
A NATUREZA DE DEUS. Uma doutrina fundamental de 
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a 
crença em Deus, o Pai, em Seu Filho, Jesus Cristo, e no 
Espírito Santo. Os três formam a Trindade. Eles são um 
em propósito, mas são seres separados.

CRISTÃ. A Igreja é cristã, mas não é católica e nem 
protestante. Mais precisamente, é uma restauração da 
Igreja de Jesus Cristo conforme estabelecida original-
mente pelo Salvador.

AUTORIDADE DIVINA DO SACERDÓCIO. A Igreja enfa-
tiza a necessidade de autoridade divina. Como Joseph 
Smith ensinou, “um homem deve ser chamado por 
Deus, por profecia, e pela imposição de mãos, por quem 
possua autoridade, para pregar o Evangelho e adminis-
trar as suas ordenanças” (Regras de Fé 1:5). A autoridade 
para agir em nome de Deus é chamada de sacerdócio.

PRINCÍPIOS E ORDENANÇAS. “Cremos que os primei-
ros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, 
Fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, Arrependimento; 
terceiro, Batismo por imersão para a remissão de peca-
dos; quarto, Imposição de mãos para o dom do Espírito 
Santo” (Regras de Fé 1:4). Como as crianças pequenas 
são incapazes de pecar, elas não são batizadas até a 
idade de 8 anos, quando começam a ser responsáveis.

REVELAÇÃO CONTÍNUA. A revelação divina para guiar a 
Igreja vem de Deus para o presidente da Igreja. Os presi-
dentes da Igreja são vistos pelos santos dos últimos dias 
como profetas, do mesmo modo que Moisés, Abraão 
e Pedro. Além disso, os pais podem receber revelação 
divina para sua família, e as pessoas podem receber 
revelação para sua vida.

ESCRITURAS. O Livro de Mórmon: Outro Testamento 
de Jesus Cristo é uma escritura divinamente inspirada, 
assim como a Bíblia Sagrada. Essas escrituras são usa-
das com outras escrituras aprovadas: Doutrina e Convê-
nios, uma compilação de revelações recebidas desde a 
época da Restauração, e A Pérola de Grande Valor, uma 
seleção de revelações, traduções e escritos do profeta 
Joseph Smith.

PROPÓSITO DA VIDA. Cada um de nós é literalmente 
filho de Pais Celestiais, com quem vivemos em uma 
existência pré- mortal. Por meio do plano divino de 
Deus, viemos à Terra para receber um corpo físico, 
ganhar experiência e nos provar dignos de voltar à 
presença de Deus. Por intermédio da Ressurreição de 
Jesus Cristo, todos nós vamos ressuscitar, e por meio de 
Sua Expiação, todos podem partilhar de Seu amor, de 
Sua misericórdia e de Seu perdão. Todos nós temos o 
potencial para obter a vida eterna, desde que sejamos 
dignos e obedientes às ordenanças e aos ensinamentos 
do Salvador.

FAMÍLIA E CASAMENTO. Os relacionamentos familiares 
são muito importantes no evangelho de Jesus Cristo. O 
documento “A Família: Proclamação ao Mundo”, publi-
cado pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos Doze 
Apóstolos em 1995, declara que “o plano divino de felici-
dade permite que os relacionamentos familiares sejam 
perpetuados além da morte. As ordenanças e os con-
vênios sagrados dos templos santos permitem que as 
pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias 
sejam unidas para sempre” (ChurchofJesusChrist.org).  
Por esse motivo, a Igreja constrói templos.

MORALIDADE. A Igreja segue a lei do Salvador de 
estrita moralidade. Os membros fiéis da Igreja observam 
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os princípios da honestidade, integridade, obediência às 
leis locais, castidade fora do casamento e fidelidade no 
casamento entre um homem e uma mulher. A Igreja é 
contra o aborto (com raras exceções), a pornografia, os 
jogos de azar e o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo.

CÓDIGO DE SAÚDE. A Palavra de Sabedoria, um código 
de saúde revelado a Joseph Smith em 1833, faz adver-
tências quanto ao uso de substâncias como o fumo, 
bebidas alcoólicas, chá e café, e salienta os benefícios 
de termos hábitos saudáveis de alimentação para que 
desfrutemos de saúde física e espiritual. A Igreja consi-
dera o mau uso ou o uso excessivo de todas as drogas 
— sejam elas legais, ilegais, prescritas por um médico ou 
controladas — uma violação à Palavra de Sabedoria.

DÍZIMO E OFERTAS DE JEJUM. A Igreja adota o padrão 
bíblico do dízimo, o qual é que uma pessoa contribui 
com dez por cento de sua renda. Os membros fiéis 
também jejuam por duas refeições consecutivas uma 
vez por mês e doam o dinheiro que teriam gastado com 
essas refeições, ou mais, para um fundo de ajuda aos 
necessitados. Essas ofertas generosas permitem que a 
Igreja financie construções, educação, o serviço missio-
nário, programas de bem- estar e esforços humanitários.

TRABALHO MISSIONÁRIO. A Igreja aceita o encargo 
do Salvador de “[ir] por todo o mundo” e compartilhar 
as bênçãos do evangelho (Marcos 16:15). Consequen-
temente, a Igreja tem mais de 50 mil missionários de 
tempo integral servindo no mundo todo.  A maioria 
deles são rapazes e moças em idade de cursar a 
faculdade, mas muitos são casais aposentados. Todos 
aceitaram o chamado dos líderes da Igreja e servem 
custeando as próprias despesas por um ano e meio ou 
dois anos.

SERVIÇO NA IGREJA. Os profetas ensinaram que 
“quando estais a serviço de vosso próximo, estais 
somente a serviço de vosso Deus” (Mosias 2:17). A Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias trabalha 
com um ministério não remunerado, concedendo a 
milhares de pessoas no mundo a oportunidade de pres-
tar serviço dedicado e cristão aos outros.
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