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Os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estabelecem 
os alicerces de sua fé sobre Jesus Cristo e sobre o testemunho de Seus apóstolos 
e profetas. Desde a sua organização em 1830 até os dias de hoje, a Igreja mantém 
registros de sua história para ajudar cada geração a ver a mão de Deus e recordá-Lo 
diariamente.Os itens em exibição são registros de valor inestimável para a história da Igreja, 
pois documentam sua restauração e expansão por toda a Terra. Eles evidenciam a 
âncora da fé pessoal nos profetas e nas escrituras modernas, na Igreja viva e em sua 
missão de cobrir a Terra em preparação para a Segunda Vinda de Jesus Cristo. Os 
registros também revelam as raízes históricas da unificação de experiências SUD 
no século 21, incluindo a adoração semanal, as conferências gerais e a frequência ao 
templo.Dentre os registros em exibição, encontram-se as primeiras edições das 
escrituras modernas, assim como diários pessoais e cartas dos profetas desta 
dispensação, que evidenciam os principais avanços na doutrina, na organização e 
no crescimento da Igreja. Eles foram cuidadosamente preservados e protegidos na 
Biblioteca de História da Igreja, sendo aqui exibidos em caixas de alta segurança 
e suportes personalizados, para evitar danos, manter o controle da umidade e 
minimizar a exposição à luz.

“Eis que um registro será escrito entre vós.”
 (Doutrina e Convênios 21:1)

Alicerces 
da Fé



Página ao lado: The Desires of My Heart [Os Desejos do Meu Coração], de Walter Rane

A fé dos santos dos últimos dias no mundo inteiro se fundamenta nas 
escrituras modernas reveladas por meio de Joseph Smith. Como profeta, 
vidente, revelador e tradutor chamado por Deus, Joseph Smith apresentou 
novos volumes de escrituras que se colocam ao lado da Bíblia como 
testemunhas de Jesus Cristo.

1. Manuscrito Original do Livro de Mórmon, 1829

2. Primeira Edição do Livro de Mórmon, 1830

3. Edição de Liverpool do Livro de Mórmon, 1841

4. O Livro de Mandamentos, 1833

5. Primeira Edição de Doutrina e Convênios, 1835

6. Fragmento de Papiro Egípcio, Século 2 a.C.

7. Placas de Impressão do Livro de Abraão, 
Fac-símile, 1842

8. A Primeira Edição da Pérola de Grande Valor, 1851

Escrituras 
Modernas
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Enquanto traduzia, por inspiração divina, O Livro de Mórmon para o inglês, 
Joseph Smith ditava as palavras, que eram então registradas por escreventes em 
papel comum daquela época, fazendo desse registro o mais próximo das placas 
de ouro enterradas no Monte 
Cumora. Depois de terminar o 
manuscrito original, uma segunda 
cópia foi feita para utilização da 
gráfica. Cinco dos escribas — 
Oliver Cowdery, Martin Harris, 
John Whitmer, Christian Whitmer 
e Samuel Smith — também deram 
seu testemunho como testemunhas 
do Livro de Mórmon. Em outubro 
de 1841, Joseph colocou o 
manuscrito original na pedra de esquina 
sudeste da Casa de Nauvoo, um lugar designado por revelação para a acomodação 
de visitantes. Mais de 40 anos depois, o manuscrito foi descoberto, mas somente 
28% dele não se havia estragado devido a infiltrações de água na parte de alvenaria 
do edifício. As páginas que se salvaram foram reforçadas com um tipo de papel 
muito fino e envelopadas com filme plástico transparente selado nas bordas. Não 
se pôde determinar a quem pertence a caligrafia na página aqui em exibição.

Casa de Nauvoo, Nauvoo, Illinois

Manuscrito Original 
do Livro de Mórmon, 1829

O Monte Cumora, aproximadamente 1907

1

Escrituras Modernas
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O Livro de Mórmon foi publicado em março de 1830, em Palmyra, Nova York, 
sob a direção do editor Egbert B. Grandin. O trabalho de tipografia, impressão e 
encadernação em couro de bezerro dos 5 mil exemplares — quase 3 milhões de 
páginas no total — começou em agosto de 1829, a um custo de US$ 3.000, pago por 
meio da venda de parte da fazenda de Martin Harris. Exemplares do livro foram 
lidos por conversos, compartilhados com familiares e levados pelos missionários 
para assentamentos e estados vizinhos, para os índios americanos e para as Ilhas 
Britânicas. Estima-se que cerca de 700 exemplares da primeira edição ainda existam 
até hoje. A segunda edição foi impressa em 1837.

Gráfica de Egbert B. Grandin, Palmyra, Nova York

Escrituras Modernas

Primeira Edição 
do Livro de Mórmon, 1830
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Este exemplar do Livro de Mórmon pertenceu a Mercy R. Fielding Thompson. Ele 
contém uma observação escrita pelos descendentes dela, de que, na manhã de 24 
de junho de 1844, seu marido, Hyrum Smith, leu um trecho do livro antes de partir 
de Nauvoo, com seu irmão Joseph, em direção a Carthage, Illinois. Depois de ler o 
que hoje em dia é conhecido como Éter 12:36–38, Hyrum dobrou a página no canto 
superior esquerdo. A dobra ainda é visível. Esta edição foi impressa em Liverpool, 
Inglaterra, em 1841, sob a direção de Brigham Young e outros membros do Quórum 
dos Doze Apóstolos, que haviam sido chamados para lá como missionários. O texto 
é o mesmo da edição de 1837, publicada em Kirtland, Ohio, mas essa edição foi a 
primeira a incluir um índice e a trazer os depoimentos das testemunhas no início do 
livro. Mais de 4 mil cópias foram produzidas, a um custo de £ 210, encadernadas em 
couro de ovelha, bezerro e marroquim, com a capa estampada em dourado. Ao longo 
das décadas seguintes, milhares de cidadãos britânicos leram o livro, filiaram-se à 
Igreja e imigraram para Sião. 

Partindo de um cais em Liverpool, Inglaterra, os santos embarcam 
no Ellen Maria com destino a Nova Orleans. Pintura de Ken Baxter.

Escrituras Modernas

Edição de Liverpool 
do Livro de Mórmon, 1841
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O Livro de Mandamentos foi a primeira tentativa de se publicar, em formato de 
livro, as revelações recebidas por Joseph Smith. Em 20 de julho de 1833, enquanto 
o livro estava na máquina impressora, o escritório da gráfica em Independence, 
Missouri, foi destruído por uma turba. Algumas das páginas que não haviam sido 
encadernadas foram resgatadas por várias pessoas, inclusive pelas irmãs Mary e 
Caroline Rollins, que conseguiram se esconder em um milharal nas proximidades. 
Posteriormente, as páginas resgatadas foram reunidas e encadernadas à mão para 
uso pessoal. Atualmente, existem apenas 30 cópias, todas incompletas. Esta cópia 
em particular pertenceu a Wilford Woodruff, que completou à mão o que hoje é a 
sessão 64 de Doutrina e Convênios, pois o texto impresso ia só até o versículo 36; ele 
também acrescentou uma revelação sobre a Palavra de Sabedoria, que atualmente é 
a sessão 89 de Doutrina e Convênios.

Escrituras Modernas
4

O Livro de 
Mandamentos, 1833
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Escrituras Modernas

Doutrina e Convênios foi a segunda tentativa de se publicar, em formato de livro, 
as revelações recebidas por Joseph Smith. As revelações foram selecionadas por um 
comitê composto por Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon e Frederick G. 
Williams. Além disso, sete ensaios foram incluídos, os quais ficaram posteriormente 
conhecidos como Lectures on Faith [Dissertações sobre Fé]. Os ensaios constituíam 
a “doutrina”, enquanto as revelações constituíam os “convênios”. Os livros foram 
impressos e encadernados em Ohio, sendo aceitos por uma assembleia geral da Igreja. 
A cópia aqui em exibição pertenceu a Newel K. Whitney, o segundo bispo da Igreja.

5

Primeira Edição de 
Doutrina e Convênios, 1835
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Em 1835, a Igreja adquiriu rolos de papiros que haviam sido descobertos recentemente 
no Egito. Pouco tempo depois, Joseph Smith começou a traduzir o livro de Abraão, 
um registro do profeta e patriarca bíblico, Abraão. Quando os santos dos últimos dias 
partiram de Nauvoo, os pergaminhos ficaram para trás e foram vendidos pela família 
de Joseph Smith para várias entidades em 1856. Os historiadores acreditam que a 
maioria dos pergaminhos foi destruída no Grande Incêndio de Chicago, em 1871, mas 
dez fragmentos foram parar no Metropolitan Museum of Art, na cidade de Nova York, 
onde foram reforçados com papel da época de Kirtland na parte traseira. Os fragmentos 
foram transferidos para a Igreja em 1967.

Escrituras Modernas
6

Fragmento de 
Papiro Egípcio, Século 2 a.C.
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Esta placa de chumbo foi feita por Reuben Hedlock, como parte da impressão 
do livro de Abraão no jornal da Igreja Times and Seasons. Joseph Smith trabalhou 
de maneira intermitente nessa tradução, desde o verão de 1835 até a primavera 
de 1842. Os cinco capítulos do livro de Abraão, com três ilustrações (atualmente 
conhecidas como fac-símiles 1, 2 e 3), foram publicados entre março e maio de 1842.

Escrituras Modernas
7

Placas de Impressão do Livro 
de Abraão, Fac-símile, 1842
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Escrituras Modernas
8

Primeira Edição da 
Pérola de Grande Valor, 1851



15

Enquanto Franklin D. Richards, do Quórum dos Doze Apóstolos, presidia a missão 
britânica, muitos conversos pediram a ele mais informações sobre a nova fé que 
haviam abraçado. Em resposta a esses pedidos, em 1851, ele compilou, em um panfleto 
intitulado A Pérola de Grande Valor, vários escritos, traduções e revelações recebidos 
por Joseph Smith. O volume foi canonizado posteriormente, por voto unânime, na 
Conferência Geral de outubro de 1880.

Franklin D. Richards



Página ao lado: Joseph Smith na Cadeia de Liberty, de Greg K. Olsen

Profetas 
Modernos

A fé dos santos dos últimos dias repousa sobre o alicerce dos profetas 
modernos, homens inspirados, chamados por Deus para revelar Sua palavra 
nesta época. Assim como na antiguidade, os profetas de hoje esperam no 
Senhor, buscam conhecer Sua vontade e prestam testemunho de Jesus Cristo. 
As cartas e os diários aqui expostos registram e evidenciam a orientação 
divina recebida pelos profetas modernos.

9. Diário de Joseph Smith, 1832–1834

10. Carta da Cadeia de Liberty, 1839

11. “Uma Proclamação aos Santos Espalhados 
no Estrangeiro”, 1841

12. Carta de Brigham Young, 1846

13. Diário de Wilford Woodruff, 1847
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Joseph Smith começou a manter um diário em novembro de 1832. Depois de 
algumas interrupções, e contando com a ajuda de escreventes, ele por fim produziu 
dez diários que abrangem mais de 1.500 páginas manuscritas. Este primeiro volume 
contém mais trechos escritos por seu próprio punho do que qualquer um dos outros, 
com praticamente metade das anotações feitas parcial ou inteiramente por Joseph, 
inclusive a primeira página em exibição aqui.

Profetas Modernos
9

Diário de 
Joseph Smith, 1832–1834
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Entre os dias 20 e 25 de março de 1839, após estar aprisionado injustamente por três 
meses e meio na Cadeia de Liberty, Joseph Smith ditou uma carta endereçada aos 
membros da Igreja, escrita por seus companheiros no cárcere, Alexander McRae e 
Caleb Baldwin. A pungente carta, uma reminiscência das epístolas de Paulo no Novo 
Testamento, detalhava o sofrimento dos santos e oferecia consolo e instrução. Todos 
os homens na cadeia, inclusive Joseph e seu irmão Hyrum, assinaram-na. Em 1876, 
trechos da carta foram adicionados a Doutrina e Convênios, tornando-se as seções 
121, 122 e 123. 

Profetas Modernos
10

Carta da Cadeia 
de Liberty, 1839
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Profetas Modernos

Esta proclamação, emitida pela Primeira Presidência, convidava os santos dos últimos 
dias a se congregarem em Nauvoo. Foi publicada em 15 de janeiro de 1841, no jornal 
da Igreja Times and Seasons, e estabelece um precedente para que, em união, os líderes 
da Igreja “tornem conhecidas, de tempos em tempos, as circunstâncias, a situação e as 
perspectivas da Igreja, e deem instruções necessárias para o bem-estar dos santos”.

11

“Uma Proclamação aos Santos 
Espalhados no Estrangeiro”, 1841
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Brigham Young guardou uma cópia da carta que escreveu a seu irmão, Joseph Young, 
em 9 de março de 1846. É uma das poucas cartas escritas inteiramente por Brigham 
que ainda existem. Um ano e meio após o assassinato de Joseph Smith, os santos foram 
forçados a sair de Illinois. Na carta, Brigham Young relatou as condições dos membros 
que já haviam partido e admoestou os demais a “se afastarem o mais rápido que 
pudessem” das “nuvens escuras da tristeza” em Nauvoo.

Profetas Modernos
12

Carta de 
Brigham Young, 1846
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Wilford Woodruff começou a escrever um diário pouco depois 
de se filiar à Igreja, em 1833, e manteve a prática até sua morte, 
em 1898. Os 31 volumes resultantes constituem um dos registros 
mais importantes da história da Igreja. Este frágil exemplar está 
aberto na data de 24 de julho de 1847, o dia em que ele e Brigham 
Young chegaram ao Vale do Lago Salgado. A anotação observa 
que o Presidente Young “expressou sua plena satisfação com a 
aparência do vale como um lugar de descanso para os santos”.

This is the Right Place [Este é o Lugar], de Jon McNaughton

Profetas Modernos
13

Diário de Wilford 
Woodruff, 1847
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Wilford Woodruff



Página ao lado: Nauvoo, de Jerry Thompson

Os santos dos últimos dias creem que a Restauração produziu uma “Igreja 
verdadeira e viva” (Doutrina e Convênios 1:30). Para os membros da Igreja — 
desde os seis primeiros que se reuniram em Nova York em 1830 até os milhões 
congregados hoje em diversos países em todo o mundo —, as congregações 
locais oferecem oportunidades de discipulado, integração e serviço. 

14. Licença de Joseph Smith Sr., 1830

15. História de Lucy Mack Smith, 1845

16. O Primeiro Hinário, 1835

17. Artigos da Associação de Resguardo Mútuo 
das Moças, 1870

18. Livro de Atas da Primária da Ala Farmington, 1878

A Igreja  
Verdadeira e Viva
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A Igreja Verdadeira e Viva

Joseph Smith Sr. não só foi uma das oito testemunhas que viram e tocaram as placas de 
ouro, mas também um dos primeiros membros da Igreja e um dos que foram ordenados 
a cargos ministeriais na primeira Conferência Geral da Igreja, em 9 de junho de 1830. 
A licença indica que ele foi ordenado de acordo com as Regras e os Convênios, o 
documento fundacional da Igreja, adotado no dia de sua organização (conhecido agora 
como Doutrina e Convênios 20). O registro foi escrito por Oliver Cowdery e assinado 
por ele e por Joseph Smith. As ordenações ao sacerdócio são registradas, de modo que 
os portadores do sacerdócio remontam sua autoridade até Jesus Cristo, por intermédio 
de Joseph Smith.

14

Licença de 
Joseph Smith Sr., 1830
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A Igreja Verdadeira e Viva

Poucos meses após a morte de seus filhos Joseph, Hyrum e Samuel, Lucy Mack 
Smith começou a ditar a história de sua vida e de sua família. Além de falar sobre 
seus antepassados e seus filhos, ela também relatou “as particularidades sobre 
como Joseph obteve as placas [e] viu anjos”. A página em exibição aqui relata suas 
experiências na primeira reunião da Igreja, em 6 de abril de 1830, e na primeira 
Conferência Geral, em 9 de junho daquele ano. Ela enfatiza o batismo de seu marido, 
a ordenação de seus filhos e a partida de seu filho, Samuel, o primeiro missionário 

da Igreja. A história de Lucy 
oferece uma perspectiva única 
sobre o papel de sua família 
nos primórdios da Igreja, além 
de relatar acontecimentos e 
interações não mencionados 
em nenhum outro lugar. Ela 
também compartilha algumas 
impressões que ninguém mais 
poderia ter tido. Esse é um 
registro de valor inestimável. 
Lucy ditou a história para 
Martha Jane Knowlton Coray 
e Howard Coray, que então 
passaram o manuscrito a limpo 
em duas cópias, uma das quais 
ficou com Lucy, enquanto 
a outra foi dada à Igreja e é 
mostrada aqui. O livro foi 
impresso pela primeira vez em 
1853, em Liverpool, Inglaterra. 

15

História de 
Lucy Mack Smith, 1845
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A Igreja Verdadeira e Viva
16

O Primeiro Hinário, 1835
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Em uma revelação dada a Joseph Smith em julho de 1830 (ver Doutrina e Convênios 25), 
sua esposa, Emma, foi chamada para selecionar hinos para serem usados pelos membros 
da Igreja. A compilação incluía a letra de 90 hinos, 35 dos quais haviam sido escritos 
por santos dos últimos dias. O hinário usado hoje pelos membros da Igreja contém 26 
músicas do original, incluindo “Tal Como um Facho” e “Eu Sei Que Vive Meu Senhor”.

Emma Smith



30 Filhas de Brigham Young

Em 25 de maio de 1870, Brigham Young 
reuniu suas filhas e desafiou-as a “resguardar” 
— ou simplificar — sua “extravagância no 
vestir, no comer e mesmo no falar”. Dois dias 
depois, as meninas organizaram a Divisão de 
Moças da Associação de Resguardo Mútuo 
(atualmente conhecida como a organização 
das Moças). Ainda que algumas pessoas não 
tivessem ficado entusiasmadas com esse novo 
movimento, cinco anos depois, a maioria 
das congregações nas principais colônias de 
santos dos últimos dias já tinha suas próprias 
associações. Eliza R. Snow rascunhou este 
conjunto de regras com a intenção de ensinar 
as moças a “apoiar umas às outras em fazer 
o bem” e a rejeitar o “orgulho, a insensatez 

e as modas do mundo”. Semanalmente, as meninas dirigiam suas próprias reuniões e 
publicavam o Young Woman’s Journal e boletins informativos. O programa mostrou-se 
tão eficaz que foi organizada uma associação semelhante para os rapazes, e ambos os 
programas continuam na Igreja atualmente. Esta cópia das regras é a mais antiga de que 
se tem notícia.

A Igreja Verdadeira e Viva
17

Regras da Associação de 
Resguardo Mútuo das Moças, 1870
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Foram mantidas as atas da primeira reunião da Primária realizada na Igreja. Em 
março de 1878, Aurelia Spencer Rogers, de Farmington, Utah, perguntou à presidente 
geral da Sociedade de Socorro, Eliza R. Snow, se uma organização poderia ser criada 
para ensinar meninos bagunceiros a se comportar. A irmã Snow aconselhou-se com 
o Presidente John Taylor, que aprovou a ideia, e o bispo da irmã Rogers pediu a 
ela que tomasse a frente. A reunião inaugural da Primária foi realizada em 25 de 
agosto, na qual mais de 200 meninos e meninas aprenderam doutrinas básicas do 
evangelho, pontualidade e boas maneiras. Em 1880, a presidência geral da Primária 
foi organizada, e hoje a organização está presente em praticamente todas as unidades 
da Igreja ao redor do mundo.

A Igreja Verdadeira e Viva
18

Livro de Atas da Primária 
da Ala Farmington, 1878



O Evangelho Inunda a Terra

Página ao lado: Dan Jones Awakens Wales [Dan Jones 
Ajuda o País de Gales a Despertar], de Clark Kelley Price

A mensagem e as bênçãos do evangelho restaurado destinam-se “a toda 
nação, tribo, língua e povo” (Mosias 15:28). Hoje, as escrituras modernas, as 
palavras dos profetas vivos e a organização da Igreja se espalham por toda a 
Terra à medida que o Livro de Mórmon é traduzido, que os dispersos de Israel 
são reunidos por meio do trabalho missionário, que os pobres e necessitados 
são cuidados e que os templos são construídos para a realização de ordenanças.

19. Mormons Bog, 1851

20. Ka Buke a Moramona, 1855

21. El Libro de Mormón, 1886

22. モルモン書, 1909

23. Die Boek van Mormon, 1972

24. Um Chamado para o Armazenamento  
de Grãos, 1876

25. Esboço Preliminar da Planta Baixa  
dos Templos Pequenos, 1997
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O Evangelho Inunda a Terra

O Livro de Mórmon varre a Terra à medida que é traduzido para que todos possam 
lê-lo. Estas foram as primeiras edições em idiomas diferentes do inglês, preparadas 
para falantes de línguas da Europa, Oceania, América Latina, Ásia e África. O Livro 
de Mórmon está hoje publicado em mais de 90 idiomas, e há trechos selecionados 
disponíveis em mais de 20 outras línguas. 

19. Mormons Bog, 1851 A primeira edição do Livro de 
Mórmon em idioma diferente do inglês foi publicada na Dinamarca 
em 1851, tendo sido traduzida pelo Élder Erastus Snow, do Quórum 
dos Doze Apóstolos, e por Peter Olsen Hansen. A cópia em exibição 
foi preparada para a Rainha Caroline, da Dinamarca, mas ela não a 
aceitou.

20. Ka Buke a Moramona, 1855 George Q. 
Cannon traduziu o Livro de Mórmon para o havaiano com a ajuda 
de Jonathan H. Napela, juiz e converso nativo. Os missionários 
compraram uma prensa de Boston, que então foi enviada para 
São Francisco, onde o livro foi finalmente impresso. A cópia em 
exibição pertencia a George Q. Cannon.

Primeiras Traduções do Livro 
de Mórmon em todo o mundo
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22. モルモン書, 1909 Alma O. Taylor, um dos 
primeiros missionários enviados ao Japão, rascunhou uma 
tradução do Livro de Mórmon com o auxílio dos membros locais 
da Igreja. Ele também procurou autores japoneses experientes 
para garantir que a linguagem da tradução estivesse imbuída 
de força e dignidade.

23. Die Boek van Mormon, 1972 Apesar de os 
missionários santos dos últimos dias terem sido enviados à África 
do Sul na década de 1850, mais de um século se passou antes 
que o Livro de Mórmon fosse traduzido para o africâner, uma 
variante africana do holandês. Depois de tentativas sem sucesso 
com voluntários, o tradutor profissional, Felix Mynhardt, foi 
contratado para realizar o trabalho.

21. El Libro de Mormón, 1886 Em 1874, Daniel 
Jones e Henry Brizzee começaram a traduzir trechos do Livro de 
Mórmon para o espanhol, e logo receberam a ajuda de Meliton 
Trejo, um converso espanhol, para publicar Trozos Selectos del 
Libro de Mormón (Trechos Selecionados do Livro de Mórmon). 
Posteriormente, a tradução do livro na íntegra foi concluída por 
Trejo, James Z. Stewart e Olivas Aoy.
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No outono de 1876, Emmeline B. Wells 
aceitou a designação que lhe foi dada por 
Brigham Young de liderar as mulheres 
santos dos últimos dias em um programa 
de armazenamento de grãos. Sua 
primeira ação foi escrever este editorial 
para o jornal que ela editava, o Woman’s 
Exponent, convidando as leitoras a agir 
“imediatamente e sem demora”. Naquele 
mesmo ano, as mulheres começaram 
a comprar, permutar, cultivar, colher, 
vender e armazenar trigo. Elas estocavam 
o grão com cuidado, emprestavam para 
os pobres e o distribuíam em épocas 
de seca. Esses esforços de socorro 
foram expandidos em 1906, quando 
as mulheres enviaram trigo e outros 
suprimentos para São Francisco após 
um terremoto e para a China durante 
um período de fome. Durante a Primeira 
Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos comprou o trigo, e o lucro obtido 
foi usado para cuidar de mães, crianças e pessoas com problemas de saúde entre os 
membros da Igreja. Em 1940, o trigo ajudou a encher os silos da Igreja e, em 1978, a 
Sociedade de Socorro oficialmente transferiu seu estoque do grão para o programa 
de Serviços de Bem-Estar da Igreja. Dessa forma, o programa de armazenamento 
de grãos foi um precursor dos serviços de bem-estar, dos serviços familiares e dos 
programas humanitários da Igreja. O trigo tem sido usado como símbolo oficial da 
Sociedade de Socorro desde 1917, aparecendo nos detalhes exteriores do edifício da 
Sociedade de Socorro e no selo da organização.
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Charity Never Faileth [A Caridade 
Nunca Falha], de Julie Rogers

Um Chamado para o 
Armazenamento de Grãos, 1876
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O conceito de templos pequenos acelerou grandemente o trabalho de construção 
de templos em anos recentes. Em junho de 1997, Gordon B. Hinckley participou da 
comemoração do centenário da Academia Juárez, uma escola de propriedade da 
Igreja em Colonia Juárez, México. Após o evento, ao retornar para o aeroporto em 
El Paso, Texas, ele pôs-se a refletir sobre como poderia ajudar os membros fiéis, que 
viviam em áreas distantes, a receber as bênçãos do templo. Já dentro do avião, ele 
esboçou esta planta baixa de um templo menor, com apenas as instalações essenciais. 
Ele anunciou o conceito na Conferência Geral de outubro de 1997 e, em agosto de 
1998, o primeiro templo pequeno já havia sido concluído em Monticello, Utah. Desde 
1997, mais de 50 templos pequenos foram construídos ou anunciados, sendo 19 em 
países estrangeiros e 17 em estados americanos onde antes não havia nenhum templo, 
inclusive um em Colonia Juárez, que foi dedicado em 6 de março de 1999.
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Esboço Preliminar da Planta 
Baixa dos Templos Pequenos, 1997

Templo de Colonia Juárez Chihuahua México
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Durante a Visita
Fotografar é permitido. Por favor, desligue o flash para 
ajudar a preservar os documentos.

Ao compartilhar sua experiência e suas fotos nas redes 
sociais, use #onemorevoice para conectar-se com outras 
pessoas.

Deixe seus comentários no quiosque.

Ao Terminar a Visita
Acesse a exposição expandida online em 
churchhistorylibrary.org.

Siga a História da Igreja SUD no Facebook, Twitter, 
Google+, Pinterest, YouTube e Tumblr.

Mantenha um registro de sua própria vida e de suas 
experiências.
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