Reforma do Templo de Washington D.C.
Ficha Técnica
CONTEXTO HISTÓRICO
O Templo de Washington D.C. foi o primeiro templo construído a leste do rio Mississippi desde o Templo de Nauvoo, mais de um século antes. A maioria dos principais
locais históricos da Igreja — incluindo Palmyra, Kirtland e
Nauvoo — está dentro dos limites originais do distrito do
Templo de Washington D.C.
A abertura de terra do templo original de Washington
D.C. foi realizada em 1968, e a construção começou em
1971. Foi dedicado em 1974 pelo presidente Spencer W.
Kimball e tornou-se o 16º templo em operação da Igreja.

Endereço: 9900 Stoneybrook Dr.

Kensington, Maryland 20895-3199

Templo anunciado originalmente em:

Na época da dedicação do templo, o distrito do Templo
de Washington D.C. incluía cerca de 300 mil pessoas que
viviam no leste dos Estados Unidos, no leste do Canadá e
no Caribe. Membros da Igreja da América do Sul também

15 de novembro de 1968

foram designados para o Templo de Washington D.C.

Abertura de terra original:

Washington D.C. Muitos desses membros eram conver-

7 de dezembro de 1968

Dedicação original: 19 a 22 de novembro de 1974

Cerca de 20 mil membros da Igreja viviam na área de
sos, o que refletia o crescimento da Igreja no século 20.
Mais de 750 mil pessoas visitaram o templo durante a

Início de construção da reforma:

visitação pública em 1974, incluindo muitos líderes do

Início da visitação pública:

CARACTERÍSTICAS DO EXTERIOR

5 de março de 2018
28 de abril de 2022

Rededicação: Domingo, 14 de agosto de 2022
Tamanho da propriedade: Aproximadamente 21

governo dos Estados Unidos da América.

EDIFÍCIO E TORRES: As linhas claras e verticais do templo
se estendem em direção ao céu, criando uma sensação de simplicidade e design que honra e aprimora sua

hectares

arquitetura original. A estrutura de concreto existente

Tamanho do edifício: Aproximadamente 15 mil

do Alabama extraído em Sylacauga, Alabama. As seis tor-

metros quadrados

Altura do edifício: Aproximadamente 88 metros,

até o topo da estátua do profeta Morôni, do Livro de
Mórmon.

Arquiteto da reforma: John McConkie (arquiteto

apresenta um revestimento externo de mármore branco
res douradas no topo da estrutura fazem deste templo o
mais alto da Igreja.
VITRAL DO EXTERIOR: Uma chama sólida de cor ilumina o vitral no exterior, do chão ao topo do templo. As
cores começam com tons ricos e vibrantes de vermelho

da Igreja) e CRSA Architects

e laranja e ascendem para tons claros de azul, violeta e

Design de Interiores: Kathleen Bluth (designer da

finalmente branco. O vitral foi projetado pela empresa

Igreja) e CRSA Architects

Empreiteira: Okland Construction

Willet Hauser Architectural Glass, de Winona, Minnesota.

PAISAGISMO: A empresa Ruppert Landscape, de

verde são encontradas nas paredes dos salões de cada

Laytonsville, Maryland, foi a responsável pelo paisagismo

andar e na sala das noivas. Arcos pontiagudos caracte-

do templo. Os jardins bem cuidados apresentam 260

rísticos são vistos em todo o templo e foram adicionados

árvores, 5.073 arbustos e 3.911 plantas perenes, cada

aos tetos em folha de ouro nas salas de selamento, bem

uma escolhida para complementar as plantas nativas dos

como na abertura oval na sala celestial.

arredores. Flores diversas e gramados verdes cobrem
aproximadamente 6 mil metros quadrados do lugar, realçando a beleza local, naturalmente arborizado.

VITRAL DO INTERIOR: A iluminação aprimorada ilumina
a representação do vitral original da árvore da vida logo
atrás da recepção. O vitral foi projetado e fabricado pela

FONTES: Existem duas fontes no terreno do templo,

Willett Hauser Architectural Glass, de Winona, Minne-

ambas projetadas por Loci, CRSA e Water Design,

sota. A nova iluminação de LED torna as cores brilhantes

empresas localizadas na área de Salt Lake City, em Utah.

do vitral visíveis a todos os que entram no templo.

A fonte principal, cercada por um muro baixo que serve
de assento para os visitantes, é rodeada por um revestimento de agregado leve, com base no projeto da fonte
original. O espelho d‘água do centro de visitantes, feito
de granito escuro, cria uma clara superfície refletora que
captura diferentes ângulos do templo em fotografias.

ILUMINAÇÃO: As luminárias principais são feitas de
vidro lapidado, chanfrado e com base fosca, criando
belos desenhos nos tetos onde são penduradas. Lustres de cristal Swarovski feitos na Áustria, modelados
segundo a geometria angular do próprio templo, estão
pendurados na sala celestial e de selamento. Toda a ilu-

CERCA E CALÇADAS: As alterações na cerca perimetral

minação foi projetada em parceria com a CRSA e a Ciana

limitam-se à entrada de veículos onde foi retirada a gua-

Decorative Lighting, localizada em Heber City, Utah, e foi

rita existente. Os novos painéis de cerca correspondem

instalada pela Altimate Electric Inc., de Mt. Airy, Maryland.

à cerca existente. O novo design do local incentiva mais o
uso das calçadas ao redor do templo.

CARACTERÍSTICAS DO INTERIOR
PISO: Um mármore branco, extraído de Sylacauga,
Alabama, e fabricado em Xiamen, China, é usado para o
piso e para a base em todo o templo. Uma decoração em
arco adorna as estampas dos carpetes das salas celestial
e de selamento e foi estampada pela empresa Halfmoon
Studio, em Midvale, Utah. Uma decoração personalizada
de flor de cerejeira decora o carpete na sala das noivas
e foi projetada pela empresa Rugs International, de
Cartersville, Geórgia, que também fabricou os carpetes
de lã com padrões geométricos azuis e marrons encontrados em todo o templo. Cores neutras são usadas nas
áreas da torre principal e da escada do templo. O carpete
nas principais áreas do templo foi fabricado pela Mannington, com sede em Salem, New Jersey. O carpete da
sala celestial e da sala de selamento foi fabricado pela
Bentley Mills, de Los Angeles, Califórnia.
PINTURA DECORATIVA: Folhas de ouro adornam as
linhas decorativas nas paredes das salas de selamento e
celestial, projetadas e instaladas pela Finessed Finishes,
de Springville, Utah. Linhas decorativas em azul claro e

MARCENARIA: A madeira anigre serrada cria um padrão
linear discreto semelhante à arquitetura externa do
templo. Foi fabricada em Tijuana, México, e instalada pela
Masterpiece Millwork e Door, de Lindon, Utah.
GRADES DAS ESCADAS E DA PIA BATISMAL: Grades
metálicas decorativas foram substituídas em todo o
templo, honrando o projeto original. Balaústres de
arco sobrepostos pintados de branco e trilhos de latão
acetinado encontrados no batistério foram fabricados
e instalados pela Hercules Custom Iron, com sede em
Walkersville, Maryland.
PORTAS E MAÇANETAS: As portas externas originais de
bronze decorativas são exclusivas deste templo e foram
restauradas. Oito medalhões de bronze do escultor
santo dos últimos dias Franz Johansen retratam a Ursa
Maior e a Estrela do Norte, a Terra, os planetas, a Lua, as
estrelas, os círculos concêntricos representando a eternidade, a tradicional face solar do templo e sete pentágonos concêntricos representando as sete dispensações.
Esses medalhões também são encontrados nos portões
de correr da entrada principal. Escudos de moldagem
tridimensional estilizados das torres do templo são
encontrados nas portas internas. As portas e ferragens
internas são feitas de madeira e latão.

PAREDES: A maioria dos revestimentos de parede do

TRABALHO ARTÍSTICO ORIGINAL: Great Falls, Potomac

templo é feita de vinil, exceto a sala de selamento, que

River, de Brad Aldridge; Historic River in Waterford Virginia,

é feita de tecido de seda preso a um revestimento de

de Frank Magleby; Silent Reflections, de Frank Magleby; He

papel. Esse revestimento de parede especial na sala de

Healed Them All, de Michael Malm; Reverie at Daybreak, de

selamento é fabricado pela Weitzner e instalado pela

Adair Payne; Supreme Teacher, de Julie Rogers; An Answer Is

Sparkle Painting, de Franconia, Virgínia. O design é um

Given, de Julie Rogers; Washington D.C. Temple, de Keith W.

tipo de arco estilizado que faz referência à decoração em

Wilcox; His Return, de Dan Wilson.

arco original que existe em todo o templo. AC. J. Coakley
Co. Inc., de Fairfax, Virgínia, concluiu todo o trabalho de
estrutura, drywall e gesso no prédio.
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Uma breve história de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias na região de Washington D.C.
recitais de órgão. A estátua dourada do anjo Morôni,
um profeta do Livro de Mórmon, foi removida da torre
quando o prédio foi vendido em 1977.
CRESCIMENTO DA IGREJA: Em 1938, havia cinco congregações da Igreja: Washington, Fairview, Baltimore e
dois ramos recém-criados, Chevy Chase e Arlington. O
ramo Greenbelt foi criado logo em seguida. Dois anos
depois, em 30 de junho de 1940, a primeira estaca foi
criada, a Estaca Washington, uma unidade eclesiástica
semelhante a uma diocese. Essa estaca recém-criada
consistia em seis congregações que se estendiam de
Baltimore a Arlington. Ezra Taft Benson foi o primeiro
presidente da estaca e, posteriormente, tornou-se o
13º presidente da Igreja. Depois que a primeira estaca
O INÍCIO DA IGREJA: A história de A Igreja de Jesus

foi criada, à medida que as congregações se expan-

Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Washington

diam, estacas adicionais foram criadas com o passar do

D.C. é uma história de coligação, crescimento e com-

tempo, e agora todas as 24 estacas ou a maioria delas

promisso com o serviço público. Em 1839, o fundador e

podem delinear sua origem até a Estaca Washington.

presidente da Igreja, Joseph Smith, e o Juiz Elias Higbee
foram a Washington em nome dos membros da Igreja
perseguidos no Missouri. Por fim, os membros da Igreja
foram forçados a fugir para Utah a fim de escaparem da
contínua oposição. Depois que o território de Utah foi
criado em 1850, dois membros da Igreja serviram como
delegados oficiais do congresso em Washington. Mas foi
o estado de Utah em 1896 que impulsionou a primeira
onda de membros eleitos do congresso. A maioria dos
pioneiros da Igreja chegou no início dos anos 1900
com o intuito de trabalhar para o governo e no serviço
público, e depois, essas pessoas recrutavam e orientavam outras que vinham do Oeste.
A primeira congregação oficial da Igreja foi uma
pequena unidade chamada Ramo de Washington,
organizada em 1920. Os membros da Igreja se reuniram em casas e em salões até o dia 5 de novembro de
1933, quando a primeira capela foi dedicada no distrito, entre a 16th Street e a Columbia Road. Chamada
de Capela de Washington, ela se tornou um símbolo
da região e era conhecida por seu mármore trazido
de Utah, por seus vitrais, um mosaico de Cristo,
uma quadra de basquete e por serem apresentados

De um século para cá, o pequeno grupo de membros da
Igreja nesta área cresceu para cerca de 80 mil membros
na região metropolitana, e eles são tão internacional e
culturalmente diversificados quanto a própria região. Ao
longo das décadas, algumas pessoas se mudaram, mas
outras permaneceram e fincaram raízes profundas no
que tange ao serviço público.
SERVIÇO COMUNITÁRIO: Os membros da Igreja
sempre enfatizaram o serviço comunitário e o amor
ao próximo. Isso foi demonstrado mais recentemente
durante a pandemia da Covid-19, quando a Igreja enviou,
de armazéns em Salt Lake City, caminhões cheios de
alimentos para bancos de alimentos e despensas da
área de Washington. Outras iniciativas da Igreja incluem
o programa Day to Serve, o site ServirAgora.org e
assistência gratuita para pesquisa de história da família
nos Centros de História da Família. Em parceria com
grupos como a Sociedade Histórica e Genealógica Afro-
Americana (AAGHS), os membros da Igreja utilizaram o
Centro de História da Família de Washington D.C. para
realizar pesquisas de história da família. Os membros
da Igreja fizeram parte do Conselho Inter-Religioso da

Região Metropolitana de Washington (IFC) por 30 anos,
e o Festival das Luzes no Centro de Visitantes do Templo
de Washington D.C. exibe apresentações musicais
durante a noite, na época do Natal.
TEMPLO DE WASHINGTON D.C.: O Templo de Washington D.C., localizado em Kensington, Maryland, foi
dedicado pelo presidente Spencer W. Kimball em várias
sessões, de 19 a 22 de novembro de 1974. O templo
atende a mais de 120 mil santos dos últimos dias nas
regiões de Washington D.C., Virgínia, Virgínia Ocidental,
Maryland e Pensilvânia. O templo fechou em março de
2018 para passar por grandes reparos e reformas e
será rededicado no dia 14 de agosto de 2022.
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Templos em todo o mundo

Veja mais fatos e estatísticas no site Newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

NÚMERO TOTAL DE TEMPLOS EM FUNCIONAMENTO 173
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AMÉRICA DO NORTE
Saint George Utah
Logan Utah
Manti Utah
Salt Lake Cit y Utah
Laie Havaí
Cards ton A lber ta
M e s a A r i zo n a
I d a h o Fa l l s I d a h o
Los A ngeles Califórnia
Oakland Califórnia
Ogden Utah
Provo Utah
Wa s h i n g t o n D. C .
S e a t t l e Wa s h i n g t o n
Jordan River Utah
Atlanta Geórgia
Boise Idaho
D a l l a s Te x a s
Chicago Illinois
D e n v e r, Co l o r a d o
Por tland Oregon
L a s Ve g a s N e v a d a
To r o n t o O n t á r i o
San Diego Califórnia
Orlando Flórida
Bountiful Utah
Mount T impanogos Utah
St. Louis Missouri
Ve r n a l U t a h
Monticello Utah
A nchorage A lasca

Templos em ordem cronológica por região

S p o k a n e Wa s h i n g t o n
Co l u m b u s O h i o
Bismarck Dakota do Nor te
Co l ú m b i a C a r o l i n a d o S u l
Detroit Michigan
Halifax Nova Escócia
Regina Saskatchewan
Billings Montana
Edmonton A lber ta
Raleigh Carolina do Nor te
Saint Paul Minnesota
Kona Havaí
A lbuquerque Novo México
Louis ville Kentuck y
P a l m y r a N o v a Yo r k
Fresno Califórnia
Medford Oregon
M e m p h i s Te n n e s s e e
Reno Nevada
N a s h v i l l e Te n n e s s e e
Montreal Quebec
Baton Rouge Louisiana
Cidade de Oklahoma Oklahoma
H o u s t o n Te x a s
Birmingham Alabama
Bos ton Massachuset t s
Winter Quar ters Nebraska
Co l u m b i a R i v e r Wa s h i n g t o n
S n o w f l a k e A r i zo n a
L u b b o c k Te x a s
Nauvoo Illinois

Redlands Califórnia
M a n h a t t a n N o v a Yo r k
S a n A n t o n i o Te x a s
Newpor t Beach Califórnia
Sacramento Califórnia
Rexburg Idaho
Tw i n Fa l l s I d a h o
Draper Utah
Oquirrh Mountain Utah
Va n co u v e r Co l ú m b i a B r i t â n i c a
G i l a Va l l e y A r i zo n a
Kansas Cit y Missouri
Brigham Cit y Utah
Calgar y Alber ta
G i l b e r t A r i zo n a
For t Lauderdale Flórida
P h o e n i x A r i zo n a
Payson Utah
Indianápolis Indiana
P r o v o C i t y Ce n t e r
Filadélf ia Pensilvânia
F o r t Co l l i n s Co l o r a d o
S t a r Va l l e y W y o m i n g
H a r t f o r d Co n n e c t i c u t
Tu c s o n A r i zo n a
Meridian Idaho
Ce d a r C i t y U t a h
Winnipeg Manitoba
Pocatello Idaho

CARIBE
Por to Príncipe, Haiti
Santo Domingo República Dominicana

M É X I CO
Cidade do México México
Colonia Juarez Chihuahua México
Ciudad Juarez México
Hermosillo Sonora México
Oaxaca México
Tuxtla Gutiérrez México
Tampico México
Villahermosa México
Mérida México
Veracruz México
Guadalajara México
Monterrey México
Tijuana México

AMÉRICA CENTR AL
Cidade da Guatemala Guatemala
San Jose Costa Rica
Cidade do Panamá Panamá
San Salvador El Salvador
Quetzaltenango Guatemala
Tegucigalpa Honduras

AMÉRICA DO SUL
São Paulo Brasil
Santiago Chile
Lima Peru
Buenos Aires Argentina
Bogotá Colômbia

Guayaquil Equador
Cochabamba Bolívia
Caracas Venezuela
Recife Brasil
Por to Alegre Brasil
Montevidéu Uruguai
Campinas Brasil
A ssunção Paraguai
Curitiba Brasil
Manaus Brasil
Córdoba Argentina
Trujillo Peru
Concepción Chile
Barranquilla Colômbia
For taleza Brasil
Arequipa Peru
Rio de Janeiro Brasil

E U R O PA
Berna Suíça
Londres Inglaterra
Freiberg Alemanha
Estocolmo Suécia
Frank fur t Alemanha
Preston Inglaterra
Madri Espanha
Haia Holanda
Copenhague Dinamarca
Helsinque Finlândia
Kiev Ucrânia
Paris França
Roma Itália
Lisboa Por tugal

ÁFRIC A
Johanesburgo África do Sul
Acra Gana
Aba Nigéria
Kinshasa República Democrática do
Congo
Durban África do Sul
Praia, Cabo Verde

ÁSIA
Tóquio Japão
Manila Filipinas
Taipé Taiwan
Seul Coreia
Hong Kong China
Fukuoka Japão
Cebu Filipinas
Sapporo Japão
Yigo Guam

OCE ANIA
Hamilton Nova Zelândia
Ápia Samoa
Nuku’alofa Tonga
Papeete Taiti
Sydney Austrália
Adelaide Austrália
Melbourne Austrália
Suva Fiji
Per th Austrália
Brisbane Austrália

© 2022 Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados. Versão: 3/20. Tradução de Temples Throughout the World. Portuguese. PD60010974 059. Impresso no Brasil

DAVID A. BEDNAR
Do Quórum dos Doze Apóstolos

David A. Bednar foi ordenado e designado membro
do Quórum dos Doze Apóstolos de A Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 7 de outubro
de 2004. Antes de seu chamado para o Quórum dos
Doze, o élder Bednar foi setenta de área, autoridade de
área, representante regional, presidente de estaca por
duas vezes e bispo.
O élder Bednar nasceu em 15 de junho de 1952, em
Oakland, Califórnia. Ele serviu como missionário
de tempo integral no sul da Alemanha e depois
frequentou a Universidade Brigham Young, onde
conquistou o título de bacharel e mestre. Também
recebeu o título de doutor em comportamento
organizacional na Universidade Purdue.
Após terminar seus estudos, o élder Bednar foi professor
de administração de empresas na Universidade de
Tecnologia do Texas e na Universidade do Arkansas.
Posteriormente, foi reitor da Universidade Brigham
Young–Idaho, de 1997 a 2004.
O élder Bednar se casou com Susan Kae Robinson no
Templo de Salt Lake em 20 de março de 1975, e eles
têm três filhos.
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QUENTIN L. COOK
Do Quórum dos Doze Apóstolos

O élder Quentin L. Cook foi apoiado como membro do
Quórum dos Doze Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias em 6 de outubro de 2007.
Chamado como autoridade geral em abril de 1996, ele
serviu no segundo e no primeiro quóruns dos setenta
e na presidência dos setenta.
Serviu anteriormente na presidência da Área Filipinas,
como presidente da Área Oceania e da Área América
do Norte Noroeste e como diretor executivo do
Departamento Missionário.
Antes de seu chamado para ser uma autoridade geral
da Igreja, ele tinha sido sócio-gerente de um escritório
de advocacia, presidente e CEO do California Healthcare
System. Também serviu no conselho diretor de uma
série de corporações cívicas e ligadas ao comércio.
Nasceu em Logan, Utah, formou-se com honra em
ciências políticas pela Universidade do Estado de
Utah e recebeu o título de doutor em direito pela
Universidade Stanford. A Universidade Estadual de
Utah deu-lhe o título honorário de doutor em Direito.
Antes de seu chamado como autoridade geral, serviu
na Igreja como missionário de tempo integral na
Missão Britânica e também como bispo, presidente da
Estaca São Francisco Califórnia, representante regional
e autoridade de área na Área América do Norte Oeste.
Casou-se com Mary Gaddie em 30 de novembro de
1962. Eles têm 3 filhos e 11 netos.
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D. TODD CHRISTOFFERSON
Do Quórum dos Doze Apóstolos

O élder D. Todd Christofferson foi chamado para o
Quórum dos Doze Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias em 5 de abril de 2008. Na
ocasião de seu chamado, ele servia na presidência dos
setenta. Além disso, foi presidente da Área México Sul
da Igreja e morou na Cidade do México.
Antes de seu chamado para servir na Igreja em
tempo integral, o élder Christofferson era membro
do conselho geral da NationsBank Corporation
(atual Bank of America) em Charlotte, Carolina do
Norte. Anteriormente, foi o vice-presidente sênior
e conselheiro geral do Commerce Union Bank do
Tennessee, em Nashville, onde era também ativo em
assuntos comunitários e organizações ecumênicas.
De 1975 a 1980, o élder Christofferson exerceu a
advocacia em Washington, D.C., depois de servir
como secretário jurídico do Juiz Distrital dos E.U.A.,
John J. Sirica, durante o processo conhecido como
“Watergate” (1972-1974).
Nasceu em American Fork, Utah; formou-se no ensino
médio em Nova Jersey; conquistou o título de bacharel
pela Universidade Brigham Young, onde foi agraciado
com a bolsa de estudos Edwin S. Hinckley; e formou-se
em direito pela Universidade de Duke, onde fez parte
do conselho editorial da revista Duke Law Journal.
Quando jovem, serviu como missionário na Argentina.
O élder Christofferson e sua esposa, Katherine Jacob
Christofferson, têm cinco filhos.
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GERRIT W. GONG

Do Quórum dos Doze Apóstolos

O élder Gerrit W. Gong foi apoiado como membro do
Quórum dos Doze Apóstolos de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias em 31 de março de 2018.
Ele serviu como setenta autoridade geral do dia 3 de
abril de 2010 até o momento de seu chamado para os
Doze. Foi chamado como membro da presidência dos
setenta em 6 de outubro de 2015. De 2011 a 2015, o
élder Gong foi membro da presidência da Área Ásia, com
sede em Hong Kong, terminando esse serviço como
presidente da área.
Graduou-se em estudos asiáticos e universitários
pela Universidade Brigham Young em 1977. Em 1979,
terminou um mestrado em filosofia e, em 1981, concluiu
o doutorado em relações internacionais, na Universidade
de Oxford, onde era um bolsista da Rhodes Scholar. Em
1985, serviu como assistente especial do subsecretário
de Estado no Departamento de Estado dos EUA e,
em 1987, como assistente especial do embaixador
norte-americano em Pequim, China. A partir de 1989,
ele ocupou vários postos no Centro de Assuntos
Estratégicos Internacionais em Washington, D.C. Foi
assistente do reitor para planejamento e avaliação na
Universidade Brigham Young até abril de 2010.
Serviu em numerosos chamados na Igreja, incluindo
missionário de tempo integral em Taiwan, sumo
conselheiro, líder do grupo de sumos sacerdotes,
presidente da Escola Dominical da estaca, professor
do seminário, bispo, presidente da missão da estaca,
presidente de estaca e setenta de área.
Gerrit W. Gong nasceu em Redwood City, Califórnia, em 23
de dezembro de 1953. Casou-se com Susan Lindsay em
janeiro de 1980. O casal tem quatro filhos e três netos.
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SHARON EUBANK

Primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro

A irmã Sharon Eubank é uma líder geral de A Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a primeira
conselheira da presidente Jean B. Bingham. Fundada em
1842, a Sociedade de Socorro é a mais antiga e a maior
organização de mulheres do mundo. Essa presidência
ajuda a prover liderança e recursos para 7,2 milhões de
mulheres da Sociedade de Socorro em 187 países.
A irmã Eubank também é a presidente dos Serviços
Humanitários da Igreja, a organização humanitária de A
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os
Serviços Humanitários da Igreja fornecem assistência
emergencial e auxílio humanitário de longo prazo em
202 países a despeito de raça, religião, origem étnica ou
afiliação política.
A irmã Eubank oferece liderança estratégica para
programas que incluem auxílio e apoio a refugiados,
cuidado para mães e recém-nascidos e água limpa e
precauções alimentares.
Em 2021, a irmã Eubank também foi nomeada diretora
executiva da JustServe — uma plataforma global,
gratuita e sem fins lucrativos que conecta voluntários
com necessidades de comunidades locais por meio de
um aplicativo de fácil utilização. O intercâmbio funciona
em 5 idiomas e 13 países, e suas parcerias incluem
organizações não-governamentais globais, governos
nacionais e estaduais, e muitas organizações religiosas
fortes e experientes.
Ela tem uma forte convicção de que o compromisso
com os dois grandes mandamentos de amar a Deus
e de amar o nosso próximo é o DNA da felicidade
individual e a base do crescimento pacífico na
sociedade.
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REYNA I. ABURTO

Segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro

A irmã Reyna I. Aburto foi chamada em abril de 2017
como segunda conselheira na presidência geral
da Sociedade de Socorro. Serviu na junta geral da
Primária e em diferentes chamados na Igreja.
Ela frequentou a Universidade Centroamericana, onde
estudou engenharia industrial, e é formada em ciência
da computação pela Universidade de Utah Valley.
Trabalhou no mercado de ensino de idiomas por mais
de 25 anos e possui um pequeno negócio de tradução
com o marido.
Nasceu na Nicarágua e se casou com Carlos Aburto,
do México, no Templo de Jordan River. Ambos são
conversos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias e o casal tem três filhos e três netos.
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RANDALL K. BENNETT
Dos setenta

O élder Randall K. Bennett foi apoiado como setenta
autoridade geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias em 2 de abril de 2011. Serviu na
presidência da Área Europa Leste, em Moscou, Rússia,
de 2011 a 2015, e como presidente da Missão Rússia
Samara, de 2007 a 2010. Serve atualmente como
presidente da Área América do Norte Nordeste.
Formou-se como cirurgião dentista pela Universidade
de Alberta e fez mestrado em ortodontia na
Universidade Loma Linda na Califórnia, EUA. Durante
sua carreira profissional, o élder Bennett esteve
envolvido em tratamentos, pesquisas, no ensino e em
treinamentos na área de ortodontia.
O élder Bennett serviu em vários chamados na Igreja,
incluindo missionário de tempo integral na Missão
França Paris e na Missão França Tolouse. Randall Kay
Bennett nasceu em Magrath, Alberta, Canadá, em
17 de junho de 1955. Casou-se com Shelley Dianne
Watchman em abril de 1977. O casal tem quatro filhos.
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KEVIN R. DUNCAN
Dos setenta

O élder Kevin R. Duncan foi apoiado como setenta
autoridade geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias em 3 de abril de 2010. Na ocasião
de seu chamado, ele servia como membro do quinto
quórum dos setenta na Área Utah Sul. Antes disso,
serviu como presidente da Área América Central.
Ele serve atualmente na sede da Igreja como diretor
executivo do Departamento de Templos.
Formou-s e em contabilidade, obteve o mestrado
em contabilidade fiscal e, em 1991, recebeu o título
de doutor em jurisprudência pela Universidade
Brigham Young. Iniciou a carreira profissional como
advogado tributarista em Seattle, Washington, EUA.
Em 1996, fundou a CaseData Corporation, de onde se
aposentou em 2005.
O élder Duncan serviu em vários chamados na Igreja,
incluindo missionário de tempo integral no Chile,
oficiante do templo, missionário de serviço da Igreja
como conselheiro legal associado internacional na
América do Sul, presidente da Missão Chile Santiago
Norte e setenta de área.
Kevin Read Duncan nasceu em Ogden, Utah, em 6 de
outubro de 1960. Casou-se com Nancy Elizabeth Smart
em junho de 1986. O casal tem cinco filhos.
.
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JACK N. GERARD
Dos setenta

O élder Jack N. Gerard foi apoiado como setenta
autoridade geral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias em 31 de março de 2018, aos 60 anos
de idade. Ele serviu anteriormente como membro do
sexto quórum dos setenta na Área América do Norte
Nordeste de 2010 a 2016. Atualmente, serve na sede
da Igreja como diretor executivo do Departamento de
Comunicações da Igreja.
O élder Gerard frequentou a Universidade George
Washington, onde se formou em ciências políticas e fez
doutorado em direito. Durante sua carreira, trabalhou
como presidente e CEO de várias entidades. Trabalhou
no Senado e na Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos e serviu em várias organizações cívicas.
O élder Gerard serviu em vários chamados na Igreja,
incluindo missionário de tempo integral na Missão
Austrália Sidney, bispo, presidente de estaca e — seu
favorito — líder de berçário da ala.
Jack Noel Gerard nasceu em Idaho Falls, Idaho, EUA,
em 15 dezembro de 1957. Casou-se com Claudette Neff
em 1984. O casal tem oito filhos.
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Principais crenças e doutrinas
REVELAÇÃO CONTÍNUA. A revelação divina para guiar a
Igreja vem de Deus para o presidente da Igreja. Os presidentes 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 usadas com outras escrituras aprovadas: Doutrina e Convênios, 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.
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 originalmente pelo Salvador.
AUTORIDADE DIVINA DO SACERDÓCIO. A Igreja enfatiza 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 administrar 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 primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro,
Fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, Arrependimento;
terceiro, Batismo por imersão para a remissão de pecados; 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.

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”, publicado pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos Doze
Apóstolos em 1995, declara que “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” (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

os princípios da honestidade, integridade, obediência às

TRABALHO MISSIONÁRIO. A Igreja aceita o encargo

leis locais, castidade fora do casamento e fidelidade no

do Salvador de “[ir] por todo o mundo” e compartilhar

casamento entre um homem e uma mulher. A Igreja é

as bênçãos do evangelho (Marcos 16:15). Consequen-

contra o aborto (com raras exceções), a pornografia, os

temente, a Igreja tem mais de 50 mil missionários de

jogos de azar e o casamento entre pessoas do mesmo

tempo integral servindo no mundo todo. A maioria

sexo.

deles são rapazes e moças em idade de cursar a

CÓDIGO DE SAÚDE. A Palavra de Sabedoria, um código
de saúde revelado a Joseph Smith em 1833, faz advertências quanto ao uso de substâncias como o fumo,
bebidas alcoólicas, chá e café, e salienta os benefícios

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.

de termos hábitos saudáveis de alimentação para que

SERVIÇO NA IGREJA. Os profetas ensinaram que

desfrutemos de saúde física e espiritual. A Igreja consi-

“quando estais a serviço de vosso próximo, estais

dera o mau uso ou o uso excessivo de todas as drogas

somente a serviço de vosso Deus” (Mosias 2:17). A Igreja

— sejam elas legais, ilegais, prescritas por um médico ou

de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias trabalha

controladas — uma violação à Palavra de Sabedoria.

com um ministério não remunerado, concedendo a

DÍZIMO E OFERTAS DE JEJUM. A Igreja adota o padrão
bíblico do dízimo, o qual é que uma pessoa contribui

milhares de pessoas no mundo a oportunidade de prestar serviço dedicado e cristão aos outros.

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 missionário, programas de bem-estar e esforços humanitários.
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As famílias podem ser eternas
ordenanças, centralizados na família. Para que essas
ordenanças tenham efeito, o marido e a mulher devem
se amar e ser fiéis um ao outro durante seu casamento
e continuar a seguir uma vida de compromisso e serviço
cristãos durante toda a vida.
TEMPLOS E HISTÓRIA DA FAMÍLIA. Essas ordenanças
não estavam disponíveis para milhões de pessoas
que viveram antes da época de Cristo ou durante os
séculos que sucederam a morte dos apóstolos e antecederam a Restauração da Igreja de Cristo. Ainda hoje,
milhões de pessoas vivem e morrem sem ouvir o nome
de Jesus Cristo ou sem aprender e aceitar os princípios
e as ordenanças de salvação pertencentes ao evangelho que Ele ensinou.
A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS
DIAS ensina que vivíamos em um estado pré-mortal
como filhos de pais celestiais. Cada pessoa veio à
Terra para ganhar um corpo físico e ser testada pelas
experiências da mortalidade. Pela obediência aos
mandamentos de Deus, cada um de nós pode voltar à
Sua presença, onde viveremos para sempre em uma
organização familiar.

Providências devem ser tomadas, então, para as pessoas que morreram sem a oportunidade de receber
as ordenanças do templo. A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias ensina que todas as ordenanças de salvação são realizadas na Terra em benefício
das pessoas que faleceram. Os membros da Igreja realizam as ordenanças por seus antepassados falecidos
como seus representantes. Essas ordenanças incluem
o batismo, o selamento de maridos e esposas e o sela-

Um ensinamento característico de A Igreja de Jesus

mento de pais e filhos em unidades familiares eternas.

Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o de que o casa-

Tais ordenanças só são válidas se forem devidamente

mento pode durar por toda a eternidade. Tais casamen-

aceitas pela pessoa falecida.

tos precisam ser realizados em um templo por alguém
que possua autoridade de Deus. Essa autoridade se
chama sacerdócio. Os templos de A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias não são lugares de adoração regular, mas sim edifícios sagrados reservados
para sacramentos e cerimônias sagrados, chamados

Os templos são fundamentais para a crença dos santos
dos últimos dias. Os membros aprendem que eles têm
o dever de organizar sua árvore familiar e realizar as
ordenanças do templo em favor de seus antepassados
falecidos.
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História
idioma inglês pelo dom e poder de Deus. O Livro de
Mórmon, que recebeu o nome de um dos antigos profetas que o compilaram, foi publicado pela primeira
vez em 1830. Atualmente o livro está disponível em
mais de 110 idiomas.
O Livro de Mórmon contém escritos religiosos de civilizações da América antiga entre aproximadamente
2.200 a.C. e 420 d.C. Ele contém o registro de testemunhas do ministério de Jesus Cristo no continente
americano após Sua Ressurreição em Jerusalém.
RESTAURAÇÃO DA AUTORIDADE DO SACERDÓCIO.
Apóstolos e profetas de todas as épocas tiveram a
autoridade de Deus para agir em Seu nome. Os Doze
Apóstolos receberam o sacerdócio das mãos do próA PRIMEIRA VISÃO. Um dos acontecimentos de maior
influência da história religiosa ocorreu durante o primeiro semestre de 1820, quando dois seres celestiais
apareceram a um jovem chamado Joseph Smith.

prio Salvador, mas com a perseguição e a morte deles,
a autoridade do sacerdócio desapareceu da Terra. Um
componente fundamental da Restauração, portanto,
foi o restabelecimento da autoridade do sacerdócio.
Isso aconteceu em 1829, quando João Batista, Pedro,

Joseph morava em Nova York em 1820, quando um

Tiago e João — todos seres ressurretos — apareceram

reavivamento religioso estava acontecendo na região.

e, colocando as mãos sobre a cabeça de Joseph e seu

Confuso devido aos conflitantes apelos de várias reli-

colega Oliver Cowdery, restauraram essa autoridade

giões, Joseph recorreu à Bíblia buscando orientação

na Terra.

e lá encontrou o desafio de “perguntar a Deus” (Tiago

CRESCIMENTO E OPOSIÇÃO. Assim como a Igreja pri-

1:5).

mitiva, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos

Em um bosque próximo à fazenda de sua família,

Dias é uma igreja missionária. Em meados do século

Joseph se ajoelhou para orar pedindo orientação. Em

19, conversos foram incentivados a se reunir com os

resposta à sua oração, Deus, o Pai Eterno, e Seu Filho,

santos na América, mas esses crescentes grupos de

Jesus Cristo, apareceram a Joseph e disseram-lhe

imigrantes vindos da Europa e do leste dos Estados

que não se filiasse a nenhuma das igrejas existentes.

Unidos foram um motivo para contendas.

Além disso, ele recebeu instruções de que, por seu
intermédio, Deus restauraria na Terra a Igreja originalmente organizada por Jesus Cristo, com todas as
suas verdades e sua autoridade do sacerdócio. Joseph
Smith organizou formalmente A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias no dia 6 de abril de 1830
em Fayette, Nova York.

Para escapar da turbulência, que aumentava cada
vez mais, a sede da Igreja foi transferida de Nova
York para Ohio, depois para o Missouri, e posteriormente para Illinois. Em 1839, os santos dos últimos
dias fundaram a comunidade de Nauvoo, Illinois. No
entanto, uma crescente ansiedade e suspeita entre
as comunidades vizinhas alimentou uma atmosfera

O LIVRO DE MÓRMON: OUTRO TESTAMENTO DE

de extrema agitação e desconfiança, e algumas

JESUS CRISTO. Em setembro de 1823, um ser ressur-

pessoas começaram a incentivar o extermínio dos

reto chamado Morôni apareceu a Joseph e mostrou-

santos dos últimos dias.

lhe a história religiosa de uma antiga civilização
americana gravada em placas de metal e enterrada
no chão. Joseph traduziu esses registros para o

No auge do tumulto, Joseph Smith e seu irmão Hyrum
foram assassinados por uma turba armada na Cadeia
de Carthage, Illinois, perto dali.

BRIGHAM YOUNG E A DIFÍCIL JORNADA PARA

Do Vale do Lago Salgado, Brigham Young liderou o

O OESTE. As turbas atacaram os assentamentos

estabelecimento de mais de 350 comunidades no

dos santos dos últimos dias na região, queimaram

oeste da América.

plantações, destruíram casas e ameaçaram matar
as pessoas. Os líderes da Igreja sabiam que outra
mudança seria necessária. Essa mudança foi uma
das mais visionárias e significativas migrações da
história americana.

UMA NOVA ERA. Quando Utah se tornou um estado
em 4 de janeiro de 1896, os membros da Igreja já
totalizavam 250 mil, a maioria vivendo no estado de
Utah. Quando a Igreja atingiu um milhão de membros em 1947, cem anos após o êxodo de Nauvoo,

Brigham Young substituiu Joseph Smith como líder da

ela ainda era essencialmente uma organização norte

Igreja. Em 1846, ele conduziu os santos dos últimos

americana. Depois de 1947, porém, o crescimento

dias através do gélido rio Mississippi até o instá-

mundial acelerou.

vel território de Iowa e, por fim, ao remoto vale do
Grande Lago Salgado, a 1.600 quilômetros a oeste,
chegando em julho de 1847.

No final de 2020, o número mundial de membros da
Igreja era de 16,5 milhões, em 196 nações e territórios, com apenas 40 por cento de seus membros

Durante os 22 anos seguintes, aproximadamente 68

vivendo nos Estados Unidos.

mil santos dos últimos dias de todo o mundo entraram no refúgio da Grande Bacia. A maioria atravessou
as planícies em carroções, mas quase três mil caminharam puxando carrinhos de mão.
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