando nossos filhos ainda eram pequenos, passei a 
anotar alguns acontecimentos do nosso cotidiano. (…)
Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. Eu não 
falhei um único dia, por mais cansado que estivesse ou 
por mais cedo que precisasse acordar no dia seguinte. 
Antes de redigir, refletia sobre a pergunta: ‘Vi hoje a mão 
de Deus se estender sobre nós, nossos filhos ou sobre a 
família?’ Com a continuidade, algo começou a acontecer: 
Ao relembrar o dia, via evidências do que Deus fizera por 
algum de nós e que eu não reconhecera nos momentos 
mais atarefados. À medida que isso ocorria — e era 

A história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias começou com o relato de Joseph Smith sobre sua indecisão no tocante a 
qual igreja se filiar.
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frequente — percebi que esse esforço de memória 
permitiria a Deus mostrar-me o que Ele realizara.
Algo mais do que a simples gratidão começou a crescer 
em meu coração: meu testemunho aumentou; adquiri 
uma certeza ainda maior de que o Pai Celestial ouve 
e responde a nossas orações; senti maior gratidão 
pelo efeito enternecedor e purificador da Expiação do 
Salvador Jesus Cristo, e fiquei mais confiante de que o 
Espírito Santo pode fazer-nos lembrar de tudo, 
mesmo coisas que não notamos ou que 
não nos chamaram a atenção quando 
aconteceram.
Passaram-se os anos, meus meninos 
hoje são homens feitos. E, de 
vez em quando, um deles me 
surpreende, ao dizer: ‘Pai, eu 
estava lendo o meu diário da 
época em que…’ e então me conta 
como a leitura de algo ocorrido há 
tanto tempo o ajudou a perceber 
algo feito por Deus em sua 
própria época” (Conference Report, 
outubro de 2007, p. 70; ou A Liahona, 
novembro de 2007, p. 66).

Nossa vida contém histórias de grande 
importância. [12.3.2]

O Élder Marlin K. Jensen, dos 
Setenta, que também serviu como 
Historiador da Igreja, ressaltou que a 
história da Igreja começou com o 
relato de um rapaz e a atuação de 
Deus em sua vida:
“Alguém disse, certa vez, que um 
povo não pode ser maior que sua 

própria história. A história da Igreja começa com o relato 
emocionante de Joseph Smith e sua busca pela Igreja 
verdadeira. Quando acreditamos no relato de Joseph, 
tornamo-nos parte de um corpo maior de crentes cuja 
vida é modificada ao abraçar o evangelho restaurado. 
Essa experiência se torna uma parte muito importante 
de nossa herança comum como santos dos últimos 
dias. Também ajuda a explicar por que os primórdios da 
história da Igreja são tão cruciais para a existência e o 
crescimento e vitalidade contínuos da Igreja.
Há outros relatos extraordinários em nossa história 
que merecem ser conhecidos e tornar-se objeto de 
ponderação, tanto na Igreja quanto no lar. As lições 
de Kirtland, os obstáculos do Missouri, os triunfos e 
a final expulsão dos santos de Nauvoo, assim como a 
jornada dos pioneiros em direção ao Oeste, são histórias 

que inspiram os santos dos últimos dias de todos os 
lugares e de todos os idiomas. Mas também há histórias 
igualmente emocionantes sobre o nascimento e o 
progresso da Igreja, e o impacto que o evangelho exerceu 
na vida de membros comuns em cada nação tocada pelo 
evangelho restaurado. Essas coisas precisam também ser 
registradas e preservadas” (“Um Registro Será Escrito 
entre Vós”, A Liahona, dezembro de 2007, p. 26).

Use as Tecnologias Modernas para 
Compilar, Exibir e Compartilhar 

Registros Pessoais e Familiares [12.4]

Os registros familiares podem unir a 
família. [12.4.1]

Antes do uso dos computadores 
pessoais, os métodos para criar, 
coletar e preservar os registros 
de história da família eram muito 
mais trabalhosos em comparação 
com os existentes hoje. As 

tecnologias atuais podem vir a 
tornar-se obsoletas em poucos anos, 

mas ainda assim você tirar proveito 
dos muitos recursos disponíveis para 

gravação, cópia e preservação dos registros 
de história da família. Seus descendentes 

podem considerar ultrapassadas nossas invenções 
modernas, mas os registros que deixarmos será de 
grande valor para eles. Eles também poderão utilizar 
as tecnologias modernas deles para preservar nossos 
registros.
Seus registros pessoais podem assumir muitas formas, 
entre as quais:
•	Coletâneas: Fotografias, gravações de áudio e vídeo, 

álbuns de recortes, desenhos, artes, artesanato, 
amostras de hobbies e passatempos, documentos, 
prêmios, certificados, arquivos de computador e 
documentos.

•	Histórias orais: Histórias, entrevistas e histórias 
gravadas em dispositivos de áudio ou vídeo ou 
transcritas.

•	Registros curtos: Agendas, cronologias, bilhetes, 
esboços, cartas, relatos breves de pensamentos e 
atividades e esboços biográficos (1–5 páginas) em 
papel ou em formato eletrônico.

•	Registros escritos mais longos: Diários; registros 
de viagens; ensaios pessoais sobre pensamentos, 
sentimentos e acontecimentos; correspondências 
(inclusive cartas missionárias), e-mails e blogs (que 
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podem ser impressos, compilados e salvos); histórias 
pessoais curtas; histórias pessoais completas; e 
biografias e autobiografias longas em papel ou em 
formato eletrônico.

Hoje em dia, é possível preservar e transportar 
com comodidade e ocupar pouco espaço com uma 
quantidade enorme de informações de história da 
família, como em CDs, DVDs, pendrives, telefones 
celulares e discos rígidos de computadores portáteis. O 
trabalho de história da família está se tornando mais fácil 
de fazer, mais de simples de entender e mais conveniente 
de compartilhar com os outros por causa de avanços da 
tecnologia moderna.

Registre Sua História Pessoal [12.5]

O primeiro passo para escrever sua história pessoal é 
simplesmente começar. [12.5.1]

A seguir estão algumas ideias sobre o que escrever em 
sua história pessoal. Adapte-se a suas circunstâncias 
pessoais.
Nascimento e primeiros anos: Os pais, descrição 
física dos pais e de você, personalidade, datas e locais 
importantes, condições que cercaram seu nascimento, 
histórias interessantes, irmãos, amigos e parentes.
Infância: Escolas, o primeiro dia na escola, professores 
marcantes, aulas, atividades, realizações, acontecimentos 
engraçados, animais de estimação, coisas que você 
gostava de fazer, jogos, lugares que você gostava 
de frequentar, passatempos, recreação, brinquedos, 
amigos, talentos, aulas particulares, esportes, igreja, 
desenvolvimento espiritual, músicas favoritas, discursos, 
orações pessoais, escrituras, roupas, responsabilidades 
em casa, oportunidades, gostos e aversões, vida 
familiar, casas, viagens, férias, finanças, bairros, 
experiências espirituais e companhias edificantes, 
projetos, entretenimento, dificuldades, provações, 
acidentes, consultas médicas, operações, avós, primos, 
outros parentes, pessoas influentes, lições aprendidas, 
aniversários, feriados, objetivos e aspirações.
Juventude: Escolas frequentadas, atividades 
escolares, aulas, professores, disciplinas, atividades 
extracurriculares, amigos, honras, realizações de 
transporte para a escola, automóveis pessoais ou 
da família, talentos, música, esportes, filmes, igreja, 
Rapazes ou Moças, ordenações, avanços, atividades, 
discursos, grupos e classes de jovens, seminário, 
metas, chamados na Igreja, professores influentes, 
experiências espirituais, lições aprendidas, leitura das 
escrituras, casas, passatempos, interesses, o que você 
gostava de fazer depois da escola ou nos fins de semana, 

empregos, experiências profissionais, o que você fazia 
com o dinheiro ganho, férias e viagens, características da 
sociedade, moda, bailes, grupos musicais, celebridades, 
ensinamentos das Autoridades Gerais e acontecimentos 
no noticiário local, nacional e mundial.
Missão: Preparação e desejo de servir, entrevistas, o 
chamado, descrição da missão, companheiros, líderes, 
áreas de serviço, pessoas ensinadas, experiências 
espirituais, dificuldades, sucessos, alegrias, transporte, 
condições de moradia, alimentação, volta para casa e 
testemunho.
Namoro e casamento: Como vocês se conheceram, 
circunstâncias, primeiras impressões, primeiro 
encontro, o amor crescente, experiências especiais 
durante o namoro, como e quando você soube que 
essa era a pessoa com a qual queria se casar, o pedido 
de casamento, a apresentação aos pais, o período de 
noivado, planos, atividades, metas e aspirações, desafios, 
experiências espirituais, casamento, convidados do 
casamento, sentimentos especiais e detalhes sobre a festa 
de casamento e demais comemorações.
Serviço Militar: Data de início, motivos, áreas de 
treinamento e serviço, atividade na Igreja, eventos e 
realizações, lições aprendidas, pessoas influentes, atitude 
em relação ao serviço e sentimentos sobre patriotismo.
Faculdade ou treinamento profissional: Ensino 
superior, faculdades ou cursos profissionalizantes, 
áreas especiais de estudo ou formação, títulos, primeiro 
emprego, como obteve, onde, salário inicial e benefícios, 
sentimentos, crescimento pessoal, responsabilidades, 
promoções, outros empregos, transferências, novas áreas 
de atuação e atividade na igreja durante esses anos.
Vida conjugal e filhos: Mudança, primeira casa, 
condições financeiras, planejamento para os filhos, 
atividades especiais em conjunto, metas e sonhos, 
nascimento dos filhos, desafios, sucessos, chamados e 
atividades da Igreja, experiências espirituais, aniversários 
e outras datas especiais, viagens juntos, parentes, 
trabalho, experiências na criação dos filhos, noites 
familiares e férias.
Meia idade: Acontecimentos interessantes, lugares 
visitados, realizações, provações, experiências espirituais, 
serviço e experiências na igreja, serviço cívico, 
crescimento da família, desenvolvimento de habilidades, 
talentos, passatempos, novos interesses, testemunho 
e conhecimento do evangelho, situações engraçadas, 
ocasiões especiais, aniversários, crescimento técnico e 
profissional, conquistas, mudanças, ajustes, filosofia, 
experiências especiais com cônjuge e filhos, problemas 
inesperados e como você lidou com eles e intuições.
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Aposentadoria: Término da vida profissional, descrição 
da aposentadoria, resumo dos anos e áreas de trabalho, 
como você usa o tempo livre, serviço e experiências na 
Igreja, metas e desejos, netos, férias e viagens, conselhos 
para as pessoas, observações sobre a vida e o progresso, 
crescimento e entendimentos espirituais contínuos, 
saúde e condicionamento físico.
Seu registro sagrado: Testemunho, pensamentos, 
sentimentos, experiências, resumo da vida, filosofia, 
bênçãos do Senhor, desejos, metas, esperanças, legado, 
fé, crenças, conhecimento, tradições e ordenanças do 
sacerdócio recebidas ou conferidas.

Perguntas para Refletir
•	De	que	modo	sua	vida	foi	influenciada	ao	estudar	a	
história	de	um	ou	mais	de	seus	antepassados?

•	Que	acontecimentos	de	sua	vida	você	mais	gostaria	de	
levar	ao	conhecimento	de	sua	posteridade?

•	Que	registros	familiares	você	possui	e	como	vai	
preservá-los?

Designações Sugeridas
•	Escreva	sobre	uma	experiência	de	sua	vida	que,	a	seu	ver,	
seria	interessante	ou	inspiradora	para	seus	descendentes	
lerem.

•	Crie	uma	linha	cronológica	com	acontecimentos	
importantes	de	sua	vida	fazendo	uma	lista	de	datas	ou	
períodos	com	uma	ou	duas	frases	para	descrever	cada	
item.

•	Comece	agora	a	preparar	sua	história	pessoal.	Planeje	
uma	noite	familiar	especialmente	para	trabalhar	em	
sua	história	familiar.	Caso	já	não	esteja	fazendo	isso,	
comece	a	escrever	um	diário	pessoal	para	registrar	os	
acontecimentos	importantes	do	restante	de	sua	vida.

Recursos Adicionais
•	Theodore M.	Burton,	“The	Inspiration	of	a	Family	
Record”,	Ensign,	janeiro	de	1977,	pp.	13–17.

•	Spencer W.	Kimball,	“President	Kimball	Speaks	Out	on	
Personal	Journals”,	Ensign,	dezembro	de	1980,	pp.	
60–61.

•	Sydney S.	Reynolds,	“Um	Deus	de	Milagres”,	A Liahona,	
julho	de	2001,	p.	12.
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	The Family Is Central to the Plan of Salvation
	Introduction
	Commentary
	The Atonement of Jesus Christ helps us understand our worth in the sight of God. [1.1.1]
	“The worth of a soul is its capacity to become as God.” [1.1.2]
	We do not lose value to God. [1.1.3]
	We prepared for life on earth. [1.2.1]
	Premortal life gives meaning to mortality. [1.2.2]
	We are spirit children of heavenly parents. [1.3.1]
	The family is eternal. [1.3.2]
	You anticipated being born into a family. [1.3.3]
	It is necessary to receive a physical body. [1.4.1]
	We eagerly awaited mortality. [1.4.2]
	Mortal life is full of challenges. [1.4.3]
	The plan of salvation was created for families. [1.5.1]
	Important lessons are learned through family relationships. [1.5.2]
	The greatest happiness comes through families. [1.5.3]
	The family pattern comes from God. [1.5.4]
	Death is part of Heavenly Father’s plan. [1.6.1]
	The plan of happiness enables families to be eternal. [1.7.1]
	No sacrifice is too great to have an eternal family. [1.7.2]
	Sacred covenants enable families to be eternal. [1.7.3]
	An eternal family is possible. [1.7.4]



	The Mission of Elijah
	Introduction
	Commentary
	The sealing keys have effect on earth and in heaven. [2.2.1]
	The sealing powers represent the consummate gift from God. [2.2.2]
	Ordinances are given validity beyond the grave. [2.2.3]
	Elijah used the sealing powers of the Melchizedek Priesthood. [2.3.1]
	Elijah was translated. [2.3.2]
	Elijah’s return turned the hearts of the children to their fathers. [2.4.1]
	Promises made to the fathers are planted in the hearts of the children. [2.4.2]
	The earth would be wasted if Elijah did not return. [2.4.3]
	Elijah returned in fulfillment of prophecy. [2.5.1]
	Elijah returned during the Jewish Passover. [2.5.2]
	The sealing power continues with the President of the Church. [2.5.3]
	The restoration of sealing keys is a pinnacle of the Restoration. [2.5.4]
	“The Spirit of Elijah” is a manifestation of the Holy Ghost. [2.6.1]
	The sealing power reveals itself in family relationships. [2.6.2]
	“The Spirit of Elijah” strengthens family relationships. [2.6.3]
	Millions are working on family history. [2.7.1]
	Family history research has become a leading hobby. [2.7.2]



	Getting Started with Family History Research
	Introduction
	Commentary
	Jesus Christ is the only name by which we are saved. [3.1.1]
	Temple work is like the spirit of the Savior’s sacrifice. [3.1.2]
	We can become “saviors on Mount Zion.” [3.1.3]
	This work rests upon the Latter-day Saints. [3.1.4]
	We are in a partnership with the Lord. [3.1.5]
	Assess where you are. [3.2.1]
	Start with gathering and storing your research. [3.2.2]
	Begin by doing simple things. [3.2.3]
	Use the new.FamilySearch.org website. [3.3.1]
	Technology has hastened the work. [3.3.2]
	Procedures have been simplified. [3.3.3]
	There are many tasks in the work of redeeming the dead. [3.4.1]
	Inspiration opens doors in family history. [3.4.2]
	You have an invitation and a promise from an Apostle. [3.4.3]



	Gathering and Recording Family History Information
	Introduction
	Commentary
	Each name represents a real person. [4.1.1]
	Each person is a member of a family. [4.1.2]
	Church records need to be complete and orderly. [4.2.1]
	Accurate record keeping begins with each of us. [4.2.2]
	A minimum amount of information is required. [4.3.1]
	Obtain and preserve as much information as possible. [4.3.2]
	Follow the guidelines for recording names. [4.4.1]
	Follow the guidelines for recording dates. [4.4.2]
	Follow the guidelines for recording places. [4.4.3]
	Pedigree charts record a person’s ancestral lines. [4.5.1]
	Family group sheets record relationships within individual families. [4.5.2]
	Expand your research to include other family members. [4.6.1]



	Personal Revelation and Family History
	Introduction
	Commentary
	Faith is a gift of God. [5.1.1]
	The First Vision is an example of asking in faith. [5.1.2]
	Faith opens doors. [5.1.3]
	Qualify for assistance from the Holy Ghost. [5.2.1]
	The gift of the Holy Ghost is sometimes called “the unspeakable gift.” [5.2.2]
	Revelation comes in different ways. [5.2.3]
	Guidance of the Spirit helps us to do family history. [5.2.4]
	“Are you not on the Lord’s errand?” [5.2.5]
	“A stirring within my soul told me there was something more I could do.” [5.2.6]
	“The name almost leapt off the page.” [5.2.7]
	We can receive guidance from beyond the grave. [5.3.1]
	Work is being done on both sides of the veil. [5.3.2]
	“I have three volumes of names that are ready.” [5.3.3]



	Computers and Family History Research
	Introduction
	Commentary
	Modern inventions accelerate family history work. [6.1.1]
	The Lord will provide the means. [6.1.2]
	Ancient prophecies are being fulfilled. [6.1.3]
	Joel’s prophecy is being fulfilled. [6.1.4]
	Youth have skills to contribute. [6.1.5]
	FamilySearch is a modern miracle. [6.2.1]
	FamilySearch includes databases and research options. [6.2.2]
	Technology makes collecting and preserving records easier. [6.2.3]
	Anyone can help with the Church’s indexing program. [6.2.5]
	FamilySearch tutorials can help. [6.3.1]
	Educational sites and commercial programs can help. [6.3.2]
	Family history consultants can help. [6.3.3]



	Submitting Names for Temple Ordinances
	Introduction
	Commentary
	Angels need our help. [7.1.1]
	More temples mean more work to be done. [7.1.2]
	The work of redeeming the dead must accelerate. [7.1.3]
	The Lord has prepared a way. [7.1.4]
	Technology makes submitting names simpler. [7.2.1]
	FamilySearch helps prepare names for temple ordinances. [7.2.2]
	Understand whose names you can submit. [7.3.1]
	Determine when ordinances may not be needed. [7.3.2]
	Couples whose marriage cannot be documented may be sealed. [7.4.1]
	There are specific guidelines concerning stillborn children. [7.4.2]
	Persons who are presumed dead may have ordinances performed for them. [7.4.3]
	There is a sealing guideline for women who were married more than once. [7.4.4]
	Individuals with mental disabilities may have all ordinances performed for them. [7.4.5]
	Ask concerning guidelines for other unusual circumstances. [7.4.6]
	Worthiness is essential for temple worship. [7.5.1]
	Others may perform ordinances for names you have prepared. [7.5.2]



	The Abrahamic Covenant
	Introduction
	Commentary
	Abraham was a prophet of God. [8.1.1]
	Abraham covenanted with the Lord. [8.1.2]
	There are blessings promised through the Abrahamic covenant. [8.1.3]
	There are responsibilities associated with the Abrahamic covenant. [8.1.4]
	The Abrahamic covenant was restored with the gospel. [8.2.1]
	Promises to the fathers have been restored. [8.2.2]
	Blessings of the Abrahamic covenant are conferred in temples. [8.2.3]
	Are you of the seed of Abraham? [8.3.1]
	We have a responsibility to do the works of Abraham. [8.3.2]
	The Abrahamic covenant helps define us. [8.3.3]
	The dead are invited to come unto Christ. [8.4.1]
	We can extend the blessings of the Abrahamic covenant to our ancestors. [8.4.2]



	The Spirit World and the Redemption of the Dead
	Introduction
	Commentary
	The Atonement of Jesus Christ is central to the plan of salvation. [9.1.1]
	“Strait is the gate . . . which leadeth unto life.” [9.1.2]
	The requirements of salvation are the same for all. [9.1.3]
	The ordinances of the gospel are vital for salvation. [9.1.4]
	Our spirit continues to live. [9.2.1]
	The spirit world is close to this world. [9.2.2]
	The spirit resembles the body. [9.2.3]
	Our attitudes and inclinations do not change. [9.2.4]
	Progress toward exaltation takes time. [9.2.5]
	Trials and testing continue. [9.2.6]
	President Joseph F. Smith received a vision of the redemption of the dead. [9.3.1]
	The Savior opened the door to salvation for the dead. [9.3.2]
	There is perfect order and structure in the spirit world. [9.3.3]
	“Not one soul shall be overlooked.” [9.3.4]
	“It is accounted unto them the same.” [9.4.1]
	Many spirits anxiously await gospel ordinances. [9.4.2]
	Very few will not accept the gospel. [9.4.3]
	Spirits know of and accept our temple work. [9.4.4]



	Covenants, Ordinances, and Temples in the Plan of Salvation
	Introduction
	Commentary
	A covenant is a sacred agreement. [10.1.1]
	God determines our covenants with Him. [10.1.2]
	Keeping covenants is the crucial test of life. [10.1.3]
	Ordinances and covenants help us return to God. [10.2.1]
	Ordinances and covenants are essential for exaltation. [10.2.2]
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