
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES 
 
 

GILSON MARQUES GONDIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEMÉTICA E “HERESIAS” NO MORMONISMO: 
 

Uma viagem pelos memes da “Grande Heresia 
Contemporânea”, tais como expressos em seu catecismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João Pessoa 
2009 



GILSON MARQUES GONDIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEMÉTICA E “HERESIAS” NO MORMONISMO: 
 

Uma viagem pelos memes da “Grande Heresia Contemporânea”, tais como 
expressos em seu catecismo 

 
 
 

 
Dissertação apresentada como requisito parcial 

para a obtenção de título de Mestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências das 

Religiões da Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

2009 



GILSON MARQUES GONDIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEMÉTICA E “HERESIAS” NO MORMONISMO: 
 

Uma viagem pelos memes da “Grande Heresia Contemporânea”, tais como 
expressos em seu catecismo 

 
 
 

 
Dissertação apresentada como requisito parcial 

para a obtenção de título de Mestre pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências das 

Religiões da Universidade Federal da Paraíba. 

 

Orientador: Severino Celestino da Silva 

Co-orientadora: Marília Domingos 

 

 
Aprovada em: ___/___/2009 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 

_________________________________________ 

Professor-doutor Severino Celestino da Silva 

 

_________________________________________ 

Professora-doutora Marília Domingos 

 

Professor-doutor Rogério Humberto Zeferino Nascimento 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Professor Carlos André Macêdo Cavalcanti 
Professor Severino Celestino da Silva 

Professora Marília Domingos 
 

Sem os quais a defesa desta dissertação não teria sido possível. 
 
 

Tomaz Passamani 
 

Pela solidariedade e pelas indicações valiosas. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta dissertação à memória do meu querido pai, Pedro Moreno 
Gondim. 

Se algum dia eu me converter ao mormonismo, eu me batizarei por ele, 
como somente o mormonismo permite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 
Memética e “heresias” no mormonismo: Uma viagem pelos memes da “Grande Heresia 
Contemporânea”, tais como expressos em seu catecismo faz uma análise memética da doutrina 
exposta no catecismo mórmon, Gospel Principles (“Princípios do Evangelho”), incluindo, nesta 
análise, a própria capa do catecismo e algumas das ilustrações internas. A análise memética 
consiste em extrair de texto e imagens os memes que há por trás do discurso, no caso o discurso 
mórmon. A análise memética é precedida da definição e discussão do conceito de meme, com 
atenção especial para a distinção entre os conceitos de meme e idéia, sendo o conceito de idéia 
definido não segundo os dicionários, o senso comum ou as teorias tradicionais, mas conforme a 
própria teoria dos memes. É feita também uma distinção entre os conceitos de meme viral (ou 
vírus da mente) e meme não-viral. Após a análise memética, seus resultados são usados para 
analisar a relação conflituosa e a rivalidade entre mórmons e evangélicos e para explicar o forte 
crescimento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em várias partes do mundo.  
 
Palavras-chave: Mórmon. Vírus da mente. Mormonismo. Memes. Memética. 
 



ABSTRACT 
 

Memetics and “Heresies” in Mormonism: an overview of the memes of the “Great Contemporary 
Heresy”, such as expressed in its catechism does a memetic analysis of the doctrine exposed in 
the Mormon catechism, Gospel Principles, including in this analysis the very front cover of the 
catechism and some internal illustrations. Memetic analysis consists in extracting from texts and 
images the memes behind the discourse; in this case, the Mormon discourse. The memetic 
analysis is preceded by the definition and discussion of the concept of meme, with special 
attention to the distinction between the concepts of meme and idea, the latter being defined not 
according to dictionaries, common sense or traditional theories, but according to the theory of 
memes itself. Distinction is also made between the concepts of viral meme (or mind virus) and 
non-viral meme. After the memetic analysis, the results are used in order to analyze the 
conflictional relationship and the rivalry between Mormons and Protestants and to explain the 
strong growth of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in many parts of the world. 
 
Key words: Mormon. Mind virus. Mormonism. Memes. Memetics. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação se chama Memética e “Heresias” no Mormonismo: Uma viagem pelos 

memes da “Grande Heresia Contemporânea”, tais como expressos em seu catecismo. O Capítulo 

1 apresenta e discute a teoria dos memes, de Richard Dawkins, fazendo também algumas 

considerações adicionais sobre o assunto e capacitando o leitor a acompanhar o restante da 

dissertação. 

O Capítulo 2 é o coração da dissertação: a exposição do catecismo mórmon, Gospel 

Principles (ver bibliografia) à luz da teoria dos memes. 

O Capítulo 3 faz algumas considerações sobre o mormonismo, focando, sobretudo, nas 

disputas entre mórmons e evangélicos e na polêmica sobre o caráter cristão ou não-cristão da 

doutrina mórmon. 

Finalmente, na Conclusão, argumentarei que a veloz difusão da religião mórmon ou, como 

eles preferem, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se deve a alguns dos memes 

expostos no Capítulo 2. 

Pedem-me para justificar o mormonismo, ou, mais precisamente, o catecismo mórmon 

como objeto de estudo. A justificativa é muito fácil. Trata-se da mais bem sucedida dissidência do 

cristianismo atanasiano triunfante sob Constantino no Concílio de Nicéia, em 325, concílio que 

estabeleceu dogmas como a divindade de Jesus Cristo e a Santíssima Trindade – dogmas comuns 

ao catolicismo romano, ao cristianismo ortodoxo greco-eslavo e ao protestantismo. Das 

dissidências surgidas nos Estados Unidos do século 19, onde e quando matar os dissidentes não 

era mais viável, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Church of Jesus Christ of 

Later-day Saints) é de longe a mais numerosa, a que está estabelecida em maior número de países 

e a que mais cresce, superando largamente as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo 

Dia. Sua membresia tem dobrado em todo o mundo a cada 15 anos (ver final do Capítulo 2), já 

sendo o mormonismo definido por obras acadêmicas como uma religião mundial (mais uma vez, 

ver final do Capítulo 2 e bibliografia). 

Além disso, a doutrina mórmon, tal como expressa em seu catecismo (objeto desta 

dissertação), oferece um detalhamento sobre o “outro mundo” somente rivalizado na tradição 

ocidental pelo espiritismo kardecista, o que dá ao catecismo mórmon, Gospel Principles, um 

colorido todo especial e fascinante, além de corajoso, por não se esconder atrás de omissões, 

afirmações vagas e “mistérios”. 

O autor desta dissertação rejeitou, ao escrevê-la, a visão pós-modernista da ciência, 

segundo a qual esta é apenas mais um discurso em busca de poder, no mesmo pé da religião e do 

senso comum, igualando-se, por exemplo, evolucionismo e criacionismo como discursos rivais 
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com o mesmo status, ou se equiparando a disseminação de idéias científicas à disseminação de 

memes não-científicos. 

Esta dissertação foi escrita dentro do novo espírito acadêmico que valoriza dissertações 

curtas, breves, enxutas, diretas ao ponto. Creio que seus objetivos foram alcançados: quem a ler 

saberá o que são os memes, para que eles servem como conceito e como é a doutrina apresentada 

no catecismo mórmon. Saberá também quais são os memes mórmons que mais contribuem para o 

crescimento do mormonismo ou, como eles preferem, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias, também conhecida como SUD (Santos dos Últimos Dias) ou LDS (Latter-day 

Saints). No caminho, o leitor travará conhecimento com o que há por trás da forte rivalidade entre 

mórmons e evangélicos. 

O objeto de estudo está delineado e explorado, e a fundamentação teórica alicerça o que 

vem depois. O conceito-chave da dissertação, o meme, está presente o tempo todo no corpo 

principal do texto, mantendo-se como foco durante todo o trabalho. O desvendamento dos 

memes por trás do discurso mórmon é uma forma de análise, de modo que o Capítulo 2 é ao 

mesmo tempo, descritivo e analítico. A fundamentação teórica ocupa uma parte considerável do 

texto, embasando o que vem a seguir. 

Ao trabalhar com uma corrente de pensamento ainda pouco disseminada entre as ciências 

humanas no Brasil, as quais vêm sendo dominadas pelo discurso pós-modernista que desvaloriza a 

ciência, o autor espera que haja isenção suficiente para avaliar seu trabalho, evitando-se a 

cobrança da adoção de um caminho diferente daquele escolhido.    

O autor decidiu não enveredar por intermináveis ilações intelectuais em torno do conceito 

de meme e testá-lo na prática. Pode a teoria dos memes decompor e desvendar a doutrina exposta 

no catecismo mórmon? Podem os memes ajudar-nos a explicar a tensão entre mórmons e 

evangélicos? Podem os memes ajudar-nos a explicar o forte crescimento do mormonismo em 

grande parte do mundo?  

O autor decidiu acrescentar ao corpo principal do texto um apêndice e três anexos. Estes 

trazem quatro artigos do escritor Braulio Tavares, textos que definem, ilustram e aplicam o 

conceito de meme. Os anexos apresentam também duas cronologias do mormonismo captadas por 

meio da Internet, ambas com suas fontes eletrônicas devidamente indicadas. A primeira delas é 

em língua portuguesa e tem poucas páginas. É uma cronologia oficiosa, que omite episódios 

embaraçosos para o mormonismo, como seu histórico relativo à poligamia. A segunda, em língua 

inglesa, é bastante extensa, tendo mais de 50 páginas. Esta é uma cronologia independente, que 

não omite nada e contextualiza tudo em relação à história dos Estados Unidos da América. Não há 

necessidade de ler as cronologias na íntegra. Elas, principalmente a maior, foram inseridas muito 

mais para consultas do que para uma leitura contínua. 
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O apêndice é um resumo das principais heresias antigas, culminado com rápidas 

considerações comparativas entre algumas delas e o mormonismo. Boa leitura! 
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1 OS MEMES 

 
“O que há de incomum no ser humano?”, indaga Richard Dawkins em O gene egoísta 

(DAWKINS, 2001, p. 211). A cultura, responde ele. Como zoólogo, não ignora que outros 

animais têm cultura. Alguns grupos de chimpanzés que vivem perto de cupinzeiros não 

desenvolveram a técnica de criar varetas e enfiá-las nos cupinzeiros para retirá-las cobertas de 

cupins, que se tornam então presas fáceis para seus predadores bem equipados. Outros grupos 

desenvolveram a técnica. Não se trata, por conseguinte, de instinto, de comportamento 

geneticamente programado, mas de comportamento variável de um grupo para outro. 

Comportamento cultural, portanto. Este é apenas um exemplo entre vários. Não se pode negar, 

entretanto, que as culturas humanas são um fenômeno muito mais vasto e complexo do que as 

culturas de outros animais. E é aqui que começa a teoria dos memes de Richard Dawkins. Começa 

com a seguinte afirmação:  

 
A transmissão cultural é análoga à transmissão genética no sentido de que, embora seja 
basicamente conservadora, pode originar um tipo de evolução. Geoffrey Chaucer não 
poderia manter conversação com um inglês contemporâneo, embora estejam ligados 
entre si por uma cadeia ininterrupta de cerca de vinte gerações de ingleses, cada um dos 
quais podia falar com seus vizinhos imediatos na cadeia, como um filho fala com seu pai. 
A língua parece “evoluir” por meios não genéticos e a uma velocidade muito superior à 
da evolução genética (DAWKINS, 2001, p. 211).  

 

A linguagem é apenas um exemplo dentre muitos. Como na evolução genética, a mudança 

pode ser progressiva. Diz Dawkins (2001, p. 211): 

 

Há um sentido no qual a ciência moderna é melhor do que a ciência antiga. 
Nossa compreensão do Universo não apenas muda com o passar dos séculos: ela 
melhora. Sem dúvida, a atual explosão de aperfeiçoamento data apenas do 
Renascimento, o qual foi precedido por um período sombrio de estagnação no 
qual a cultura científica européia ficou congelada no nível atingido pelos gregos. 
Mas, como vimos no Capítulo 5, a evolução genética também pode ocorrer 
como uma série de explosões curtas entre platôs estáveis. 

 

 

Dawkins (2001, p. 213) declara que, como darwinista entusiasta, não se satisfaz com 

explicações do comportamento humano que dependem dos genes como os únicos replicadores que 

portamos e nos moldam. Para ele, o darwinismo é uma teoria grande demais para ser confinada ao 

contexto limitado do gene, que entrará em sua tese como uma analogia, nada mais. 

O que é tão especial a respeito dos genes? Eles são replicadores, explica Dawkins (idem). 

Se houver um princípio da biologia que possivelmente tenha uma validade tão universal quanto as 

leis da física, este princípio é a lei segundo a qual toda a vida evolui pela sobrevivência diferencial 
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de entidades replicadoras. O gene, a molécula de DNA, é a entidade replicadora mais comum na 

Terra. Se houver outras, elas tenderão a se tornar a base de um processo evolutivo (DAWKINS, 

op. cit. p. 214). Não precisamos ir a outros planetas para encontrar outros tipos de replicadores e 

outros tipos resultantes de evolução. Já há outro replicador em nosso próprio planeta, ainda em 

sua infância, vagueando num novo caldo primordial, o caldo da cultura humana. Este replicador é 

o que Dawkins chama de “meme”, palavra que já foi incorporada à língua inglesa pelo Oxford 

Dictionary of the English Language. 

Dawkins (op. cit., p. 214) dá exemplos de memes: melodias, idéias, slogans, modas de 

vestuário, maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Do mesmo modo como os genes se 

propagam pulando de corpo a corpo por meio de espermatozóides e óvulos, os memes se 

propagam saltando de cérebro a cérebro por um processo que se pode chamar, em sentido amplo, 

de imitação. Dawkins cita N. K. Humphrey, que comentou uma versão inicial de seu texto sobre 

os memes:  

 
Os memes devem ser considerados como estruturas vivas, não apenas metafórica mas 
tecnicamente. Quando você planta um meme fértil em minha mente, você literalmente 
parasita meu cérebro, transformando-o num veículo para a propagação do meme, 
exatamente como um vírus pode parasitar o mecanismo genético de uma célula 
hospedeira. E isto não é apenas uma maneira de falar – o meme, por exemplo, para 
“crença numa vida após a morte” é, de fato, realizado fisicamente, milhões de vezes, 
como uma estrutura nos sistemas nervosos dos homens, individualmente, por todo o 
mundo (HUMPHREY apud DAWKINS, 2001, p. 214). 

 

Replicam-se com mais facilidade os memes que têm um valor de sobrevivência maior. 

Consideremos a idéia de Deus. Como se replica? Pela palavra escrita, falada, auxiliada por música 

e arte às vezes estupenda. Por que seu valor de sobrevivência é tão alto? Ou seja, o que há com a 

idéia de Deus que lhe dá estabilidade e penetração no ambiente cultural? O valor de sobrevivência 

do meme para Deus, argumenta Dawkins (op. cit., p. 215), resulta de sua grande atração 

psicológica. Este meme fornece uma resposta superficialmente plausível para questões profundas 

e perturbadoras a respeito da existência. Ele sugere que as injustiças neste mundo podem ser 

corrigidas no próximo. Oferece uma proteção contra nossas próprias deficiências, proteção que, 

como o placebo do médico, não é menos eficiente por ser imaginária. Estas são, para Dawkins, 

algumas das razões pelas quais a idéia de Deus é copiada tão facilmente por gerações sucessivas 

de cérebros individuais. Deus existe, conclui Dawkins, mesmo se apenas sob a forma de um 

meme com alto valor de sobrevivência ou de poder infectante no ambiente fornecido pela cultura 

humana. 

A evolução antiga de seleção de genes, produzindo cérebros, forneceu o “caldo” no qual 

os primeiros genes originaram-se. Quando os memes autocopiadores surgiram, seu próprio tipo de 

evolução, muito mais rápido, teve início. Para ter um alto valor de sobrevivência, um meme 
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precisa ter: longevidade, fecundidade e fidelidade de cópia. A longevidade é a menos importante 

das três características. No caso dos genes, uma barata vive muito pouco tempo, mas deixa 

inúmeros descendentes. A fecundidade é muito mais importante do que a longevidade. Se o meme 

for uma idéia científica, prossegue Dawkins (op. cit., p. 216), sua difusão dependerá de quão 

aceitável ele é para a população de cientistas. 

A fidelidade de cópia, admite Dawkins, é a característica mais problemática dos memes. 

Mas não é um problema teoricamente insolúvel. Quando se diz que praticamente todos os 

biólogos hoje acreditam na teoria de Darwin, não se quer dizer que todo biólogo tem, gravada em 

seu cérebro, uma cópia idêntica das palavras exatas do próprio Darwin. O meme da teoria de 

Darwin, portanto, é o fundamento, a essência da idéia que é compartilhado por todos os cérebros 

que a compreendem. As diferenças nas maneiras como as pessoas representam as teorias não são, 

por definição, parte do meme. Se a teoria de Darwin, explica Dawkins (op. cit., p. 218), puder ser 

subdividida em partes componentes, de tal forma que algumas pessoas acreditam no componente 

A mas não no componente B, enquanto outras acreditam em B mas não em A, então A e B 

deveriam ser considerados memes separados. Caso contrário, A e B devem ser considerados um 

só meme.  Se, no entanto, uma única frase da Nona Sinfonia de Beethoven for característica e 

memorável o suficiente para ser abstraída do contexto de toda a sinfonia e usada, por exemplo, 

como prefixo insistente de uma estação de rádio, esta única frase merece ser chamada de meme. 

Há competição entre os memes da mesma forma que há competição entre os genes?, 

indaga Dawkins (op. cit., p. 218). Sim, responde ele. Os memes têm que competir por tempo e 

espaço no cérebro humano, que não pode fazer mais do que poucas coisas de cada vez. Se um 

meme “quiser” dominar a atenção de um cérebro humano, ele deve fazê-lo à custa de memes 

rivais. Outros artigos pelos quais os memes competem são tempo de rádio e televisão, espaço para 

anúncios, espaço de jornal e espaço nas estantes de livros e periódicos. 

Em seguida, Dawkins (idem) pergunta se os memes se associam e se esta associação ajuda 

a sobrevivência dos memes componentes. Sua resposta é positiva. Ele diz: “Talvez pudéssemos 

considerar uma igreja organizada, com sua arquitetura, rituais, leis, música, arte e tradição escrita 

como um conjunto co-adaptado estável de memes que se auxiliam mutuamente”. Isto é análogo ao 

que acontece com os genes. Os genes para dentes de tigre, por exemplo, prosperam ao lado dos 

genes para garras de tigre. Não prosperam ao lado de genes para patas de cavalo, porque tal 

associação resultaria num carnívoro defeituoso, incompleto, ineficaz; incapaz de ganhar a 

competição com seus concorrentes. Dawkins (op. cit., p. 19) defende a tese de que o meme para 

Deus se associa muito bem com o meme para ameaça do inferno, porque este é muito eficiente em 

compelir à obediência religiosa. Não se deve pensar que os memes sejam entidades conscientes, 

providas de intenções e planos. A idéia de inferno é, simplesmente, autoperpetuadora devido a seu 
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impacto psicológico profundo. Ela se ligou ao meme para Deus porque as duas idéias se reforçam 

mutuamente e cada uma auxilia a sobrevivência da outra. 

Outro membro do complexo religioso de memes (memeplexo religioso) é chamado fé, que 

significa confiança cega, na ausência de provas, ou mesmo diante de provas em contrário. A 

história de São Tomé, acrescenta Dawkins, é narrada não para que o admiremos, mas para que 

possamos admirar, por comparação, os outros apóstolos, que, ao contrário de Tomé, não exigiram 

provas. Nada pode ser mais letal para certos tipos de memes do que a tendência a procurar provas. 

Os outros apóstolos, cuja fé era tão forte que não precisavam de provas, nos são apresentados 

como dignos de serem imitados. O meme para a fé cega garante sua própria perpetuação pelo 

recurso inconsciente simples de desencorajar a indagação racional. 

Dawkins (op. cit., pp. 220-2) prossegue afirmando que a seleção favorece os memes que 

exploram seu ambiente cultural para vantagem própria. Este ambiente cultural consiste de outros 

memes que também estão sendo selecionados. O “fundo” de memes, portanto, passa a ter os 

atributos de um conjunto evolutivamente estável, conjunto que os novos memes têm dificuldade 

para invadir. Este é um trecho particularmente importante para esta dissertação, por apontar para o 

fato de que as novas “seitas”, como os mórmons, as testemunhas-de-Jeová e os adventistas do 

sétimo dia tiveram que se ajustar aos memeplexos religiosos dominantes no Ocidente, centrados 

na figura de Jesus Cristo. Os mórmons não teriam obtido o sucesso que têm conseguido em seu 

proselitismo se não tivessem logrado acomodar em seu memeplexo o meme Jesus Cristo, 

dominante no Ocidente. 

Em seguida, Dawkins (op. cit., p. 221) compara duas formas de perpetuação do indivíduo: 

os genes e os memes. Seus genes são imortais, mas a coleção específica de genes que o constitui é 

altamente efêmera. Seus filhos têm apenas metade de seus genes, seus netos têm 25%, os bisnetos 

12,5% e assim por diante, até ninguém ter mais do que uma parcela ínfima de seus genes. Os 

memes podem perpetuar o indivíduo de uma maneira muito mais eficaz. Onde estão os genes de 

Sócrates? Ou estão espalhados em milhares e milhares de indivíduos, cada um carregando um 

percentual insignificante, ou nem sequer existem mais. Seus memes, porém, e, portanto, seu nome 

estão bem preservados. 

Por fim, Dawkins (op. cit., p. 221) chega a um ponto crucial de sua teoria dos memes: o 

valor de sobrevivência a que ele se refere não é a sobrevivência de quem o meme “infecta”, mas a 

sobrevivência do próprio meme. Os biólogos estão acostumados a procurar vantagens ao nível do 

gene, do indivíduo, do grupo ou da espécie, sem levar em conta que uma característica cultural 

poderá ter evoluído da maneira como o fez simplesmente porque é vantajoso para ela própria. 

Dawkins arremata: 
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Assim que os genes fornecerem às suas máquinas de sobrevivência cérebros capazes de 
imitação rápida, os memes automaticamente assumirão a responsabilidade. Não temos 
nem mesmo que postular uma vantagem genética da imitação, embora isso certamente 
ajudasse. Basta que o cérebro seja capaz de imitação: haverá então a evolução de memes 
que exploram plenamente a capacidade (DAWKINS, 2001, p.221). 

 

     Resumindo, pois, com minhas próprias palavras: O meme é uma unidade de informação que se 

aloja no cérebro de alguém, passando a ter uma existência neural e atuando, a partir daí, cega e 

inconscientemente para assegurar sua própria sobrevivência e replicação. Um memeplexo é um 

conjunto interligado de memes que se auxiliam mutuamente, cada um reforçando os demais e 

sendo reforçado por eles. Memética é o estudo dos memes e dos memeplexos e a aplicação desses 

conceitos ao estudo de casos específicos, como a religião mórmon. Memeticista é o estudioso dos 

memes e memeplexos e aquele que aplica a teoria dos memes ao estudo de casos específicos. 

Estes são, em resumo, os conceitos fundamentais da teoria. 

 No livro O capelão do diabo, de 2003, Richard Dawkins republica um ensaio publicado 

originalmente em 1993 (dezessete anos após a publicação original de O gene egoísta), 

denominado “Os vírus da mente” (DAWKINS, 2003, pp. 228-57). Nesse texto, ele adiciona ao 

conceito de meme o conceito de vírus da mente. Nem todos os memes são vírus; alguns o são. A 

ciência, por exemplo, não o é, segundo Dawkins. Para ele, a ciência é como programas de 

computador úteis e benéficos, que se disseminam porque as pessoas os avaliam e recomendam. Já 

os vírus de computador, prejudiciais a quem os recebe inadvertidamente, espalham-se unicamente 

porque trazem embutida a instrução codificada: “espalhe-me”. As idéias científicas, como todos 

os memes, estão sujeitas a um tipo de seleção natural, e nisso elas poderiam se parecer, à primeira 

vista, com os vírus. Mas, argumenta Dawkins (2003, p. 256), as forças seletivas que examinam a 

fundo as idéias científicas não são arbitrárias ou caprichosas. São regras precisas, que se 

encontram a serviço das qualidades descritas nos livros de metodologia-padrão: verificabilidade, 

sustentação em fatos, precisão, possibilidade de quantificação, consistência, intersubjetividade, 

reprodutividade, universalidade, progressividade, independência do meio cultural e assim por 

diante. A fé, ao contrário, se espalha mesmo na absoluta ausência de todas essas qualidades. Eis as 

características básicas, segundo Dawkins (op. cit., pp. 244-55),  do vírus da mente conhecido 

como religião: 

 

1. O religioso tipicamente se vê compelido por uma profunda convicção interior de que algo é 

verdadeiro, correto ou justo: uma convicção para a qual ele não encontra fundamento ou razão, 

mas que, não obstante, ele sente como algo totalmente imperativo e convincente. Os memeticistas 

se referem a essa crença como “fé”. 

 



GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

17

2. Os religiosos tipicamente consideram uma virtude que sua fé seja forte e inabalável, a despeito 

de não contar com embasamento factual algum. Na realidade, eles podem até mesmo sentir que, 

quanto menos embasamento ela tiver, mais virtuosa será sua crença. Essa idéia paradoxal de que a 

falta de sustentação nos fatos é uma virtude positiva no que diz respeito à fé faz lembrar um 

programa auto-sustentador, pois ela é auto-referencial. Uma vez que se acredite na proposição, 

isso enfraquece automaticamente toda oposição a ela. A idéia de que “a falta de embasamento 

factual é uma virtude” seria uma companheira inseparável da fé, juntando-se a ela, arremata 

Dawkins, numa “panelinha” de programas virais mutuamente sustentadores. 

 

3. Um sintoma aparentado que a pessoa atingida pela fé pode igualmente apresentar é a convicção 

de que o “mistério” é uma coisa boa. Solucionar mistérios não é uma virtude. Deveríamos, em vez 

disso, apreciá-los e até mesmo celebrar a sua insolubilidade. 

 

4. O religioso pode se sentir hostil em relação a outros modos de pensamento que são 

potencialmente inimigos de sua fé, tais como o método de pensamento científico, que poderia 

funcionar como uma espécie de software antiviral. 

 

5. O religioso não adota um conjunto de convicções em vez de outro por ter analisado todas as fés 

do mundo e escolhido aquela cujas afirmações lhe pareceram mais convincentes. Quando somos 

seguidores de uma fé, há uma probabilidade esmagadora de que se trate da mesma fé que nossos 

pais e avós seguiam. De longe, a variável mais importante que determina a religião de uma pessoa 

é o acaso de seu nascimento. As convicções em que acreditamos de maneira tão passional seriam 

completamente diferentes (e provavelmente antagônicas) se apenas tivéssemos nascido em outro 

lugar. O que está em jogo, esclarece Dawkins, é a epidemiologia, e não as evidências. 

 

6. Se a religião de uma pessoa é diferente da de seus pais, a explicação pode ainda assim ser 

epidemiológica. Embora seja possível que ela tenha analisado racionalmente as diversas fés e 

escolhido a mais convincente, em termos estatísticos é muito mais provável que ela tenha sido 

exposta a um agente infeccioso especialmente potente – um John Wesley, um Jim Jones, um São 

Paulo, um Joseph Smith, um Maomé. Trata-se aqui da transmissão horizontal, como no sarampo, 

e não mais da transmissão vertical, como nas doenças genéticas. 

 

7. As sensações internas do religioso podem mostrar uma grande semelhança com aquelas mais 

freqüentemente associadas ao amor sexual. Trata-se de uma força muito potente no cérebro, e não 

surpreende que alguns vírus tenham evoluído de modo a explorá-la. A famosa visão orgástica de 



GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

18

Santa Teresa d’Ávila é famosa o suficiente para que não seja necessário descrevê-la aqui, diz 

Dawkins. 

 

 Assim, para Dawkins, religiões são programas de “computador” que infectam cérebros 

com instruções codificadas como: “espalhe-me”, “acredite sem provas”, “considere a crença sem 

provas mais valiosa do que a crença com provas”, “sinta-se apaixonado”, “tema o que vai lhe 

acontecer após sua morte”, “desconsidere o que for dito por x, y e z”, “desconsidere o que for dito 

contra este programa”, e assim por diante. Uma instrução programática (termo meu) é um meme 

que é ao mesmo tempo uma ordem, uma ordem embutida no programa-vírus. 

A teoria dos memes recebe, portanto, os seguintes acréscimos: 

 

1. O conceito de vírus da mente. 

2. Alguns memes são vírus da mente; outros não o são. 

3. Os memes científicos não são vírus da mente, pelas razões acima resumidas. 

4. As religiões são vírus da mente, pelos motivos resumidos acima. 

 

 Temos agora todos os conceitos componentes da nossa fundamentação teórica, delineados: 

 

1. Meme. 

2. Memeplexo. 

3. Memética. 

4. Memeticista. 

5. Vírus da mente. 

6. Meme viral. 

7. Meme não-viral. 

8. Instruções programáticas. 

9. Memeplexo viral. 

10. Memeplexo não-viral. 
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 Estamos agora equipados para proceder à nossa exposição do catecismo mórmon, 

decompondo este memeplexo nos memes que o compõem, decompondo este vírus da mente nas 

instruções programáticas nele contidas. 

Antes, porém, é preciso perguntar, para delimitar bem o território de nossa fundamentação 

teórica, qual a diferença entre um meme e uma idéia no sentido tradicional. Por que vamos estudar 

os memes que compõem o mormonismo, em vez de estudar simplesmente as idéias que o 

compõem? O conceito de idéia intelectual (um tipo de meme) pressupõe uma argumentação por 

parte de quem a divulga e a aceitação racional por parte de quem a recebe e aceita. O meme viral, 

ao contrário, não pressupõe argumentos racionais, mas apenas poder de sedução, capacidade para 

alojar-se em outro cérebro, de onde continuará tentando replicar-se e alojar-se em novos cérebros. 

O meme mórmon do homem como Deus em potência, por exemplo, retira sua força não de uma 

argumentação racional, mas da força sedutora do pensamento de que posso vir a ser tanto quanto 

Deus é. O meme viral tipicamente se replica por infecção, não por persuasão lógico-racional. Daí 

o conceito de meme ser particularmente relevante para o estudo das religiões, cujas unidades 

informacionais básicas se propagam muito mais pelo impacto que provocam do que por métodos 

lógico-racionais de persuasão. 

Um dos principais apoiadores e usuários da teoria dos memes é o filósofo americano 

Daniel Dennett, da Tufts University, autor do importante livro A Perigosa Idéia de Darwin: a 

evolução e os significados da vida, em cuja obra ele escreve: 

 
Podemos medir esta transmissão de Projeto na cultura? Existem unidades de transmissão 
cultural análogas aos genes da evolução biológica? Dawkins (1976) propôs que existem 
e lhes deu um nome: memes. Como os genes, os memes devem ser replicadores, em um 
meio diferente mas sujeitos a princípios de evolução bastante parecidos. A idéia de que 
possa haver uma teoria científica, a memética, fortemente paralela à genética, é absurda 
para muitos pensadores, mas pelo menos uma grande parte do ceticismo deles se baseia 
em um mal-entendido. Esta é uma idéia controversa, que será vista com atenção no 
Capítulo 12, mas por enquanto, podemos deixar de lado as controvérsias e usar o termo 
como uma palavra conveniente para um item cultural notável (memorável), algo com 
Projeto suficiente para que valha a pena guardar – roubar ou duplicar (DENNETT, 1998, 
p. 150) 

 

 Ainda: 

 
A principal diferença entre nossa espécie e todas as outras é a nossa confiança na 
transmissão cultural de informações, e, portanto, na evolução cultural. A unidade de 
evolução cultural, o meme de Dawkins, tem um poderoso e subestimado papel a 
representar em nossa análise da esfera humana (DENNETT, 1998, p. 346). 

 

 A seguir, ele cita Peter Medawar: 
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Os seres humanos devem sua supremacia biológica à posse de uma forma de herança 
bastante diferente da que outros animais possuem: a herança exogenética ou 
exossomática. Nessa forma de hereditariedade a informação é transmitida de uma 
geração a outra por canais não-genéticos – pela comunicação oral, por exemplo, e por 
outras formas de doutrinação; em geral por todo o aparato cultural (MEDAWAR apud 
DENNETT, 1998, p. 356).  

 

Dennett (1998, p. 358) define os memes como unidades memoráveis distintas, isto é, 

entidades que podem ser lembradas separadamente. Ou seja, acrescento eu, o conteúdo das mentes 

humanas é dividido em átomos mentais, unidades que, mesmo formando conjuntos, têm 

existência individual. Uma canção é um meme, mas um trecho de uma canção que se destaca do 

todo também o é. Há memes que se reforçam e se complementam (uns aos outros), formando 

memeplexos, e há memes que rivalizam uns contra os outros, que disputam espaço por serem 

mutuamente incompatíveis. 

No livro Richard Dawkins – How a scientist changed the way we think (“Richard 

Dawkins – Como um cientista mudou o modo como pensamos”), Robert Aunger (2006)  

apresenta o que ele vê como problemas com o conceito de meme no artigo What’s the matter 

with memes? (“Qual o problema com os memes?). 

Um meme, diz Aunger, é definido como a unidade fundamental da transmissão cultural. O 

meme é um replicador que se reproduz por meio da transmissão social da informação. Aunger 

afirma que falta aos memes uma definição útil: se tudo são memes, os memes explicam tudo. 

Aquilo que explica tudo não explica nada argumenta ele. Aunger lembra que, para Dawkins, os 

memes existem no cérebro. Entretanto, a transmissão não se dá diretamente de cérebro para 

cérebro, acontecendo por meio da fala, do papel, da tela de computador etc., o que pode prejudicar 

a fidelidade das cópias. 

Outra crítica ao meme que se costuma encontrar é a falta de nitidez na distinção entre 

meme e idéia. Qual a diferença entre um meme e uma idéia? 

Façamos uma enumeração das principais críticas ao meme: 

 

1. Falta de uma definição útil: tudo são memes. 

2. Explica tudo. Portanto, não explica nada. 

3. Confunde-se com o conceito de idéia. 

4. Aloja-se no cérebro, mas não pode ser transmitido diretamente de um cérebro para outro, o que 

prejudica a fidelidade da cópia. 

 

Vamos por partes. Na física, tudo são partículas e átomos. Na química, tudo são 

moléculas. Na biologia, tudo são células. Nem por isso tais conceitos se tornam inúteis. Muito 
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pelo contrário. O conceito de célula serve para entender tanto uma barata quanto uma baleia. Uma 

barata e uma baleia são muito diferentes, mas ambas são compreendidas por meio do conceito de 

célula. Ossos, músculos, rins, coração, fígado, cérebro, pulmões etc. são órgãos muito diferentes, 

com funcionamentos, funções, estruturas e naturezas marcadamente distintas. Todos, porém, são 

formados por células. Além disso, o meme tem uma definição útil, apresentada pelo próprio 

Aunger: é a unidade fundamental da transmissão cultural. 

O conceito de meme não se confunde com o conceito de idéia, em primeiro lugar, porque, 

se toda idéia é um meme, nem todo meme é uma idéia: um trecho de uma melodia, por exemplo, 

pode ser um meme, desde que se destaque o suficiente do conjunto da melodia. Além disso, se a 

idéia persuade, o meme invade e gruda, aloja-se no cérebro e ganha uma existência neural. Nós 

temos idéias; os memes nos têm. O refrão daquela música de que você nem gosta, mas que não sai 

da sua cabeça, é um típico meme. Não é uma idéia que você elaborou nem cuja elaboração você 

assimilou, mas algo que invadiu sua mente, “grudou” nela, alojou-se lá e de lá se reproduz até 

mesmo contra a sua vontade. 

É verdade que o meme não passa diretamente de um cérebro para outro, mas Dawkins não 

argumenta que memes e genes são idênticos, apenas análogos em alguns aspectos. Um exemplo 

de diferença: a mudança cultural é muito mais rápida que a mudança biológica. De qualquer 

modo, o meme sempre é transmitido por meio de algum tipo de linguagem, não sendo, portanto, 

transmitido num vácuo. 

A memética não reduz a cultura a algo fora dela, como a sociobiologia é acusada de fazer 

em relação aos genes. A memética simplesmente divide a cultura em suas unidades componentes 

básicas, evitando reduzi-la a algo exterior. 

Para ilustrar mais o conceito de meme, decidi incluir nesta fundamentação teórica o 

comentário a seguir, de minha autoria: 

 

Quatro memes e dois destinos: Praticidade e poder político na definição dos destinos de memes 

 

Analisemos brevemente os destinos de quatro memes: 

 

1. O alfabeto romano ou latino. 

2. Os algarismos romanos. 

3. Os algarismos arábicos. 

4. O sistema métrico decimal. 
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O alfabeto romano se tornou, de longe, o mais importante do mundo. É usado por todas as 

línguas latinas e germânicas, por grande parte dos idiomas eslavos, pelo idioma turco, pelo 

malaio-indonésio e pela maior parte das línguas africanas, ameríndias e aborígenes. O mundo 

inteiro tem alguma familiaridade com o alfabeto romano. Quais as razões deste sucesso? Em 

grande parte, o poder. O poder do Império Romano, em primeiro lugar. E o poder de impérios 

subseqüentes cujas línguas eram (são) escritas com o alfabeto latino. Mas não “apenas” por isso. 

Se fosse este o único motivo, os algarismos romanos teriam tido o mesmo destino. E, como 

sabemos, não tiveram. Qual a diferença? A praticidade. Em primeiro lugar, o alfabeto romano não 

representa conceitos, o que exigiria milhares de símbolos, mas sons, o que requer somente vinte e 

poucos sinais. Segundo, representa tanto consoantes quanto vogais. Terceiro, seus símbolos são 

claramente distintos uns dos outros. Quarto, seus símbolos são fáceis de desenhar. Estudos, cujas 

fontes não posso citar porque se trata de leituras feitas há muito tempo e guardadas parcialmente 

na memória, mostram que crianças, analfabetos e estrangeiros aprendem o alfabeto latino com 

mais facilidade do que qualquer outra escrita. 

Se foram geniais na criação do meme alfabeto latino, os romanos foram desastrosos na 

criação do meme algarismos romanos. Para começar, os algarismos romanos não têm o zero. 

Além disso, usam letras para representar números, o que às vezes causa confusão. Por fim, a 

maioria dos números tem que ser representada por longas seqüências de letras, o que torna este 

meme extremamente difícil de manejar. Tente escrever, por exemplo, 4.569 em algarismos 

romanos e você verá o que eu quero dizer. O poder do Império Romano fez com que seus 

algarismos sobrevivessem, mas apenas como peças decorativas em expressões como V Fenart ou 

IX Mostra Estadual de Teatro e Dança. O que o Império Romano fez por seu alfabeto ele não 

pôde fazer por seus algarismos. Por falta de praticidade. 

Chegamos agora aos algarismos arábicos, que na verdade foram criados na Índia e 

trazidos para o Ocidente pelos árabes. A força de um Império, o Império criado por Maomé e 

expandido pelos califas seus sucessores, tornou isso possível. Mas a principal razão do sucesso 

dos algarismos arábicos não foi esta. Em primeiro lugar, os árabes só adotaram os algarismos 

arábicos dos indianos por causa de sua praticidade. Em segundo lugar, foi esta mesma praticidade 

que levou os europeus a adotar de seus inimigos árabes os algarismos arábicos. Esses algarismos 

conseguem registrar a infinitude da aritmética com somente dez sinais, que têm a vantagem de ser 

exclusivos para este fim, de ser claramente distintos uns dos outros e fáceis de escrever, além de 

incluir o zero, idéia que os romanos não tiveram. 

Por fim, o sistema métrico decimal. A influência da França em escala mundial foi crucial 

para o sucesso deste meme. No entanto, se a França derrotou a Grã-Bretanha e os Estados Unidos 

neste aspecto, ela o fez porque seu sistema de pesos e medidas, introduzido pela Revolução 
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Francesa após estudos de uma comissão de notáveis, é, simplesmente, superior à barafunda de 

jardas, pés e polegadas dos anglo-americanos. No sistema francês, tudo se encaixa à perfeição e os 

cálculos se tornam comparativamente fáceis. O sistema tem praticidade e racionalidade e por isso 

prevaleceu.  

Memes podem prevalecer por serem bonitos, de acordo com um determinado senso 

estético, por apelarem de modo eficaz às nossas emoções, por atenderem a necessidades 

psicológicas, como o fornecimento de um seguro contra a morte inevitável, por serem sedutores, 

por serem verdadeiros, por serem verossímeis, por terem praticidade, por serem sustentados por 

um sistema de poder... As razões são as mais diversas e podem ser combinadas, como vimos 

acima. O sucesso espetacular do mormonismo se deve, sobretudo, a alguns de seus memes, como 

veremos na Conclusão, depois de conhecermos os memes mórmons no Capítulo 2 e de fazermos 

considerações adicionais no Capítulo 3. 

Antes, porém, vamos complementar nossa fundamentação teórica com uma incursão pela 

tese de doutorado de Gustavo Leal Toledo, denominada Controvérsias meméticas: A ciência 

dos memes e o darwinismo universal em Dawkins, Dennett e Blackmore. A tese é novíssima, 

de março de 2009 (estamos, quando escrevo, em julho de 2009).  

 Examinei o arquivo em PDF e vi que o Capítulo 10 de Toledo, Uma análise crítica das 

críticas, reforçaria muito minha dissertação. No referido capítulo, ele faz um apanhado das 

principais críticas à teoria dos memes e uma avaliação crítica das próprias críticas. Resolvi, 

portanto, incluir nesta dissertação Gustavo Leal Toledo e parte de sua tese de doutorado.  

Segundo Gustavo Leal Toledo (2009, p. 370), em sua tese de doutorado sobre memes e 

memética, talvez o mais famoso crítico dos memes seja Dan Sperber, cuja crítica tem um alvo 

inesperado: a comunicação. Costumamos dar como garantida nossa capacidade de nos comunicar 

com os outros, achamos que somos entendidos da maneira como falamos, pelo menos dentro de 

limites razoáveis. Sperber ataca os memes dizendo que o processo de transmissão de informação 

pode ser muito diferente de um comunicador ativo transmitindo algo para um receptor passivo. 

Ou seja, ele diz que o receptor não apenas recebe a mensagem, mas a transforma, recria, o que 

faria com que não pudéssemos falar de replicação de memes. Sperber argumenta que, mesmo 

quando uma fala faz o seu ouvinte reproduzir um comportamento do transmissor, “tipos muito 

diferentes de estados mentais podem fazer surgir comportamentos de crença idênticos” 

(SPERBER, apud TOLEDO, 2009, p. 371). Memes não seriam verdadeiramente replicadores, 

pois comportamentos diferentes podem ser provocados pela mesma regra e comportamentos 

idênticos por regras diferentes. Posso dar um exemplo que é meu, não de Sperber ou Toledo: 

partindo de teologias muito diferentes, mórmons e evangélicos chegam a políticas sociais muito 

semelhantes, se não idênticas. Toledo especula se num caso como este o que é copiado é o 
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comportamento ou a informação cerebral, pois, se for o comportamento, as críticas de Sperber, diz 

ele, não fazem sentido. Se os memes forem tratados como comportamentos, como o são por 

alguns behavioristas meméticos, não há problema nenhum aqui. Podemos ter, no exemplo que dei, 

memes do conservadorismo social e cultural de origem mórmon ou de origem evangélica. Quando 

um mórmon diz que sexo fora do casamento é um pecado grave, que ofende a Deus, o evangélico 

copia o meme “sexo fora do casamento é pecado grave” e o passa adiante, não importando, neste 

caso, se a origem da transmissão foi um mórmon, com uma teologia que os evangélicos não 

aceitam. Trata-se de um meme do evangelismo e do mormonismo, mas também de um meme do 

conservadorismo sócio-cultural, que é comum às duas vertentes. 

Se não tratarmos os memes como comportamentos, mas como informação armazenada em 

cérebros, prossegue Toledo (2009, p. 372), temos que admitir que conhecemos muito pouco sobre 

o funcionamento do cérebro, seja para criticar a memética, seja para defendê-la. Qualquer crítica 

ou defesa feita agora neste sentido, diz ele, é apressada. Ninguém sabe exatamente como a 

informação é armazenada em cérebros e transmitida. Mas, argumenta Toledo, a memética não 

precisa de tal conhecimento para começar a funcionar. Do mesmo modo, diz ele na p. 373 de sua 

tese, Gregor Mendel não sabia nada a respeito do DNA, mas pôde, assim mesmo, trabalhar e fazer 

grandes descobertas sobre como os genes funcionavam. 

A resposta de Toledo a Sperber (TOLEDO, 2009. p. 374) é que se B (receptor) é 

semelhante a A (transmissor), a semelhança deve ter vindo de A. Se não, de onde teria vindo? De 

alguma grande coincidência cósmica? De alguma harmonia pré-estabelecida? Não importa se foi 

por imitação ou não, esclarece Toledo (2009, p. 376-7), mas sabemos que o meme foi passado e 

sabemos que ele foi passado porque quem o recebeu é estatisticamente mais provável de 

apresentar tal meme do que a média da população. Como exemplo, acrescento: praticamente não 

há mórmons entre pessoas que não nasceram em famílias mórmons ou que não foram expostas 

aos “agentes infecciosos” que são os missionários mórmons. Sperber, reclama Toledo (2009, p. 

377), exige um conceito de replicação muito restrito, onde o meme passado tem que ser 

perfeitamente idêntico ao meme recebido, quando o importante é só que ele seja relevantemente 

idêntico. Isso é suficiente para se fazer memética.  

Se não houvesse replicação, apenas transformação, como quer Sperber, a cultura seria algo 

extremamente caótico, cada pessoa tendo sua própria interpretação, e não existiria verdadeira 

comunicação, argumenta Toledo (2009, p. 379).  

Tendo lidado com Sperber, Toledo passa para a segunda crítica à teoria dos memes (2009, 

p. 381): os limites da analogia com os genes. Ele afirma que a memética não depende de tal 

analogia, mesmo tendo surgido dela, que a memética não é um simples caso de analogia, mas uma 

outra instância do processo mais geral e abstrato definido como evolução por seleção de variantes 
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adaptadas ao meio. Tanto a memética quanto a biologia evolutiva devem ser consideradas, 

separadamente, como duas instâncias deste mesmo processo abstrato (TOLEDO, 2009, p. 381-2). 

Toledo argumenta ainda (op. cit. p. 383) que talvez o grande problema de a memética ter se 

originado como uma analogia seja o fato de que muitos críticos ficam procurando algum ponto 

onde a analogia não procede e, com isso, acham que estão criticando a memética. Mas, afirma ele, 

se ficou claro que a memética não é somente um pensamento analógico e passivo em relação à 

biologia, pode-se ver que esta estratégia de crítica erra o alvo. Não há necessidade alguma de que 

tudo o que vemos na biologia tenha um similar na memética e não se deve de modo algum ignorar 

as idiossincrasias da cultura, que é justamente o que faz o trabalho da memética ser interessante e 

necessário. 

Toledo (op. cit., p. 386) completa dizendo que é uma má compreensão da memética 

considerá-la como uma mera recebedora de analogias da biologia e como só podendo funcionar 

por meio dessas analogias. A memética não é um raciocínio analógico. Memes precisam ser 

parecidos com genes só naquelas oportunidades indispensáveis para que se dê um processo de 

evolução por seleção natural. Qualquer outra relação, conclui Toledo, é uma coincidência de dois 

substratos diferentes que acabaram seguindo o mesmo caminho, duas histórias diferentes dando 

resultados semelhantes. 

A próxima crítica à teoria dos memes de que trata Toledo é o que ele chama de “problema 

da unidade”. Para muitos antropólogos, a cultura não pode ser compreendida como um conjunto 

de unidades, mas como um todo que só pode ser tratado de maneira holística. Para Gustavo Leal 

Toledo (2009 p. 387), esta é talvez a grande má compreensão que os cientistas sociais têm com a 

biologia em particular e com o fazer científico em geral. Ora, argumenta ele, mesmo tais 

antropólogos usam o conceito de “traço cultural”, conceito que implica numa divisão da cultura 

em unidades. A diferença entre a antropologia e a memética, prossegue Toledo na mesma página, 

é que os antropólogos preferem focar na relação da parte com o todo, enquanto os meméticos 

preferem tratar as partes separadamente. As unidades de cultura podem ser chamadas memes ou 

traços culturais. 

Quanto ao que constitui um meme e onde ficam as fronteiras entre um meme e outro, 

Toledo cita Dawkins (apud TOLEDO, 2009, p. 389): “Se quase todas as pessoas que acreditam 

em A também acreditam em B – se os memes estiverem, usando o termo genético, fortemente 

‘ligados’ – então será conveniente juntá-los em um só meme” (DAWKINS, 2001, p. 218).  

Por outro lado, um trecho de uma música (como as quatro primeiras notas da Quinta 

Sinfonia de Beethoven, o célebre “tan-tan-tan-tan”) pode ter existência própria, independente do 

restante da sinfonia, e assim constituir um meme à parte, mesmo fazendo parte, também, do meme 

da sinfonia como um todo. 
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Assim como palavras formam frases, que formam parágrafos, que formam textos, a 

cultura tem suas unidades formadoras ou formativas, sejam elas chamadas de traços culturais, 

sejam chamadas de memes. 

Os memes de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo são ligados pelo cristianismo 

trinitarista, mas são absolutamente separados por judeus, muçulmanos etc., de maneira que não há 

nenhuma dificuldade em separá-los como memes distintos. 

Voltando a Gustavo Leal Toledo, cabe aqui observar um de seus parágrafos (op. cit., p. 

390), em que ele argumenta que se a cultura fosse um todo indissociável (fortemente ligado) ela 

só poderia ser apreendida como tal, ou seja, toda de uma vez só. Mas como seríamos capazes de 

aprender tudo de uma vez só, indaga Toledo. Nossas limitações físicas e cognitivas não permitem 

isso. A cultura deve ser aprendida aos poucos ou não será aprendida. Por mais holística que ela 

seja, ela é aprendida em partes e, na verdade, ninguém conhece todas as suas partes. O tempo que 

se gasta aprendendo uma parte é um tempo que não se gasta aprendendo qualquer outra parte da 

cultura. Tendo certas partes maior probabilidade de serem aprendidas do que outras, temos os 

ingredientes necessários para uma evolução darwinista. 

A ciência, esclarece Toledo (op. cit., p. 391), trabalha de modo ascendente, e não 

descendente, isto é, vai do simples para o complexo, e não do complexo para o simples. E, para 

ser entendida, a realidade tem que ser simplificada por meio de modelos, que nunca são tão 

complexos quanto a própria realidade. Como formula Toledo (idem): “A simplificação, a 

separação em partes, é uma estratégia para tratar a complexidade, e não uma negação dela”. E 

arremata: “O que de fato acontece é que, como a tradição na antropologia é holística, e como é a 

antropologia que tradicionalmente estuda a cultura, temos poucos dados que poderiam dizer 

respeito às unidades culturais” (op. cit., p. 392). 

A pergunta seguinte é: “Qual é o substrato físico dos memes?”. A resposta de Toledo 

(2009, p. 394) é que os memes não devem ser vistos como coisas, mas como padrões 

comportamentais ou cerebrais. Além disso, quando Dobzahnsky disse em 1937 que a evolução 

seria mais bem escrita como uma mudança na composição genética das populações, ele estava 

tratando de entidades hipotéticas que eram indicadas pelos estudos de então, mas que ainda não 

haviam sido materialmente identificadas. Ainda mais fundamental, quando Darwin propôs sua 

teoria da evolução ele acreditava em uma teoria da hereditariedade completamente errada. No 

início do século XX, quando Mendel finalmente foi descoberto pela biologia, suas propostas 

foram interpretadas por muitos como antidarwinistas. Somente em 1953 finalmente foi descoberta 

a estrutura do DNA, o transportador das informações genéticas. Passaram-se quase 100 anos entre 

a publicação de Darwin e a descoberta da codificação física dos genes, 100 anos de gigantescos 



GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

27

avanços na biologia simplesmente baseados na esperança de que algum dia encontrariam o 

substrato dos genes. 

Toledo prossegue (2009, p. 395-6) afirmando que a biologia pôde viver quase 100 anos 

sem conhecer o substrato físico dos genes e, mesmo quando descobriu, não foi com o grau de 

clareza que se gostaria. Era um conhecimento importante, mas não indispensável: a mera 

constatação de que os filhos se pareciam com os pais era suficiente. Temos essa constatação na 

memética e podemos usá-la para propor relações causais, mesmo sem saber os detalhes de como 

ela fisicamente acontece. Na verdade, ainda hoje os estudos da genética das populações raramente 

conhecem os genes com os quais trabalham. Eles analisam os fenótipos. De modo semelhante, a 

memética pode também ignorar, ao menos de início, esse problema e tratar do fato de que há 

hereditariedade na cultura. 

A crítica seguinte tratada por Toledo é a “crítica da mistura”: os memes não podem ser 

isolados porque sempre se misturam. Em primeiro lugar, ele põe em dúvida a tese de que os 

memes se misturam: 

 
Dito isso, deve ficar claro que enquanto não tivermos a resposta do que acabamos de 
chamar de problema ontológico, ou seja, qual a instanciação física da cultura, não 
teremos como saber se ela de fato se mistura ou não. A mistura aqui pode ser também 
somente aparente. Uma pessoa bilíngüe, por exemplo, pode falar na mesma frase duas 
línguas diferentes, mas ainda assim estas duas línguas podem ser armazenadas e tratadas 
de maneira completamente separada no cérebro, sendo a mistura só aparente. Na 
biofísica, por exemplo, o armazenamento cerebral dos memes da física e da biologia 
podem [sic] estar separados. Em outras palavras, todos concordam que esta mistura 
parece se dar, mas nem os defensores da memética, nem os seus críticos são capazes de 
dizer se ela de fato se dá (TOLEDO, 2009, p. 397). 

 

Em segundo lugar, Toledo (2009, p. 399) demonstra que também na biologia há mistura, e 

isso não invalida o conceito de gene. Ele lembra que as mitocôndrias no interior de nossas células 

e os cloroplastos, nas células das plantas, eram antigas bactérias que se uniram a outros 

organismos e agora fazem parte do que chamamos de “nós”. Inclusive, acrescenta, alguns genes 

mitocondriais podem ter migrado para o núcleo.  

A noção de que determinado gene pertence a determinada espécie, adiciona Toledo (op. 

cit., p. 400), também foi perdida com o surgimento da engenharia genética. Se há mistura de 

memes, ela não é total, levando à homogeneização, mas parcial, levando apenas a uma redução 

das variantes e impedindo que a cultura se torne inteiramente caótica.  

Conclui Toledo sobre a crítica da mistura (op. cit., p. 400-1) que de qualquer modo foi 

mostrado que é possível que tal mistura sequer exista. Se existir, ela pode não ser tão problemática 

e, certamente, é uma característica bem menos diferente daquelas encontradas na natureza do que 

os críticos estão acostumados a propor. 
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Quanto ao chamado “problema da velocidade”, o fato de a mudança cultural ser mais 

rápida que a mudança biológica não é um problema, alega Toledo (op. cit., p.407), pois a cultura 

se instalou entre os seres humanos justamente por ser um meio mais rápido de adaptação ao meio 

ambiente do que a mudança genética. Além disso, acrescenta Toledo (op. cit., p. 409), a mudança 

cultural pode ser mais lenta do que algumas formas de mudança biológica, como aquelas que 

podem afetar vírus e bactérias, seres que se reproduzem em altíssima velocidade, por meio da 

divisão de um indivíduo em dois.  

A variabilidade dos memes não deve nos impressionar, informa Toledo (op. cit., p. 409-

10), pois na biologia a variabilidade é também imensa. Na espécie humana, ocorrem cerca de 200 

mutações por reprodução e existem pelo menos três milhões de diferenças entre o DNA de um 

espermatozóide ou óvulo e o DNA de outro. 

Os memes também não mudam tanto quanto se pode pensar. Partes da cultura podem 

mudar muito, enquanto outras têm alta fidelidade de cópia. Acrescento um exemplo à 

argumentação de Toledo: a grande maioria dos cristãos acredita na doutrina da Santíssima 

Trindade desde o século IV, depois que o Concílio de Nicéia, sob o imperador Constantino, a 

estabeleceu e começou a propagá-la. 

Chegamos, enfim, ao chamado problema do sujeito do meme e da criatividade. Para 

Daniel Dennett (apud TOLEDO, 2009, p. 420-1), não existe o problema de sermos um receptor 

passivo de memes, pois o meme está na própria fundação do que chamamos de “pessoa”: esta 

seria um cérebro povoado de memes, dentre os quais existiria um meme bastante forte conhecido 

como “eu”. Passemos agora para o discurso do próprio Toledo, pois ele levanta o problema e ele 

mesmo o resolve a seguir. Daí ser uma longa citação (longa, porém necessária): 

 
Para muitos esta visão do sujeito como sendo um conjunto de memes é inaceitável. Deve 
haver um sujeito já pré-existente que não só escolha os memes que vai receber, como 
também que cria novos memes. Talvez o que destaque este problema dos outros é o fato 
de que até mesmo entre os defensores da memética há forte controvérsia. Cavalli-Sforza, 
por exemplo, fala que a mutação cultural é direcionada, querendo dizer que ela é 
intencional e voltada para metas escolhidas por um sujeito. Já Rosaria Conte, uma 
defensora da memética, acredita no agente memético autônomo (cf. Conte, 2000, p. 90), 
assim como Kate Distin (2005), que escreveu um dos últimos livros sobre memes. 
Jablonka deixa bem claro [sic] sua discordância quando diz que “o problema com o tipo 
de autonomia afirmada pelo discurso sobre os memes é que o agente biológico-
psicológico-cultural ativo desaparece” (Jablonka & Lamb, 2005, p. 224. Minha 
tradução). Curiosamente até Pinker parece seguir por esta linha ao dizer que não lugar 
para a criatividade humana na memética, mas logo veremos que ele mesmo nos ajudará 
na resposta. 

Uma possível resposta já foi detalhadamente exposta (seção 3.3): é o fato de 
que memes devem se adaptar ao seu ambiente e este pode muito bem ser o sujeito 
humano. Falar em perspectiva do meme não é ignorar o sujeito, mas sim tratá-lo como 
parte do ambiente, assim como as escolhas alimentares de um macaco são parte do 
ambiente ao qual as frutas se adaptam. Se esta questão for compreendida, todo o 
problema do sujeito do meme simplesmente desaparece, pois fica claro que defender a 
memética não significa negar a existência de tal sujeito! Esta resposta já é 
suficientemente satisfatória[...] (TOLEDO, 2009, p. 431).  
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 Ou seja, a existência do sujeito não é negada pela memética. Apenas o sujeito é tratado 

como parte do ambiente em que os memes se desenvolvem. 

 Com este apanhado do capítulo 10 de Gustavo Leal Toledo, somado às considerações 

feitas anteriormente, completamos nossa discussão da teoria dos memes, tendo sido vistas as 

principais críticas e as respostas a elas, além de terem sido explanados os conceitos básicos da 

teoria. 
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2 GOSPEL PRINCIPLES – OS MEMES MÓRMONS 

 

O estudo da doutrina mórmon por meio do livro Gospel Principles (THE CHURCH OF 

JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS – LDS, 1997) deve começar por sua capa. Numa 

sala limpa e bem arrumada, uma família unida composta de três gerações observa por uma ampla 

janela um jardim bem cuidado e bem iluminado pela luz solar. Encontramos aqui vários memes, 

várias unidades de informação com potencial para alojar-se nos cérebros de seus receptores, 

passando a replicar-se a partir de lá. Há, em primeiro lugar, o meme da família como instituição 

nobre, filtradora da relação do indivíduo com o mundo exterior. Há os memes da ordem e da 

limpeza e o meme da luz como meta a ser perseguida. Amarrando tudo isso, encontram-se as 

instruções programáticas: “Considere o mormonismo baseado na ordem, na limpeza e na união 

familiar; considere-o a janela, o caminho para a luz”. (Por “instrução programática” entendemos 

um meme que dá uma ordem, conforme exposto na fundamentação teórica. As instruções 

programáticas que aparecem doravante são interpretações nossas sobre componentes do discurso 

mórmon.)  

Na p. 1 da Introdução, lê-se: 

 
À medida que você estuda este manual, procure o Espírito do Senhor. O Espírito Santo 
aumentará seu entendimento e testemunho de Jesus Cristo, seu sacrifício expiatório e a 
restauração do evangelho. Através de seu estudo deste texto e de suas escrituras 
correlatas, você pode encontrar respostas para as questões da vida, ganhar segurança 
sobre seu propósito e autovalor, e resolver dificuldades pessoais (LDS, 1997). 

 

Aqui estão o meme de Deus, o meme do Espírito Santo e os memes de Jesus Cristo e de 

seu sacrifício expiatório. Com isso, a religião mórmon se coloca fortemente na tradição ocidental, 

atraindo aqueles que aceitam essa tradição. Está também, entretanto, o meme da “restauração” do 

evangelho, o que significa que houve uma deturpação, significando o mormonismo a restauração. 

Por meio do meme da restauração do evangelho, o mormonismo se apresenta aqui como a 

verdadeira face da tradição ocidental. Vemos também o meme da inspiração divina, como 

necessária a um entendimento correto. Opera aqui uma instrução programática: “Considere uma 

eventual tendência sua a desvios como ausência da inspiração divina, que você não procurou com 

fervor suficiente”. Vemos, por fim, o meme do mormonismo como resposta para as questões da 

vida, para a necessidade de propósito do ser humano e para dificuldades pessoais. 

 Ainda na p. 1: 
De um modo ou de outro, cada um é um professor. Ser um professor é uma grande 
oportunidade e responsabilidade. As coisas mais importantes que você poderá ensinar 
são as doutrinas de Cristo tais como reveladas através das escrituras e dos profetas 
modernos e confirmadas pelo Espírito Santo. Para fazer isso efetivamente, você deve 
obter o Espírito do Senhor. “O Espírito te será dado pela oração da fé”, disse o Senhor, 
“e, se não receberes o Espírito, não poderás ensinar” (Doutrina e Convênios 42:14). O 
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Espírito Santo é o verdadeiro professor. Então, é importante criar um ambiente em que o 
Espírito do Senhor possa estar presente (LDS, 1997). 

 

  Encontra-se aqui o meme da replicação do mormonismo: cada crente é convocado a ser 

um divulgador da religião mórmon. A instrução programática é: “espalhe-me”. Encontra-se o 

meme da palavra divina (as escrituras) e o meme dos “profetas modernos”: não apenas Joseph 

Smith, mas também seus seguidores na chefia da religião. Este meme diferencia nitidamente o 

mormonismo das religiões protestantes, que não aceitam o meme do profeta moderno. A citação 

do livro Doutrina e Convênios (D & C) introduz o meme das escrituras especificamente 

mórmons, reforçando o meme dos profetas modernos e contribuindo ainda mais para diferenciar o 

mormonismo das outras religiões que reivindicam basear-se em Jesus Cristo. Encontramos de 

novo o meme da inspiração divina, acompanhado do meme de um ambiente favorável à presença 

do Espírito do Senhor. 

 Tal ambiente é favorecido pelas seguintes instruções (LDS, 1997):  

 

1. Ore continuamente por entendimento e orientação divinos. 

2. Estabeleça o hábito de estudos diários das escrituras. 

3. Testemunhe sobre a verdade do evangelho para sua família e amigos. 

4. Deixe a música sagrada e edificante ajudá-lo a focar seus pensamentos e humores. 

5. Mantenha-se livre do pecado, arrependendo-se quando necessário e tentando sempre melhorar. 

6. Expresse seu amor aos outros e ao seu Pai Celestial. 

7. Confie na autoridade sacerdotal e em seu poder de abençoar. 

 

O Espírito Santo ajuda a acreditar no evangelho (antigo e moderno) e acreditar no 

evangelho ajuda a atrair o Espírito Santo. Há uma circularidade nesta instrução programática: 

“acredite no evangelho para atrair o Espírito Santo e atraia o Espírito Santo para acreditar no 

evangelho”. Opera aqui o meme da imbricação entre a divindade e o evangelho mórmon. Ele é 

seguido pelo meme da propagação do mormonismo como forma de atrair o Espírito Santo e pelo 

meme da música sagrada e edificante (cada canção é também um meme). No item 5, os memes do 

pecado, do arrependimento e do aperfeiçoamento pessoal por meio da religião mórmon. No item 

6, o meme do amor ao próximo como dependente do amor ao Pai Celestial. No item 7, o meme da 

submissão à autoridade eclesiástica como forma de atrair o Espírito Santo. 

Ainda na Introdução, a ordem explícita: “Nunca especule sobre a doutrina da Igreja. 

Ensine apenas o que é apoiado pelas escrituras e pelo Espírito Santo” (LDS, 1997, p. 2). 

Embutida, uma instrução programática: “Desconsidere o que for dito por X, Y e Z; desconsidere 

tudo o que for dito fora da Igreja, a não ser que por esta seja aprovado”. Aqui os memes são dois: 
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o meme da identidade total entre Igreja, escritura e Espírito Santo e o meme da submissão total ao 

sagrado conjunto. 

Nas três últimas páginas da Introdução (3, 4 e 5), há quatro citações bíblicas (Mateus duas 

vezes, João e Efésios) e várias citações das escrituras especificamente mórmons. Em operação, 

aqui, o meme da identidade entre o mormonismo e o cristianismo antigo. 

Decompusemos o discurso do catecismo mórmon em “Ditos”, sendo cada Dito seguido, 

no mesmo parágrafo ou no parágrafo seguinte, pelo meme ou memes dele extraídos pela análise 

memética. 

A Unidade 1 de Gospel Principles se chama Nossa vida pré-mortal com Deus. O Capítulo 

1 tem o nome de Nosso Pai no Céu (p. 8-10). Vejamos 

 

1º Dito: Há um Deus (o meme “Deus”) 

2º Dito: Deus é o governante do Céu e da Terra (O meme teísta: Deus não apenas criou o mundo, 

mas o governa no dia-a-dia. O meme deísta, ao contrário, apresenta um Deus que criou o mundo, 

mas se abstém de governá-lo, respeitando a liberdade das criaturas. O meme teísta é o meme do 

Deus dirigente, do Deus governador, e não apenas legislador). 

3º Dito: Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, sabemos que Deus tem um corpo 

que parece com o nosso. É, no entanto, um corpo aperfeiçoado e glorificado, com uma glória 

indescritível. Temos aqui os memes do Deus super-humano e da espécie humana como 

especialíssima, totalmente à parte do reino animal. Os católicos e protestantes aceitam o segundo 

meme, mas não o primeiro. 

4º Dito: Tudo o que Deus faz é para ajudar seus filhos a se tornar como ele – um deus. Este é o 

meme do ser humano como Deus em potencial, totalmente rejeitado por católicos e protestantes, 

que o consideram uma heresia gravíssima, acusando, inclusive, a doutrina mórmon de politeísta. 

 

    O Capítulo 2 da Unidade 1 é Nossa família no Paraíso (p. 11-16): 

 

1º Dito: Todos os homens e mulheres são literalmente os filhos e filhas da Deidade. O homem, 

como espírito, nasceu de pais celestiais. Temos aqui o meme da mãe oculta ou mães ocultas. Cada 

um de nós tem um pai e uma mãe celestiais. O pai é Pai com letra maiúscula: o Pai, Deus. Quem é 

a mãe? Ou quem são as mães? Temos todos a mesma mãe espiritual ou temos várias mães 

espirituais? Deus é polígamo ou monogâmico? 



GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

33

2º Dito: O homem, como espírito, nasceu de pais celestiais e chegou à maturidade nas eternas 

mansões do Pai, antes de vir à Terra num corpo temporal. Este é o meme da vida antes do 

nascimento, igualmente rejeitado por católicos e protestantes. 

3º Dito: O primeiro espírito nascido de nossos pais celestiais foi Jesus Cristo. Aqui se encontra o 

meme do filho primogênito, rival do meme do filho unigênito, caro a católicos e protestantes. 

Jesus foi gerado por um casal, sendo nosso irmão mais velho, afirmações que horrorizam 

protestantes e católicos. 

4º Dito: Porque somos os filhos de nossos pais celestiais, herdamos o potencial para desenvolver 

suas qualidades divinas. Se escolhermos assim, podemos nos tornar perfeitos, como eles são. 

Estão aqui os memes da perfeição potencial do homem, do homem como Deus em potência e do 

livre arbítrio, já que a decisão é nossa, e não de Deus, nosso Pai. 

5º Dito: Nós desenvolvemos personalidades e talentos enquanto vivíamos no Céu. Mais uma vez, 

o meme da vida antes do nascimento. 

6º Dito: A vida terrena como teste e oportunidade de progredir. Meme semelhante ao da 

reencarnação, mas com uma diferença crucial: a vida terrena é apenas uma. 

7º Dito: Nosso Pai celestial apresentou um plano para nos tornarmos como ele, tendo convocado 

um Grande Conselho para apresentar seu plano para o nosso progresso. Se seguirmos seu plano, 

teremos um corpo ressuscitado, teremos todo o poder no Céu e na Terra, seremos pais celestiais e 

teremos filhos espirituais, como ele os tem. A Terra é o local de testes para nós, onde 

escolheremos entre o bem e o mal sem lembranças de nossa vida paradisíaca anterior. Os 

sofrimentos na Terra são provações que podem nos purificar. Os memes aqui são vários: o meme 

da ressurreição, o meme do sofrimento como purificação, o meme do esquecimento da vida 

anterior, o meme da Terra como lugar de testes, o meme do homem como Deus em potência, o 

meme do progresso espiritual. 

8º Dito: No Grande Conselho foi dito que, por causa de nossa fraqueza, todos nós pecaríamos. 

Portanto, um salvador nos seria providenciado para que pudéssemos superar nossos pecados e 

superar a morte com a ressurreição. Se pusermos nossa fé nele, obedecendo a sua palavra e 

seguindo o seu exemplo, seremos exaltados e nos tornaremos como nossos pais celestiais. Aqui, o 

meme do pecado, o meme do salvador expiatório, o meme da imitação do Messias e o meme do 

homem como Deus em potência. 

 

O capítulo 3 da Unidade 1 é Jesus Cristo, nosso líder e salvador escolhido (p. 17-20): 
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1º Dito: Tendo que deixar nosso lar paradisíaco para passar pelo processo de testes e 

aperfeiçoamento, muitos de nós se perderiam no caminho. Precisávamos, portanto, de um 

salvador que pagasse pelos nossos pecados e nos ensinasse como retornar a nosso Pai Celestial. 

Aqui encontramos o meme da vida terrena como provação para teste e aperfeiçoamento, o meme 

das ovelhas desgarradas, o meme do sacrifício expiatório e o meme do Messias professor e 

exemplo. 

2º Dito: O Pai Celestial perguntou: “Quem eu enviarei?”. Dois de nossos irmãos se ofereceram 

para ajudar. O irmão mais velho, Jesus Cristo, que era então chamado Jeová, pediu para ser 

enviado. Vemos aqui o meme de Jesus como claramente separado de Deus e inferior a ele, rival 

dos memes católicos e protestantes de Jesus como encarnação de Deus e da Santíssima Trindade. 

3º Dito: Jesus, assim como o Pai Celestial, nos queria livres para escolher se obedeceríamos aos 

mandamentos do Pai Celestial. Ele sabia que nós devemos ser livres para escolher, para que nos 

pudéssemos mostrar merecedores da exaltação. Encontramos o meme do livre arbítrio, 

contraposto ao meme calvinista da soberania divina. E o meme do merecimento, contraposto ao 

meme calvinista da depravação total do ser humano em conseqüência do pecado original. Os 

mórmons não trabalham com o meme do pecado original. 

4º Dito: Satã, que se chamava Lúcifer, também se apresentou para a missão. Satã queria forçar 

todos a cumprir sua vontade. Conforme seu plano, não teríamos a possibilidade de escolha. Satã 

queria ter toda a honra por nossa salvação. Vê-se aqui o meme de Satã como inimigo do livre 

arbítrio, uma acusação implícita a todos que, como os protestantes calvinistas, vêem o homem 

totalmente submetido à soberania divina. 

5º Dito: Jesus foi escolhido por Deus para a missão. Esta é a versão mórmon do meme de Jesus 

Cristo como salvador da humanidade.  

6º Dito: Satã não se conformou com a decisão. Houve guerra no Paraíso. Satã e seus seguidores 

lutaram contra Jesus e seus seguidores. Eis o meme de Satã como o irmão inconformado e 

invejoso, que, na religião mórmon, supera o meme de Satã como o filho rebelde. 

7º Dito: Um terço dos espíritos do Céu foi expulso do Paraíso e teve negado o direito de receber 

corpos mortais. Como temos corpos mortais, sabemos que, em nossa vida pré-mortal, escolhemos 

seguir Jesus Cristo e o Pai Celestial. O meme aqui presente é o da humanidade intrinsecamente 

boa, oposto ao meme calvinista da humanidade como intrinsecamente má, devido à Queda de 

Adão e Eva. 
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8º Dito: Satã e seus seguidores também estão na Terra, mas como espíritos. Eles se lembram de 

quem somos nós e estão sempre ao nosso redor, tentando-nos. É o meme do mal como uma força 

externa ao ser humano. 

9º Dito: Jesus nos ensinou seu plano de salvação e exaltação, por sua palavra e pelo modo como 

ele viveu. Eis aqui o meme da salvação e exaltação por meio da imitação de Cristo, rival do meme 

da salvação simplesmente pela fé em Cristo. 

10º Dito: Quando Jesus se tornou nosso salvador, ele fez sua parte para nos ajudar a retornar ao 

nosso lar celestial. Agora depende de cada um de nós fazer sua parte e se tornar merecedor da 

exaltação. O meme aqui é o da salvação como obra humana, auxiliada por Deus por intermédio de 

Jesus Cristo. Rivaliza com o meme evangélico da salvação como obra exclusivamente divina. 

 

O quarto capítulo da Unidade 1 é Liberdade para escolher (p. 21-26): 

 

1º Dito: Deus nos disse por meio de seus profetas que somos livres para escolher entre o bem e o 

mal. O direito de escolher entre o bem e o mal se chama agência. O meme agência é o meme do 

livre arbítrio, muito mais forte, claro e presente no mormonismo do que no cristianismo 

tradicional. 

2º Dito: Um dos propósitos da vida terrena é mostrar que escolhas nós faremos. Aqui o meme do 

livre arbítrio se combina fortemente com o meme da vida terrena como provação e teste. 

3º Dito: No conselho pré-mortal no Paraíso, o livre arbítrio foi motivo de disputa entre Satã e 

Jesus Cristo, como vimos acima. Temos aqui o meme do livre arbítrio como divisor de águas 

entre Jesus e Satã, entre o bem e o mal. 

4º Dito: Embora sejamos livres para escolher nossas ações, não somos livres para escolher as 

conseqüências de nossas ações, que decorrem naturalmente das ações que escolhermos. Se 

tocarmos o fogo, por exemplo, nos queimaremos. O meme neste ponto é o dos limites do livre 

arbítrio. 

5º Dito: Nosso Pai Celestial não permitirá que sejamos tentados além de nossa capacidade de 

resistência. O meme neste dito é o da responsabilidade pessoal intransferível. 

Assim termina a Unidade 1. 

 

A Unidade 2 de Gospel Principles se chama Deixando a presença de Deus. O Capítulo 5, 

o primeiro da Unidade 2, é A criação (p. 27-30): 
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1º Dito: Nós precisávamos de outro lugar (que não o Céu) para viver, um lugar onde pudéssemos 

nos tornar como Deus. Nosso novo lar foi chamado de Terra. Mais uma vez o meme da Terra 

como lugar de teste, provação e crescimento. Mais uma vez o meme do homem como Deus em 

potência, que tanto horroriza católicos e protestantes. 

2º Dito: Jesus Cristo criou este mundo e tudo nele. Criou também muitos outros mundos. Ele fez 

isso por meio do poder do sacerdócio, sob a direção de nosso Pai Celestial. Aqui o meme de Jesus 

Cristo, e não Deus Pai, como criador do mundo. E o meme da multiplicidade de mundos com vida 

inteligente, todos criados por Jesus Cristo. Há também neste ponto uma instrução programática: 

“Obedeça aos sacerdotes, pois eles são sucessores do sacerdote Jesus, que criou este e outros 

mundos pelo poder do sacerdócio”. 

3º Dito: A Terra e tudo nela foram criados espiritualmente antes de serem criados fisicamente (o 

meme da elaboração de um modelo prévio).  

4º Dito: Sob a direção do Pai (o meme de Deus como supervisor da criação do mundo), Cristo 

formou e organizou a Terra. Ele separou a luz da escuridão para fazer o dia e a noite. Ele formou 

o Sol, a Lua e as estrelas. Ele separou as águas da terra seca para fazer mares, rios e lagos. Ele fez 

a grama, as árvores, as flores e outras plantas de todos os tipos. Então ele criou os animais – 

peixes, gado, insetos e pássaros de todos os tipos. Neste dito está o meme do universo como 

criado de cima para baixo por um designer, e não de baixo para cima por processos de evolução. 

Neste aspecto, o mormonismo não difere dos monoteísmos clássicos. 

5º Dito: Agora a Terra estava pronta para a maior criação de todas – a humanidade. A nossos 

espíritos seriam dados corpos de carne e sangue, para que pudessem viver na Terra. E então o 

primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram formados e receberam corpos 

semelhantes aos de nossos pais celestiais. Vemos a esta altura o meme do homem como o ápice da 

criação e o meme do ser humano como imagem e semelhança de Deus. No mormonismo, este 

segundo meme é bastante reforçado em comparação com os monoteísmos clássicos, pois Adão e 

Eva são fisicamente parecidos com os pais celestiais. 

6º Dito: As criações de Deus mostram seu amor. Estamos agora vivendo num mundo 

maravilhoso. A vida vegetal e animal foi feita para dar alegria ao homem. Deus ama todas as suas 

criações. Vemos aqui o meme da natureza como existente para o homem, e não para si própria. 

Neste capítulo está ausente qualquer teodicéia, ou seja, qualquer tentativa de explicar o sofrimento 

no mundo e o caráter nocivo ao homem de algumas criaturas. 
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O Capítulo 6 da Unidade 2 (p. 31-35) se chama A Queda de Adão e Eva, que são 

mostrados numa simulação fotográfica como formosos jovens anglo-saxões. 

 

1º Dito: Adão e Eva foram escolhidos como as primeiras pessoas a viver na Terra. Seu papel no 

plano do Pai foi trazer a mortalidade ao mundo. Eles deveriam ser os primeiros pais. Estão aqui os 

memes do casal primordial e do ser humano criado pronto, em vez de resultante de um processo 

evolutivo. Estão também dois memes que diferenciam o mormonismo do judaísmo e do 

cristianismo clássico. São o meme da mortalidade como parte do plano de Deus (e não como 

resultado da desobediência de Adão e Eva) e o meme de Adão e Eva como cumpridores fiéis e 

corretos da missão que receberam de Deus. 

2º Dito: Adão e Eva eram espíritos nobres, que estavam entre os filhos mais nobres do Pai. No 

mundo espiritual, Adão era chamado de Miguel Arcanjo. Ele foi escolhido pelo Pai para liderar os 

bons na batalha contra Satã. Embora as escrituras não nos digam nada sobre Eva antes de ela vir à 

Terra, ela deve ter sido uma das filhas favoritas de Deus. Ela compartilhou da responsabilidade de 

Adão e também compartilhará de suas bênçãos eternas. Temos neste texto o meme da primazia 

masculina e o meme de Adão e Eva como figuras benignas. 

3º Dito: É feito um relato (p. 32-3) muito semelhante ao clássico sobre a transgressão de Adão e a 

Queda (memes da transgressão e da Queda). 

4º Dito: Entretanto, logo depois Adão e Eva voltam a ser exaltados: “Grandes bênçãos resultaram 

da transgressão. Algumas pessoas crêem que Adão e Eva cometeram um grave pecado quando 

comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, as escrituras recentes nos 

ajudam a entender que sua Queda foi um passo necessário no plano de vida e uma grande bênção 

para todos nós. Por causa da Queda, somos abençoados com corpos físicos, com o direito de 

escolher entre o bem e o mal e com a oportunidade de ganhar a vida eterna. Não teríamos nenhum 

desses privilégios se Adão e Eva tivessem permanecido no Jardim do Éden”. Volta com força o 

meme de Adão e Eva como figuras altamente benignas e cumpridoras de sua missão. Vemos 

também os memes do livre arbítrio e dos males terrenos como uma oportunidade de crescimento. 

 

 A Unidade 3 trata da comunicação entre Deus e o ser humano. O capítulo 7, primeiro 

dessa Unidade, tem o nome de O Espírito Santo (p. 36-40). 

 

1º Dito: Tendo saído do Éden, Adão e Eva começaram a cultivar a terra e a trabalhar em outras 

tarefas para o seu sustento. Tiveram muitos filhos, e seus filhos e filhas também se casaram e 

tiveram filhos. Assim, filhos espirituais do Pai Celestial começaram a deixar sua presença para vir 
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à Terra, como lhes tinha sido prometido. Vindo à Terra, a memória de seu lar celestial lhes foi 

tirada. Mas nosso Pai não os afastou de sua influência. Ele enviou o Espírito Santo para dar 

conforto, ajuda e orientação a seus filhos espirituais. Os memes aqui são vários. O meme do 

trabalho agropecuário (notem que Adão e Eva nunca foram caçadores-coletores), o meme do 

“crescei e multiplicai-vos”, os memes do casamento e da família, o meme da procriação terrena 

como forma de aplicar o plano de Deus, trazendo espíritos à Terra, o meme do esquecimento da 

vida pré-mortal e o meme da comunicação de Deus conosco por meio do Espírito Santo. 

2º Dito: Adão e Eva chamaram o Pai Celestial em oração. Ele lhes falou e lhes deu mandamentos, 

a que obedeceram. Um anjo do Senhor ensinou a ambos o plano de salvação. O Senhor enviou o 

Espírito Santo para testemunhar sobre o Pai e o Filho e para ensinar a Adão e Eva o evangelho. 

Consolida-se o meme de Adão e Eva como figuras benignas de grande porte doutrinário. 

Encontramos o meme da moral como uma dádiva de Deus, e não um produto da evolução 

biológica e/ou cultural do ser humano. Para o mormonismo, como se vê, Deus não espera até o 

tardio tempo de Moisés para anunciar seus mandamentos. Eis o meme de Adão e Eva como 

recebedores da Lei. 

3º Dito: Por meio do poder do Espírito Santo, Adão começou a profetizar sobre todas as famílias 

da Terra, dizendo: “Abençoado seja o nome de Deus, pois por causa da minha transgressão meus 

olhos estão abertos, e nesta vida eu terei alegria, e de novo na carne eu verei Deus”. Por causa do 

testemunho do Espírito Santo a Eva, ela disse: “Se não fosse por nossa transgressão, nós nunca 

teríamos tido filhos, não saberíamos distinguir o bem do mal e não teríamos a alegria da nossa 

redenção e a vida eterna dada aos obedientes”. Instrução programática: “Seja obediente à Igreja e 

será recompensado com a redenção e a vida eterna”. Encontramos também o meme da 

transgressão de Adão e Eva como algo bom, parte indispensável do plano de Deus (como fica o 

livre arbítrio?), o meme de Adão e Eva como figuras benignas e profetas, o meme do Espírito 

Santo como intermediário entre Deus e o homem e (mesmo com o problema de a transgressão de 

Adão e Eva ser parte de um plano divino) o meme do livre arbítrio, sempre limitado às ações e 

não às conseqüências das ações. 

4º Dito: O Espírito Santo tem a forma e a semelhança de um homem. Pode estar em apenas um 

lugar de cada vez, mas sua influência pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Pai 

Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo formam juntos a Godhead (a cúpula divina). São unidos 

em propósito. Cada um tem importante tarefa no plano de salvação. O Pai Celestial é nosso pai e 

governante, Jesus Cristo é nosso salvador e o Espírito Santo é o revelador e testemunha de toda a 

verdade. O Espírito Santo é o mensageiro de nosso Pai Celestial, sendo um presente especial para 

nós. Temos aqui o meme da Trindade mórmon, não um só Deus formado por três pessoas, mas 
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três pessoas claramente distintas, cada um com sua forma humana, compondo uma cúpula sob o 

nítido predomínio de um deles, o Pai Celestial. O meme da Godhead não é o meme tradicional 

cristão da Santíssima Trindade, embora seja suficientemente semelhante a ele para atrair cristãos 

de correntes clássicas. 

5º Dito: O Espírito Santo nos revela toda a doutrina correta, inclusive que podemos nos tornar 

exaltados como nosso Pai Celestial. O poder de convencimento do Espírito Santo é tão grande que 

não pode haver dúvida de que o que ele revela é verdadeiro. Instrução programática: “Não duvide 

da doutrina mórmon, pois ela é revelada pelo Espírito Santo”. Vemos mais uma vez, também, o 

meme, tipicamente mórmon, do homem como Deus em potência. 

 

  O capítulo 8 (p. 41-6) é Orando ao nosso Pai Celestial. 

 

1º Dito: A oração é uma das maiores bênçãos que podemos ter enquanto estamos na Terra. 

Através da oração, podemos nos comunicar com nosso Pai Celestial e buscar sua orientação 

diária. Instrução programática: “Pela doutrina mórmon, você chegará a Deus, e Deus chegará a 

você”. O meme da oração é um dos mais potentes em todas as religiões, pois a oração “correta” 

supostamente põe o homem em comunhão com Deus. 

2º Dito: A oração é uma conversa sincera e de coração com nosso Pai Celestial. Devemos orar a 

Deus e a ninguém mais. Não oremos para nenhum ser ou coisa feito pelo homem ou por Deus. O 

meme da oração se combina com o meme do monoteísmo rígido. Instrução programática: “Abrace 

a religião mórmon e você conversará com Deus”. 

3º Dito: Todos os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações são influenciadas por 

nossas orações. Há aqui a implicação de que a oração é fundamental para o autoconhecimento 

contínuo. Instrução programática: “Ore ou se desgarrará do rebanho”. 

4º Dito: Devemos orar pela orientação e ajuda do Senhor em nossas vidas diárias. Precisamos orar 

por nossas famílias e amigos, nossos vizinhos, nossas colheitas e nossos animais, nosso trabalho 

diário e nossas outras atividades. Devemos orar por proteção contra as ações de nossos inimigos. 

Vemos aqui o meme teísta de Deus como governador do mundo. 

5º Dito: Devemos orar para expressar amor ao nosso Pai Celestial e para nos sentirmos mais perto 

dele. Devemos orar para agradecer a nosso Pai pelo bem-estar e conforto e por todas as coisas que 

ele nos dá a cada dia. Precisamos orar para pedir a nosso Pai Celestial força para viver o 

evangelho. Este é o meme teísta do Deus provedor. Instrução programática: “Sugestione-se pelas 

orações para aceitar e cumprir a doutrina mórmon”. 
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6º Dito: Podemos manter o nosso Pai Celestial em nossos pensamentos o tempo todo. Instrução 

programática: “Evite todo pensamento e toda ação independentes. Guie-se sempre pela doutrina 

mórmon”. 

7º Dito: Às vezes não temos vontade de orar. Podemos estar com raiva, desanimados ou 

aborrecidos. Nessas ocasiões, devemos fazer um esforço especial para orar. Instrução 

programática: “Não deixe nenhum estado de espírito afastá-lo da doutrina”. 

8º Dito: Somos instruídos a fazer orações familiares, para que nossas famílias possam ser 

abençoadas. Os líderes da nossa Igreja nos aconselham a orar como famílias a cada manhã e a 

cada noite. Aqui estão os memes da família como instituição sagrada e da hierarquia em que a 

família é o elo do meio, com o indivíduo embaixo e a Igreja no topo. 

9º Dito: Nós abrimos e fechamos todos os nossos encontros na Igreja com orações. Agradecemos 

ao Senhor por suas bênçãos e pedimos sua ajuda para que o adoremos de uma maneira que o 

agrade. Instrução programática: “Ore a Deus de uma maneira que agrade a Igreja mórmon”. 

10º Dito: Nós devemos pedir que a vontade de Deus seja feita, lembrando-nos de que o que 

desejamos pode não ser o melhor para nós. Instrução programática: “Faça a vontade da Igreja, não 

a sua”. 

11º Dito: Nossas orações sinceras sempre são respondidas. Às vezes a resposta pode ser “não”, 

porque o que nós pedimos não seria o melhor para nós. Às vezes a resposta é “espere um pouco”. 

Nossas orações sempre são respondidas na hora e da maneira que, o Senhor sabe, nos ajudarão 

mais. Vemos aqui os memes do conformismo, do Deus governador e da aceitação dos mistérios 

da vontade de Deus. 

12º Dito: Com freqüência Deus nos dá a capacidade de ajudar na resposta a nossas próprias 

orações. Quando oramos por ajuda, devemos fazer tudo o que pudermos para alcançar o objetivo 

pelo qual oramos. Este é o meme do homem como auxiliar de Deus na realização da vontade de 

ambos. 

13º Dito: Quando vivemos o evangelho de Jesus Cristo e oramos sempre, nós temos alegria e 

felicidade. Instrução programática: “Siga o que o mormonismo determina, e você terá alegria e 

felicidade”. 

 

O Capítulo 9 é Profetas de Deus (p. 47-51) 
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A p. 47 é toda ocupada por uma galeria de fotos e nomes de todos os presidentes da Igreja 

de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Abaixo da galeria a frase: “O Senhor nos tem 

enviado profetas em nossos próprios dias”. Os presidentes-profetas são os seguintes: 

 

1. Joseph Smith 

2. Brigham Young 

3. John Taylor 

4. Wilford Woodruff 

5. Lorenzo Snow 

6. Joseph F. Smith 

7. Heber J. Grant 

8. George Albert Smith 

9. David O. McKay 

10. Joseph Fielding Smith 

11. Harold B. Lee 

12. Spencer W. Kimball 

13. Ezra Taft Benson 

14. Howard W. Hunter 

15. Gordon B. Hinckley 

 

Os memes aqui presentes são o da Igreja como instituição sagrada e o da revelação 

contínua, sendo os profetas dos últimos dias os presidentes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias. 

 

1º Dito: Muitas pessoas vivem na escuridão, incertas da vontade de Deus. Elas crêem que os céus 

estão fechados e que as pessoas devem enfrentar os perigos do mundo sozinhas. Afortunados são 

os Santos dos Últimos Dias! Eles sabem que Deus se comunica com a Igreja por meio do profeta. 

Com corações agradecidos, Santos de todo o mundo cantam o hino: “Nós lhe agradecemos, ó 

Deus, por um profeta para nos guiar nestes últimos dias”. Instrução programática: “Sinta-se um 

privilegiado, mórmon, pois, ao contrário dos adeptos de outras religiões, você tem um profeta a 

guiá-lo agora mesmo”. Outra instrução: “Não pense por si mesmo, pois há quem pense por você”. 

2º Dito: Um profeta é um homem chamado por Deus para ser seu representante na Terra. Quando 

um profeta fala por Deus, é como se Deus estivesse falando. Um profeta ensina a verdade e 

interpreta a palavra de Deus. Ele chama os pecadores ao arrependimento. Ele recebe revelações e 

direções do Senhor para nosso benefício. Ele pode ver o futuro e prever eventos vindouros de 
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modo que o mundo seja prevenido. Instrução programática: “Obedeça ao presidente da Igreja, 

pois, quando ele fala, Deus fala”.  

3º Dito: Um profeta pode vir de várias posições na vida. Ele pode ser jovem ou velho, culto ou 

sem instrução. Pode ser um fazendeiro, um advogado ou um professor. Profetas antigos usavam 

túnicas e portavam cajados. Profetas modernos usam ternos e carregam pastas. O que, então, 

identifica um verdadeiro profeta? Um verdadeiro profeta é sempre escolhido por Deus e chamado 

por meio da autoridade sacerdotal apropriada. Instrução programática: “Só considere profeta o 

presidente da Igreja mórmon”. 

4º Dito: Os Santos dos Últimos Dias consideram profetas a Primeira Presidência e os Doze 

Apóstolos. Porém, quando falamos do “profeta da Igreja”, referimo-nos ao Presidente da Igreja, 

que é Presidente do alto sacerdócio. Estão presentes aqui os memes dos profetas modernos, da 

revelação contínua, da Igreja como instituição sagrada, e não humana, e da obediência ao 

Presidente e ao alto sacerdócio. 

5º Dito: Tem havido profetas na Terra desde os dias de Adão. Moisés, um profeta do Velho 

Testamento, liderou milhares de pessoas para fora do Egito e da escravidão e para a Terra 

Prometida. Ele escreveu os cinco primeiros livros do Velho Testamento e registrou os Dez 

Mandamentos. Nephi, um profeta do Livro de Mórmon, navegou de Jerusalém até o continente 

americano cerca de seiscentos anos antes do nascimento de Cristo. Este grande líder e colonizador 

nos deu muitos importantes escritos no Livro de Mórmon. João Batista foi escolhido para 

preparar o mundo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por meio de Joseph Smith, um profeta dos 

últimos dias, o Senhor restaurou a Igreja. Joseph Smith, ainda jovem, também traduziu o Livro de 

Mórmon. 

Há vários memes nesse trecho. O da colonização da América do Norte por judeus antigos, 

que nos teriam legado o Livro de Mórmon, que forma as escrituras especificamente mórmons ao 

lado de Doutrina & Convênios e Pérola de Grande Valor, obras que reúnem supostas 

revelações modernas. O meme da América do Norte como Terra Santa. E o da equivalência entre 

os profetas modernos, como Joseph Smith, e profetas bíblicos do calibre de Moisés e João Batista. 

6º Dito: Nós temos um profeta vivendo na Terra hoje. Este profeta é o presidente da Igreja de 

Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem o direito de revelação para a Igreja inteira. Ele 

tem as “chaves de ouro”, o que significa que ele tem o direito de controlar a administração das 

ordenanças. Ninguém, exceto o profeta e presidente escolhido, pode receber a vontade de Deus 

para os membros da Igreja. Nós devemos fazer o que os profetas nos mandam fazer. O Presidente 

Wilford Woodruff disse que um profeta nunca terá a permissão de liderar a Igreja na direção 

errada. 
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O meme a destacar nesse trecho é o da inerrância do Presidente da Igreja, de sua 

infalibilidade. 

7º Dito: Muitas pessoas acham fácil acreditar nos profetas do passado. Mas é um ato muito maior 

acreditar no profeta vivo e segui-lo. Levantamos nossas mãos para apoiar o Presidente da Igreja 

como profeta e revelador. Como podemos apoiar o profeta? Devemos orar por ele. Sua carga é 

pesada, e ele precisa ser fortalecido pelas orações dos Santos. Devemos estudar suas palavras. 

Podemos ouvir suas palestras ou lê-las nas publicações da Igreja. Nós devemos seguir 

completamente seus ensinamentos inspirados. Não devemos escolher seguir uma parte e descartar 

a outra, por ser desagradável ou difícil. O Senhor nos mandou seguir os ensinamentos inspirados 

de seu profeta. O Senhor nunca deixará o Presidente da Igreja nos levar na direção errada.  

Encontramos nesse trecho os memes da submissão total dos crentes, da revelação 

contínua, da infalibilidade do Presidente, da Igreja como instituição sagrada. Neste aspecto o 

mormonismo se assemelha mais ao catolicismo romano do que ao protestantismo, para quem 

sagrada e infalível é apenas a Bíblia. 

8º Dito: Grandes bênçãos decorrem da obediência ao profeta. Para manter-se de pé, a verdadeira 

Igreja deve construir-se sobre o alicerce dos profetas. Somos abençoados neste mundo inseguro 

em ter um profeta por meio de quem o Senhor revela sua vontade.  

 Instrução programática: “Renuncie a sua liberdade e isso o tornará seguro”. Temos aqui 

um enquadramento do meme mórmon do livre arbítrio: você é livre para escolher o caminho 

errado ou o caminho certo (o mormonismo). Mas, uma vez escolhido o segundo, você deve 

renunciar à sua liberdade para obedecer estritamente à Igreja e ao seu Presidente. Assim, ficam 

aparentemente reconciliados o meme do livre arbítrio e o meme da obediência total. 

 

O Capítulo 10 é Escrituras (p. 52-60). 

 

1º Dito: Quando os servos do Senhor falam ou escrevem sob a influência do Espírito Santo, suas 

palavras se tornam escrituras. É o meme da Palavra de Deus. 

2º Dito: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aceita quatro livros como escritura: 

a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina & Convênios e Pérola de Grande Valor. Esses livros 

são chamados os textos-padrão da Igreja. As palavras inspiradas de nossos profetas vivos também 

são aceitas como escrituras. 

Os principais memes aqui são o dos profetas modernos e o da revelação contínua. 

3º Dito: Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, desde que seja traduzida corretamente. 

É o meme da dúvida sobre a autenticidade da Bíblia. 
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4º Dito: O Livro de Mórmon é o registro sagrado de algumas das pessoas que viveram no 

continente americano entre cerca de 2000 a. C. e 400 d. C.. Ele contém a inteireza do evangelho 

de Jesus Cristo. O Livro de Mórmon nos diz da visita que Jesus Cristo fez ao povo das Américas 

logo após sua ressurreição. 

Temos aqui o meme da migração de uma parte do povo hebreu para a América, o meme 

do Livro de Mórmon como evangelho de Jesus Cristo e o meme da visita de Cristo às Américas, 

todos considerados heréticos por católicos e protestantes. 

5º Dito: Joseph Smith traduziu o Livro de Mórmon para o inglês por meio do dom e poder de 

Deus. Ele disse que o Livro de Mórmon é o mais correto que há na Terra, sendo a base de nossa 

religião, e um homem pode chegar mais perto de Deus pela obediência a seus preceitos do que por 

qualquer outro livro. 

 O meme neste ponto é o da superioridade do Livro de Mórmon em relação à Bíblia, por 

ele ter sido traduzido por inspiração divina. 

6º Dito: O Livro de Mórmon foi escrito para os nossos dias. Nele encontramos um padrão para 

preparar a Segunda Vinda. 

 Mais uma vez o meme da superioridade do Livro de Mórmon sobre a Bíblia, agora por 

outro motivo: ter sido escrito para os nossos dias e preparar a Segunda Vinda de Jesus Cristo. 

7º Dito: O Livro de Mórmon nos ensina a verdade e traz testemunho de Jesus Cristo. Mas há 

mais. Há um poder no livro que começará a fluir para dentro de suas vidas tão logo você comece a 

estudá-lo seriamente. Você encontrará mais força para resistir à tentação. Você ganhará a 

capacidade de evitar a dissimulação e o engodo. Você encontrará o poder de permanecer na via 

reta e estreita. As escrituras são chamadas “as palavras da vida”, e em nenhum lugar isto é mais 

verdadeiro do que no Livro de Mórmon. Todo Santo dos Últimos Dias deve fazer do estudo 

deste livro um projeto de vida. 

Temos aqui os memes da superioridade do livro de Mórmon sobre a Bíblia e do Livro de 

Mórmon como objeto mágico. 

8º Dito: O livro Doutrina & Convênios é uma coleção de revelações modernas (os memes dos 

profetas modernos e da revelação contínua). O Senhor revela que o livro é publicado para que os 

habitantes da Terra se preparem para a sua vinda. O livro contém as revelações sobre a Igreja de 

Jesus Cristo tal como restaurada nestes últimos dias (os memes da deturpação, da restauração e da 

igreja mórmon como a única Igreja de Jesus Cristo). Várias seções do livro explicam a 

organização da Igreja e definem os ofícios e funções do sacerdócio (o meme dos ofícios e funções 

do sacerdócio como sagrados). Outras seções, tais como a 76 e a 78, contêm verdades gloriosas 

que ficaram perdidas para o mundo por centenas de anos (os memes da deturpação e da 
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restauração). Ainda outras, como as seções 29 e 93, jogam luz sobre os ensinamentos da Bíblia (o 

meme das escrituras mórmons como luzes necessárias para entender a Bíblia). Além disso, 

algumas seções (como a 133) contêm profecias de acontecimentos que virão (o meme da visão 

divinamente inspirada de eventos futuros). 

9º Dito: O livro Pérola de Grande Valor contém o Livro de Moisés, o Livro de Abraão e alguns 

escritos inspirados de Joseph Smith. O Livro de Moisés contém um relato de algumas das visões e 

escritos de Moisés, revelados ao profeta Joseph Smith em junho e dezembro de 1830. Ele 

esclarece doutrinas e ensinos que se perderam da Bíblia e dá informação adicional sobre a criação 

da Terra. 

O principal meme aqui é o de Joseph Smith como um profeta e patriarca do porte de 

Abraão e Moisés. Há também o meme das doutrinas e ensinos excluídos da Bíblia e o meme da 

insuficiência da informação bíblica sobre a criação do mundo. 

10º Dito: O Livro de Abraão foi traduzido pelo profeta Joseph Smith de um rolo de papiro tirado 

das catacumbas egípcias. Este livro contém informação valiosa sobre a Criação, o evangelho, a 

natureza de Deus e o sacerdócio.  

 Vemos aqui o meme da insuficiência da Bíblia, aliado ao meme da grandeza de Joseph 

Smith. 

11º Dito: Os escritos de Joseph Smith incluem parte de sua tradução inspirada da Bíblia, seleções 

de sua História da Igreja e os Artigos de Fé. 

Instrução programática: “Só aceitem as versões da Bíblia autorizadas pela Igreja 

Mórmon”. É reforçado o meme da grandeza de Joseph Smith, autor dos Artigos de Fé. 

12º Dito: Além desses quatro livros de escritura, as palavras inspiradas de nossos profetas vivos se 

tornam escrituras para nós. 

São os memes da revelação contínua e da igreja mórmon como instituição de Deus, e não 

de homens. 

13º Dito: Cada um de nós deve estudar as escrituras todo dia. Devemos compartilhar essas 

verdades com nossos filhos. Nossas escrituras devem ser postas onde nossas crianças as vejam e 

aprendam a amá-las e usá-las pelas verdades que contêm. 

Instrução programática do vírus mórmon da mente: “Espalhem-me”. 

14º Dito: Se queremos evitar os males do mundo, devemos alimentar nossas mentes com a 

verdade e correção encontradas nas escrituras. Ficaremos mais perto de Deus e mais perto uns dos 

outros se lermos e refletirmos sobre as escrituras juntos. 
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Instrução programática: “Olhe o mundo e o enfrente apenas por meio das lentes do 

mormonismo”. 

15º Dito: Quando lermos, ponderarmos e orarmos a respeito das escrituras e pedirmos a Deus 

entendimento, o Espírito Santo dará testemunho da verdade dessas coisas. Cada um de nós saberá 

que essas coisas são verdadeiras. Não seremos enganados. 

Instrução programática: “Abra-se para o Espírito Santo e você acreditará”. É o meme da 

descrença como fechamento para o Espírito Santo. 

 

 Entre os capítulos 10 e 11 (p. 58), há uma lista de dezesseis apoios visuais. Os dez 

primeiros são memes cristãos clássicos, como a morte expiatória de Cristo e sua vitória sobre a 

morte no terceiro dia (a Ressurreição). Os apoios de 11 a 16 retratam memes especificamente 

mórmons, como o 11: “O Salvador ressuscitado visitou seu povo nas Américas”. Ou o 13: “Em 

resposta às orações de Joseph Smith, o Pai Celestial e Jesus Cristo o visitaram”. Ou ainda o 14: 

“O anjo Moroni entregou a Joseph Smith as placas de ouro com o Livro de Mórmon”. 

Respectivamente: o meme da visita de Jesus às Américas (após a ressurreição), o meme de 

Joseph Smith como íntimo de Deus e de Jesus Cristo e o meme do Livro de Mórmon como 

escritura de origem divina. O meme da visita de Jesus está ligado ao meme do Novo Mundo como 

Terra Santa. 

 

O Capítulo 11 (p. 60-70) é A vida de Cristo. 

 

Na p. 60, um casal anglo-saxão cerca carinhosamente seu filho no berço. A legenda diz: 

“O salvador Jesus Cristo, conhecido como Jeová na existência pré-mortal, nasceu num humilde 

estábulo”. 

Temos aqui o meme do Jesus de aparência norte-européia ou norte-americana, o meme da 

existência pré-mortal da humanidade e o meme do Jesus de origem humilde. 

 

1º Dito: Um anjo disse a Adão que o nome do Salvador seria Jesus Cristo (meme de Adão como 

um profeta e uma figura benigna). 

2º Dito: Jesus foi o único filho gerado pelo Pai Celestial na Terra, a única pessoa na Terra a nascer 

de uma mãe mortal e um pai imortal. Da mãe ele herdou a mortalidade e a sujeição à fome, sede, 

fadiga, dor e morte. De seu pai ele herdou poderes divinos. Ninguém poderia tirar a vida do 

Salvador a não ser que ele o quisesse. Ele tinha o poder para levantar seu corpo de novo depois de 

morrer. 
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Aqui vemos as características de Jesus como uma questão de herança (o meme das 

características herdadas de Jesus), o meme de sua morte voluntária e o meme de seu poder de 

auto-ressurreição. 

3º Dito: Jesus veio à Terra não apenas para morrer por nós, mas também para nos ensinar como 

viver. Temos aqui a ênfase mórmon nas obras, ênfase decorrente do meme do homem como Deus 

em potência, que vimos lá atrás. Para os protestantes, ao contrário, a ênfase é no “morrer por nós”, 

por causa do meme protestante da corrupção inerente ao homem. 

4º Dito: Jesus organizou a única igreja verdadeira, Igreja que se desfez quando as pessoas se 

tornaram tão más que mataram os apóstolos. 

Operam aqui os memes da deturpação e da restauração mórmon, e o meme da Igreja 

mórmon como a única verdadeira. 

5º Dito: O Apóstolo dos Últimos Dias Orson F. Whitney teve a permissão de ver o sofrimento do 

Salvador numa visão. 

Mais uma vez, o meme dos profetas modernos e da revelação contínua. 

6º Dito: Nos três dias em que esteve fisicamente morto, Jesus (em espírito) organizou o trabalho 

missionário para outros espíritos que precisavam receber o evangelho. No terceiro dia, um 

domingo, ele voltou para seu corpo, o retomou e o levantou. Ele foi o primeiro a vencer a morte. 

Os memes aqui são os seguintes: pregação do evangelho para os mortos, recepção do 

evangelho pelos mortos, auto-ressurreição e vitória sobre a morte. 

7º Dito: Jesus Cristo, segundo o Livro de Mórmon: “Que os homens sejam julgados de acordo 

com suas obras [...] Pois as obras que vocês me viram fazer vocês também devem fazê-las; [...] 

Que tipo de homem vocês deveriam ser? Eu lhes digo em verdade: como eu sou” (3 Nephi 27:13-

15, 21, 27). 

Aqui temos o meme da salvação segundo as obras, o meme de Jesus Cristo como modelo 

a ser imitado, o meme do homem como potencialmente bom. Os protestantes, em comparação, 

seguem o meme da salvação pela fé ou por escolha divina (predestinação), o meme de Jesus 

Cristo como inimitável e o meme do homem como essencialmente corrupto e depravado desde a 

Queda. 

 

  O Capítulo 12 de Gospel Principles (p. 71-8) tem o nome de A expiação. 
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Conforme explica o Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, na p. 312, o meme 

mórmon da expiação de Cristo se divide em dois outros memes, o da salvação geral e o da 

salvação individual. Vejamos: 

 
A geral é aquela concedida para todas as pessoas em virtude da ressurreição de Cristo 
dentre os mortos. Significa simplesmente que todas as criaturas [humanas] receberam o 
dom da imortalidade. A salvação individual é a obediência aos itens 3 e 4 das Regras de 
Fé (MATHER e NICHOLS, 2000, p. 312) 

 

O item 3, segundo o Dicionário..., diz: “Cremos que, por meio do sacrifício expiatório de 

Cristo, toda a humanidade pode ser salva, por obediência às leis e ordenanças do evangelho” 

(MATHER e NICHOLS, 2000, p. 308). 

O item 4 apresenta:  

 
Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do evangelho são: primeiro, fé no 
Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão, para 
remissão dos pecados; quarto, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo 
(MATHER e NICHOLS, 2000, p. 309). 

 

O meme mórmon da fé, de modo semelhante ao islamismo, a inclui entre as obras 

necessárias à salvação. A fé é uma das obras, mesmo que seja a primeira delas, e não algo acima 

das obras e distinto delas, como no cristianismo tradicional. 

O mormonismo rejeita explicitamente, no item 2 do Credo, o meme cristão tradicional do 

pecado original. “Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados, e não pela 

transgressão de Adão” (MATHER e NICHOLS, 2000, p. 308). 

Como já vimos, ao invés do meme do pecado original, os mórmons cultivam o meme do 

pecado de Adão, o Arcanjo Miguel, que cumpriu fielmente seu papel no plano do Pai Celestial 

para o aperfeiçoamento do ser humano. 

 O Credo confirma também o meme mórmon da revelação contínua: “Cremos em tudo o 

que Deus tem revelado, em tudo o que ele revela agora e cremos que ele ainda revelará muitas 

grandes e importantes coisas pertencentes ao Reino de Deus” (MATHER e NICHOLS, 2000, p. 

309) 

Vimos até agora vários memes que diferenciam os mórmons do cristianismo tradicional. 

Façamos uma recapitulação não-exaustiva: 

 

1. O meme de Deus como figura super-humana, com um corpo físico como o nosso, porém 

“exaltado e glorificado”. 

2. O meme da vida pré-mortal: existíamos e vivíamos antes de vir à Terra. 
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3. O meme de nossos seres pré-mortais como filhos de Deus literalmente, ou seja, resultantes de 

relações carnais entre Deus e uma ou várias mães celestiais. 

4. O meme de Jesus Cristo como o filho mais velho de Deus, nosso irmão mais velho. 

5.  O meme de Satã como o segundo filho mais velho de Deus. 

6. O meme do plano de Deus para o aperfeiçoamento do ser humano, usando a Terra como campo 

de testes, provocações e provações para o crescimento do homem rumo a tornar-se como Deus. 

7. O meme do homem como Deus em potência. 

8. O meme de Jesus Cristo como criador deste mundo e de vários outros mundos. 

9. O meme do plano de Jesus para o nosso aperfeiçoamento: o livre arbítrio. 

10. O meme do plano de Satã para nossa salvação: a obrigação de seguir as leis de Deus. 

11. O meme da preferência de Deus pelo plano de Jesus. 

12. O meme do inconformismo de Satã e de sua rebelião. 

13. O meme da guerra celestial entre os seguidores de Jesus e os de Satã. 

14. O meme da derrota de Satã e de sua expulsão do Paraíso junto com seus seguidores. 

15. O meme de todos os seres humanos como seguidores de Jesus na guerra celestial. 

16. O meme da presença dos seguidores de Satã na Terra, mas como espíritos. 

17. O meme de Adão como comandante do exército de Cristo na guerra celestial. 

18. O meme de Adão e Eva como figuras benignas, cumpridoras de seu papel no plano de Deus 

para o aperfeiçoamento do ser humano. 

19. O meme da inexistência do pecado original. 

20. O meme “cada um paga pelos seus pecados, e não pela transgressão de Adão e Eva”. 

21. O meme de Jesus Cristo como Salvador geral da humanidade. 

22. O meme da expiação em dois planos: a salvação geral e a salvação individual. 

23. O meme da salvação geral como a imortalidade proporcionada pelo sacrifício expiatório de 

Jesus. 

24. O meme da salvação individual como resultante das obras de cada um. 

25. O meme da fé no Salvador como a primeira das obras. 

26. O meme dos profetas modernos, encabeçados por Joseph Smith. 

27. O meme da revelação contínua por meio dos presidentes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias. 

28. O meme da referida Igreja como instituição sagrada. 

29. O meme da mencionada Igreja como a única Igreja de Jesus Cristo. 

30. O meme do mormonismo como restauração da Igreja. 

31. O meme das escrituras modernas: o Livro de Mórmon, Pérola de Grande Valor, Doutrina 

& Convênios. 
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Os memes da restauração e da Igreja mórmon como a única Igreja de Jesus Cristo têm a 

ver com o meme da “Grande Apostasia”, que é assim explicado em Gospel Principles: 

 
Através da história, pessoas más têm tentado destruir o trabalho de Deus. Isto aconteceu 
enquanto os apóstolos ainda estavam vivos e supervisionando a jovem Igreja crescente. 
Alguns membros ensinavam idéias retiradas de suas velhas crenças pagãs ou judaicas, 
em vez das verdades simples ensinadas por Jesus. Além disso, havia perseguição vinda 
de fora da Igreja. Membros da Igreja eram torturados e mortos por suas crenças. Um por 
um, os Apóstolos foram mortos. Por causa da perseguição, Apóstolos sobreviventes não 
podiam encontrar-se para escolher e ordenar homens para substituir os que morriam. 
Finalmente, líderes de sacerdócio locais eram os únicos a ter autoridade para dirigir os 
ramos espalhados da Igreja. A perfeita organização da Igreja não mais existia, resultando 
daí confusão. Mais e mais erros entraram na doutrina da Igreja, e logo a destruição da 
Igreja estava completa. O tempo em que a verdadeira Igreja não mais existia é chamado 
de a Grande Apostasia (LDS, 1997, p. 105). 

 

Segundo os mórmons, Joseph Smith começou a destruir a Grande Apostasia quando 

sofreu um grande impacto ao ler a Epístola de Tiago, integrante da Bíblia. Tiago 1,5 diz: “Se 

algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e 

ser-lhe-á dada.” 

O Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo (p. 302) descreve o que aconteceu 

quando Smith leu essa passagem de Tiago: “Esta passagem pareceu pular da página” (MATHER e 

NICHOLS, 2000, p. 302). 

O meme da consulta a Deus, da sabedoria dada por Deus a quem pede saltou da Epístola 

de Tiago para o cérebro de Joseph Smith, num típico processo de replicação de um meme. 

Prossegue o Dicionário: “Diante de duas alternativas, ignorar as instruções de Tiago ou segui-las, 

Smith optou pela segunda, ciente que de outra maneira permaneceria em total confusão. Em 1820, 

retirou-se para um bosque, a fim de ficar a sós, e começou a orar.” 

Pode-se dizer, portanto, que o meme da consulta a Deus, do pedido de sabedoria a Deus e 

da certeza de recebê-la foi o meme fundador do mormonismo. Este meme não foi absorvido por 

Joseph Smith por meio de uma reflexão lógico-racional, mas penetrou subitamente em sua mente, 

“infectando-a”, como um vírus de computador que lhe dava a seguinte instrução programática: 

“Consulte a Deus; peça sabedoria e a receberá”. 

É claro que a Epístola de Tiago não tem o mesmo efeito sobre todos, da mesma forma que 

o meme “Flamengo” é abraçado por alguns com entusiasmo e repelido por outros com o mesmo 

ardor. O meme “Flamengo” se desdobra nos memes “amor ao Flamengo” e “ódio ao Flamengo”. 

Às vezes é possível explicar porque um determinado cérebro acolheu um meme, ao invés de outro 

(influências familiares etc.). Mas nem sempre é possível. Alguns organismos sucumbem diante de 

um agente infeccioso, outros não. Joseph Smith criou todo um memeplexo a partir de uma única 

instrução programática: “Consulte a Deus, peça-lhe sabedoria e a receberá”. Como vimos, 
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instrução programática é um meme que dá uma ordem, uma instrução de procedimento. Joseph 

Smith construiu todo um memeplexo a partir de um único meme. 

Vejamos a seguir, antes de partirmos para considerações adicionais e as conclusões, mais 

alguns memes do mormonismo. 

 

1. O meme do batismo pelos mortos. Assim o define o Dicionário de Religiões, Crenças e 

Ocultismo: 

 
Prática mórmon que consiste no batismo por procuração, ou seja, um membro da igreja 
batiza-se no lugar de um morto. Tal prática permite que o falecido alcance a salvação, 
pois, de outra forma, estaria perdido. A prática foi introduzida quando Joseph Smith 
disse: “A maior responsabilidade que Deus tem colocado sobre nós neste mundo é a de 
nos preocuparmos com nossos mortos” (Journal of Discourses, vol. 6, pg. 7). Smith e os 
mórmons em geral baseiam esta prática nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 
15:29: “... de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos?”. Esse trecho tem 
causado extrema dificuldade aos teólogos e eruditos através da história da Igreja [cristã 
tradicional – protestante ou católica] e várias interpretações foram sugeridas ((MATHER 
e NICHOLS, 2000, p. 37-8). 

 

A pergunta “que farão os que se batizam pelos mortos?” transformou-se, no cérebro de 

Joseph Smith, no meme do batismo pelos mortos e na instrução programática “salve seus mortos, 

batizando-os”. Este meme pode ser muito importante na difusão do mormonismo, como veremos 

adiante. 

 

 

2. O Sacerdócio Aarônico 

  

Assim o define o já citado Dicionário (p. 383): 

 
Os mórmons fazem distinção entre o Sacerdócio Aarônico e o de Melquisedeque. Dos 
dois, o primeiro é considerado inferior em poder e em autoridade. As suas funções são 
encarregar-se das ordenanças temporais e exteriores da lei e do evangelho, pois possuem 
as chaves do ministério de anjos, do evangelho do arrependimento e do batismo.  
Começou com Arão e prosseguiu até o tempo de João Batista, sacerdote pertencente à 
ordem Aarônica (Doutrina e Convênios, 84: 26, 27). Em virtude da sua autoridade, João 
podia batizar e preparar o caminho para Jesus. Aproximadamente 1.900 anos mais tarde, 
o suposto João Batista ressurrecto foi enviado do Céu, para impor o Sacerdócio Aarônico 
sobre Joseph Smith e Oliver Cowdry (Doutrina e Convênios, 13). Isso aconteceu no dia 
15 de maio de 1829, perto da cidade de Harmony, Pensilvânia, nas margens do Rio 
Sasquehana. O Sacerdócio Aarônico permanece até hoje, sob a direção do Sacerdócio de 
Melquisedeque (MATHER e NICHOLS, 2000, p. 383). 

 

3. O Sacerdócio de Melquisedeque 

 

Ainda segundo o Dicionário:  
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A ordem mais elevada do mormonismo, superior ao Sacerdócio Aarônico, tanto em 
poder como em autoridade, já que se alega possuir as chaves das bênçãos espirituais da 
Igreja. Por meio deste Sacerdócio manifesta-se aos homens o poder da divindade. De 
acordo com os mórmons, o Sacerdócio de Melquisedeque foi conferido inicialmente a 
Adão e a todos os patriarcas e profetas. Foi restaurado e concedido a Joseph Smith e a 
Oliver Cowdry por Pedro, Tiago e João (três dos discípulos de Jesus Cristo) em maio de 
1829 (MATHER e NICHOLS, 2000, p. 383-4). 

 

Temos aqui o meme de Joseph Smith como sucessor de figuras bíblicas como Arão (irmão 

de Moisés), João Batista, Pedro, Tiago (irmão de Jesus) e João Evangelista. Temos também o 

meme da sacralidade dos dois sacerdócios. 

A existência de dois sacerdócios é fundamental para o mormonismo e para sua difusão, 

pois praticamente todos os homens da Igreja pertencem a um dos dois sacerdócios (ou a ambos), 

tendo o status de sacerdotes, que lhe é conferido por meio da imposição de mãos (LDS, 1997, 

p.82). 

 

4. O meme do trabalho missionário 

 

A instrução programática “espalhe-me” é particularmente forte no mormonismo. Suas 

escrituras enfatizam-na. Por exemplo: “Quando ensinamos o evangelho a nossos irmãos e irmãs, 

estamos preparando o caminho para a segunda vinda do Salvador” (veja Doutrina & Convênios 

34:6 e Gospel Principles, p. 214-15). O trabalho missionário conta muitos pontos na salvação 

pelas obras do mormonismo. E os jovens missionários têm o status de elders, sendo os elders 

membros do sacerdócio mais alto, o de Melquisedeque. 

 

5. O meme da família eterna 

 

Diz Gospel Principles (p. 231): “A primeira família na Terra foi estabelecida por nosso 

Pai Celestial quando ele deu Eva a Adão em casamento” (veja Moisés, 3: 21-24). Desde então, 

cada um de nós recebeu o comando de casar e ter filhos, de modo que por nossa própria 

experiência possamos aprender a ser pais celestiais. O Presidente Brigham Young explicou que 

nossas famílias ainda não são nossas. O Senhor as atribuiu a nós para ver como as trataremos. 

Somente se formos fiéis, elas nos serão dadas para sempre. O que fizermos na Terra determinará 

se seremos ou não merecedores de nos tornarmos pais celestiais. 

 

Na pág. 232 do Gospel Principles encontramos: 
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As famílias podem ficar juntas para sempre. Para receber esta bênção, devemos nos casar 
no templo. Quando pessoas se casam fora do templo, o casamento termina quando um 
dos parceiros morre. Quando nos casamos no templo pela autoridade do Sacerdócio de 
Melquisedeque, nós nos casamos para a eternidade. A morte não pode nos separar. Se 
obedecermos os mandamentos do Senhor, nossas famílias ficarão juntas para sempre, 
como marido, esposa e filhos. 

 

Instrução programática: “Obedeça, e viverá com sua família para sempre”. 

O meme da família eterna tem grande importância na difusão do mormonismo, como 

veremos adiante. Note-se que a doutrina mórmon deixa para trás o meme católico romano “até 

que a morte os separe”. 

 

6. O Milênio (LDS, 1997, p. 282-6) 

 

Após o retorno de Jesus Cristo, a Terra terá mil anos de paz, amor e alegria. Serão os 

últimos anos da existência temporal da Terra. Os animais carnívoros se tornarão herbívoros. Não 

haverá doença, sofrimento e morte. Somente pessoas justas e corretas (embora não apenas 

mórmons) viverão na Terra durante o Milênio. Os ímpios passarão o Milênio na “Outer 

Darkness”, Escuridão Exterior, meme mórmon equivalente ao Inferno. Durante o Milênio, quando 

atingirem idade muito avançada, as pessoas passarão imediatamente de sua condição mortal para 

uma condição imortal. Satã estará preso durante o Milênio. No final do período, ele será solto, 

juntará suas tropas e enfrentará as tropas do bem, mais uma vez lideradas por Adão, que 

novamente derrotará Satã. Então virá o Julgamento Final. 

Instrução programática: “Escolha onde e como você passará o Milênio”. 

 

7. O meme do Julgamento Final (LDS, 1997, p. 294-9) 

 

As escrituras nos ensinam que todos nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. 

Na realidade, todo dia é um dia de julgamento. Nós falamos, pensamos e agimos de acordo com a 

lei do lugar para onde iremos. Nossa fé em Jesus Cristo, tal como mostrada por nossas ações 

diárias, determina que reino iremos herdar. 

Instrução programática: “Esteja sempre atento e não relaxe nunca, pois seus pensamentos, 

palavras e ações o estão condenando ou absolvendo neste exato instante”. 

 

8. O meme do Reino Celestial (LDS, 1997, p. 297) 

 

O mais elevado dos quatro níveis do mundo espiritual. Nele viverão ao lado de Deus e de 

Jesus Cristo os mórmons que se batizaram, receberam o dom do Espírito Santo pela imposição de 



GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

54

mãos, cumpriram as leis e mandamentos, inclusive a castidade, e se casaram para a eternidade. 

Tornar-se-ão deuses. 

Instrução programática: “Seja um mórmon e faça tudo o que um mórmon deve fazer, para 

tornar-se um deus e viver para sempre no Reino Celestial, ao lado da família que você formou na 

Terra”. 

 

9. O meme do Reino Terrestrial (LDS, 1997, p. 297-8) 

 

Irão para o Reino Terrestrial, o segundo nível do mundo dos espíritos, pessoas honradas 

que não aceitaram o evangelho mórmon na Terra, mas foram evangelizadas no mundo espiritual. 

Viverão como solteiros, não sendo membros de famílias eternas. Serão visitados por Jesus Cristo, 

mas não pelo Pai Celestial. 

Há um meme muito importante aqui: o da evangelização pós-morte, meme que dá ao 

mormonismo uma flexibilidade que o protestantismo não tem, com sua postura de tudo ou nada. 

 

10. O meme do Reino Telestial (LDS, 1997, p.298)  

 

Para o Reino Telestial irão pessoas que não aceitam o evangelho nem antes nem depois da 

morte. Passarão o Milênio na Escuridão Exterior, pagando por seus pecados. Ao final do Milênio, 

serão ressuscitados e transferidos para o Reino Telestial, onde receberão visitas do Espírito Santo, 

mas não do Pai Celestial ou de Jesus Cristo. Mentirosos, feiticeiros, adúlteros e amantes de 

prostitutas estão neste grupo. 

Instrução programática: “Tenha cuidado ou passará mil anos no Inferno”. 

 

11. O meme da Escuridão Exterior (LDS, 1997, p. 298) 

 

Na Escuridão Exterior ficarão eternamente aqueles que conheceram o poder do Senhor e 

receberam o dom do Espírito Santo, mas, posteriormente, se deixaram dominar por Satã, negando 

a verdade e desafiando o poder do Senhor. Para estes não há perdão. Viverão na escuridão eterna, 

sofrendo tormentos e misérias com Satã e seus anjos para sempre. 

Temos aqui o meme da punição total da apostasia, o abandono da fé mórmon. Instrução 

programática: “Não deixe de ser mórmon, ou sua punição será terrível”. 

 

  Como se pôde ver, a teoria dos memes – reforçada pelo conceito de instrução 

programática – é um instrumento de imensa utilidade para decompor a doutrina mórmon em suas 
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partes componentes, não havendo nenhuma razão para que não o seja também para fazer o mesmo 

com outras doutrinas, religiosas ou não.  

Após discussões adicionais sobre o mormonismo, no Capítulo 3, concluiremos 

demonstrando que alguns memes mórmons têm sido fundamentais para o rápido crescimento 

dessa religião, que, segundo a contracapa do livro Mormons in America (BUSHMAN e 

BUSHMAN, 1998), dobra seu número de membros em todo o mundo a cada 15 anos, já sendo 

definida por obras acadêmicas, assim como o livro Mormons and Mormonism (ELIASON (ed.), 

2001) como uma religião mundial. 

 Temos consciência de que o capítulo recém concluído requer considerações adicionais. E 

tais considerações virão logo a seguir, no Capítulo 3 e na Conclusão. Por enquanto, cabe registrar 

o extraordinário detalhismo da religião mórmon, tanto sobre o mundo em que vivemos quanto 

sobre aquele em que supostamente viveremos após nossa morte. O mormonismo é uma obra de 

engenharia religiosa, pois ao mesmo tempo desafia a tradição cristã ocidental (católica e 

protestante) e consegue inserir-se nela, sendo um adversário de formidável força para seus rivais, 

tanto os católicos e protestantes como outras dissidências surgidas nos Estados Unidos no século 

XIX, particularmente as Testemunhas-de-Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia. Cabe ressaltar, 

ainda, o acentuado antropomorfismo da religião mórmon, que apresenta Deus, Jesus Cristo e até 

mesmo o Espírito Santo (que não tem carne e ossos, mas tem forma humana) como nitidamente 

super-humanos, tão semelhantes a nós que a identificação se torna fácil. É mais um componente 

da sedução mórmon, tirando-se da palavra sedução qualquer pejo e ao mesmo tempo qualquer 

glamour.  

 Veremos mais a seguir. 
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3 UMA GUERRA DE MEMES 

 

Não há propriamente um debate sobre o mormonismo, já que a Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias se recusa a debater, alegando uma postura de não-ataque a outras igrejas 

e religiões e não-polêmica com ateus e agnósticos. O que há em geral, portanto, são críticas ao 

mormonismo, geralmente feitas por apologetas evangélicos especialistas no combate às chamadas 

seitas, sobretudo os mórmons, as Testemunhas-de-Jeová e os adventistas do Sétimo Dia, as três 

grandes dissidências surgidas nos Estados Unidos no século 19. 

O principal ataque ateísta contra o mormonismo foi escrito pelo jornalista inglês 

Christopher Hitchens, em seu best-seller Deus não é Grande: Como a religião envenena tudo 

(HITCHENS, 2007). O principal meme que ele desenvolve nesse ataque é o do descrédito e falta 

de credibilidade de Joseph Smith, meme que também é amplamente usado contra os mórmons por 

seus inimigos protestantes. Diz Hitchens (2007, p. 150) que em março de 1826 um tribunal de 

Bainbridge, Nova York, condenou um homem de 21 anos de idade por ser “um desordeiro e um 

impostor”. Isso, diz ele, deveria ser tudo que saberíamos de Joseph Smith, que no julgamento 

admitiu ter enganado pessoas organizando enlouquecidas expedições de garimpagem de ouro e 

também alegando possuir poderes negros ou “necromânticos”. Quatro anos depois, no entanto, 

Smith estava de volta aos jornais locais (que ainda podem ser lidos hoje) como descobridor do 

“Livro de Mórmon”. 

Prossegue Hitchens (2007, p. 150) afirmando  que a verdadeira história da impostura é 

quase constrangedora de ler e fácil de revelar. Resumindo, Joseph Smith anunciou que fora 

visitado (três vezes, como de costume, acusa Hitchens) por um anjo chamado Moroni, que o 

informou de um livro “escrito em placas de ouro” explicando as origens dos que viviam no 

continente norte-americano, assim como as verdades do Evangelho. Havia ainda duas pedras 

mágicas, instaladas nos peitorais gêmeos Urim e Thurim do Velho Testamento. As pedras 

permitiriam ao próprio Smith traduzir o livro. 

Continua Hitchens (2007, p. 151) sua acusação contra Joseph Smith: 

 
Os “livros” resultantes se mostram um conjunto de registros feitos por antigos profetas, 
começando com Nefi, filho de Levi, que tinha fugido de Jerusalém em aproximadamente 
600 a. C. e ido para a América. Muitas batalhas, aflições e maldições acompanharam 
suas aventuras posteriores e as de sua numerosa prole. Mas como os livros se tornaram 
isso? Smith se recusou a mostrar as placas de ouro aos outros, dizendo que para outros 
olhos elas significariam a morte. Mas ele descobriu um problema que seria conhecido de 
estudantes do islamismo. Ele era extremamente desembaraçado e fluente como debatedor 
e contador de histórias, como confirmam muitos relatos. Mas ele era ignorante, pelos 
menos no sentido de que conseguia ler um pouco, mas não sabia escrever. Assim, era 
necessário um escriba para tomar seu ditado inspirado. Inicialmente o escriba foi sua 
esposa Emma, e depois, quando se tornaram necessárias outras mãos, um vizinho 
azarado chamado Martin Harris. [...] Harris hipotecou sua fazenda para ajudar na tarefa e 
se mudou para a casa dos Smith. Ele ficava sentado de um lado de um cobertor 
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pendurado no meio da cozinha e Smith se sentava do outro lado com suas pedras de 
tradução, falando através do cobertor. [...] Harris foi alertado de que, se tentasse ver as 
placas ou olhar para o profeta, seria fulminado. 
 A Sra. Harris não acreditava em nada daquilo, e já estava furiosa com a 
irresponsabilidade do marido. Ela roubou as primeiras 116 páginas e desafiou 
Smith a reproduzi-las, como supostamente – dado seu poder de revelação – ele 
poderia. [...] Após algumas semanas muito ruins, o engenhoso Smith teve outra 
revelação. Ele não podia replicar o original, que poderia estar nas mãos do diabo 
e permitir uma interpretação do tipo “versos satânicos”. Mas o Senhor que tudo 
vê tinha enquanto isso providenciado algumas placas menores, de fato as 
próprias placas de Nefi, que contavam uma história muito semelhante. Com 
infinita labuta a tradução foi retomada, com novos escribas por trás do cobertor 
quando a ocasião exigia, e ao ser concluída todas as placas de ouro originais 
foram transportadas para o céu, onde aparentemente continuam até hoje. 

 

Hitchens acusa: “25 mil palavras do Livro de Mórmon foram tiradas diretamente do 

Velho Testamento. Essas palavras podem ser encontradas principalmente em Isaías. [...] Outras 

duas mil palavras do Livro de Mórmon são tiradas do Novo Testamento” (HITCHENS, 2007, p. 

152-3). 

Hitchens acusa ainda o Livro de Mórmon de ser estilisticamente pobre, repetitivo e 

soporífero, por conter cerca de duas mil vezes a expressão “sucedeu que”. Ele aponta o racismo 

dos mórmons durante quase toda a sua história. Considerando as pessoas de pele escura do Velho 

Mundo como descendentes de Cam, o filho amaldiçoado de Noé (neste ponto não destoam do 

cristianismo em geral), os mórmons atribuíam a pele escura dos “lamanitas”, os índios 

encontrados na América pelos europeus, a uma punição pelo afastamento de Deus cometidos por 

esses supostos descendentes de israelitas. (O meme da revelação contínua permitiu que os 

mórmons resolvessem este problema com uma revelação tardia [1978] que acabou com a 

condenação das pessoas de pele escura, abrindo-lhe as portas dos amplos sacerdócios aarônico e 

de Melquisedeque). 

Perto do final de seu capítulo sobre Joseph Smith e os mórmons, Hitchens reconhece que a 

marcha destes para o Oeste norte-americano criou uma saga que lhes deu uma aura especial. Por 

fim, ele define como muito engenhosa a solução mórmon para o problema dos que morreram sem 

ter alcançado a salvação. Trata-se do meme do batismo em benefício dos mortos, que vimos no 

Capítulo 2 e voltaremos a ver na Conclusão, como uma das causas do rápido crescimento do 

mormonismo. 

A literatura sobre o mormonismo é quase toda, na verdade, contra o mormonismo: 

literatura apologética cristã protestante dirigida contra as “seitas”, entre as quais o mormonismo se 

destaca por sua amplitude numérica e geográfica e por sua forte taxa de crescimento. 

Os principais pecados do mormonismo, segundo tal literatura são os seguintes: 
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1. Sua visão de Deus como um ser de carne e osso com um corpo humano, embora “exaltado e 

glorificado”. 

2. Sua visão de Jesus Cristo como o mais velho dos filhos carnais de Deus, gerado por relação de 

Deus com uma de suas esposas celestiais, e não como uma das três pessoas integrantes de um 

mesmo Deus desde sempre. 

3. A não-aceitação, por parte dos mórmons, do meme do pecado original (cada um paga apenas 

por seus próprios atos, não pela Queda de Adão e Eva). 

4. A distinção que os mórmons fazem entre expiação geral e expiação particular: o sacrifício de 

Jesus Cristo nos forneceu a expiação geral, mas cada um deve complementá-la com sua expiação 

particular, assegurada por suas obras. 

5. A visão mórmon de que se pode ser salvo depois de morto, ouvindo as pregações no mundo 

espiritual e sendo batizado na Terra por intermédio de alguém (batismo em favor dos mortos). 

6. A idéia de que a Bíblia foi deturpada de vários modos: acréscimos, cortes, erros de cópia, 

traduções erradas... 

7. A concepção de que a Bíblia é inconfiável e insuficiente, devendo ser complementada e mesmo 

corrigida pelas escrituras mórmons, pelos profetas modernos e pela revelação contínua. 

8. A não-aceitação pelos mórmons da dicotomia Céu-Inferno e seu meme dos três reinos, o 

Celestial, o Terrestrial e o Telestial, além da Escuridão Exterior. 

9. O meme mórmon da vida pré-mortal. 

10. A visão otimista mórmon das figuras de Adão e Eva como componentes e cumpridoras do 

plano divino para o aperfeiçoamento do ser humano por meio das lutas e dificuldades deste 

mundo. 

E assim por diante. A conclusão acusatória é que o mormonismo não é cristão, apesar de 

sua igreja chamar-se Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se conseguirem 

estabelecer o mormonismo como não-cristão (e até mesmo anticristão), seus detratores 

conseguirão cortar seus preciosos elos com a tradição ocidental, tirando-lhe o oxigênio 

indispensável para sua sobrevivência e crescimento. O mormonismo precisa se estabelecer como 

cristão, enquanto seus detratores precisam tirar-lhe o precioso rótulo É uma guerra de memes: o 

meme do mormonismo como religião cristã versus o meme do mormonismo como uma seita não-

cristã ou anticristã. 

O texto de maior fôlego e equilíbrio que encontrei sobre essa questão foi um artigo de Jan 

Shipps, “Is Mormonism Christian? Reflections on a Complicated Question” (“O mormonismo é 



GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

59

cristão? Reflexões sobre uma questão complicada”), integrante da obra Mormons and 

Mormonism – An Introduction to an American World Religion (“Mórmons e o mormonismo 

– Uma introdução a uma religião mundial americana”), publicada pela University of Illinois Press 

(SHIPPS, in: ELIASON, 2001, p. 76-98). É a este texto que volto agora minhas atenções. 

Membro de uma igreja metodista do Estado de Indiana e estudioso do mormonismo há 

quase quarenta anos, Jan Shipps diz que é freqüentemente indagado por jornalistas, acadêmicos, 

burocratas da Igreja, mórmons, antimórmons e uma variedade de outras pessoas se o mormonismo 

é ou não uma religião cristã e se os mórmons são cristãos. As pessoas esperam, diz Shippps, uma 

resposta clara “sim ou não”. 

Shipps diz, em primeiro lugar, que as duas perguntas (O mormonismo é cristão? Os 

mórmons são cristãos?) não são a mesma coisa. Além disso, antes de elaborar uma resposta, 

Shipps considera necessário saber tanto a substância da pergunta quanto o seu contexto. 

As duas perguntas são essencialmente a mesma se a principal preocupação do inquiridor 

for analógica (a Igreja SUD [Santos dos Últimos Dias] é como a Igreja Presbiteriana, por 

exemplo, ou os mórmons são como os presbiterianos?), analítica (como o mormonismo se 

relaciona com outras formas de cristianismo?), ou historiográfica (o que os historiadores têm dito 

sobre a conexão entre mormonismo e cristianismo). Se, no entanto, a moldura da pergunta é mais 

teológica e religiosa do que teórica e acadêmica, diz Shipps, as duas perguntas (O mormonismo é 

cristão? Os mórmons são cristãos?) não são simples versões da mesma pergunta. Inquiridores que 

querem saber se os mórmons são cristãos presumem que uma determinação divina é feita sobre 

indivíduos caso a caso. A outra pergunta – o mormonismo é cristão? – presume uma economia 

divina em que a redenção depende da participação do indivíduo num verdadeiro ou autêntico 

“corpo de Cristo”. 

Na ausência de uma fonte única de autoridade cuja natureza seja universalmente 

respeitada, prossegue Shipps, a humanidade tem que lidar com padrões e regras provisórios. Não 

há, diz ele, na situação pluralista do mundo de hoje, uma resposta normativa consolidada e 

definitiva à pergunta sobre o caráter cristão ou não-cristão do mormonismo. O máximo que se 

pode fazer, ainda segundo Shipps, é arriscar um paralelo histórico: o mormonismo teria estado 

para o cristianismo estabelecido do primeiro terço do século 19 assim como o cristianismo dos 

primórdios esteve para o judaísmo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, define 

Shipps ambiguamente, é uma forma de cristianismo que difere das demais formas. O 

estabelecimento da Igreja em redutos do Oeste, sobretudo o Estado de Utah, consolidou esse 

caráter distinto do mormonismo em relação ao cristianismo mainstream (“corrente principal”). 

Shipps parece dizer que o mormonismo é um cristianismo sui generis. 
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Saindo do foco exclusivo sobre o texto de Jan Shipps, que não tive de modo algum a 

intenção de resumir exaustivamente (longe disso), a tensão entre mórmons e evangélicos é 

alimentada por ambos os lados. Os evangélicos (e católicos) só consideram cristão quem adere ao 

credo atanasiano da divindade de Jesus e da Santíssima Trindade (três pessoas formando um único 

Deus). Os evangélicos repudiam com veemência, ainda, quem admite escrituras extrabíblicas, 

como o Livro de Mórmon, Doutrina & Convênios e Pérola de Grande Valor. 

Por seu lado, os mórmons jogam lenha na fogueira ao considerar-se a única verdadeira 

Igreja de Jesus Cristo e ao considerar inválidos os batismos realizados por outras igrejas. 

A tensão é tão grande que líderes evangélicos militantes do Partido Republicano 

declararam pública e enfaticamente que boicotariam a candidatura presidencial do partido se o 

candidato fosse o mórmon Mitt Romney, ex-governador do estado nortista de Massachusetts, 

mesmo ele defendendo todas as posições conservadoras em economia e questões sociais, como a 

oposição ao aborto e aos direitos dos homossexuais. “Não posso votar em alguém que se diz 

cristão sem o ser”, resumiu um líder evangélico. Os evangélicos temem muito o bem-sucedido 

esforço missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esforço cujo 

enfraquecimento requer a desqualificação como não-cristã da Igreja SUD. É uma luta vista por 

ambos os lados como de vida ou de morte, pois a SUD não poderá manter ou ampliar seu ritmo de 

crescimento se se apresentar como apenas mais uma igreja. 

Por fim, como se argumentará na Conclusão, o forte crescimento da Igreja SUD se deve a 

memes fortemente rejeitados pelos evangélicos (e católicos), como o batismo em favor dos 

mortos. É, pois, uma tensão insolúvel, que tem todos os elementos para prosperar cada vez mais 

num ambiente de pluralismo religioso.  
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CONCLUSÃO  
 

Por que a religião mórmon cresce tão rapidamente em várias partes do mundo? A meu ver, 

por causa de alguns de seus memes, dos quais selecionei doze: 

 

1. Meme do proselitismo e do trabalho missionário. 

O meme da salvação pelas obras e da conquista de novos adeptos como uma das principais 

obras resultam num meme do proselitismo e do trabalho missionário mais forte do que aquele 

verificado em outras religiões. Os jovens mórmons são fortemente incentivados, pressionados 

pelo próprio âmago de suas crenças, a prestar dois anos de trabalho missionário entre a high 

school ou o ensino médio e a universidade. Jovens mórmons aos pares, usando camisa social e 

gravata, caminhando sob o sol de cidades grandes, pequenas e médias em busca de novos adeptos, 

já se tornaram há várias décadas uma visão comum em muitas partes do mundo, sendo a face mais 

visível da forte expansão mórmon. 

 

2. Meme da América do Norte como Terra Santa. 

As idéias de que a América do Norte recebeu duas levas de imigração judaica em tempos 

pré-cristãos, de que Jesus Cristo a visitou após a ressurreição, de que o continente norte-

americano foi o centro de eventos religiosos da maior importância, inclusive a restauração da 

“verdadeira” Igreja após séculos de “apostasia”, com a visita até mesmo do Pai e do Filho a 

Joseph Smith, fazem da América do Norte, na visão mórmon, um centro religioso do quilate do 

Oriente Médio, fazem do continente uma verdadeira Terra Santa. 

Isto é extremamente lisonjeiro para os norte-americanos e seduz também, embora em 

menor grau, pessoas que se identificam com a cultura estadunidense, sendo um dos responsáveis 

pela expansão do mormonismo. 

  

3. Meme do batismo em favor dos mortos. 

No mormonismo, os vivos podem salvar seus mortos, batizando-se por eles. Eu posso, por 

exemplo, batizar meu pai e o pai do meu pai, abrindo-lhes a porta da salvação. Este é um 

pensamento extremamente sedutor e confortador para quem se preocupa com o destino pós-mortal 

de seus entes queridos já falecidos ou que venham a falecer sem ter se batizado na Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um pensamento tranqüilizador, “reassuring”. Uma Igreja 

que me permite salvar meu pai, e não apenas a mim mesmo, tem um atrativo a mais, e não é um 

atrativo qualquer. 

 



GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

62

4. Meme da família eterna. 

A valorização da instituição familiar chega no mormonismo a suas últimas conseqüências. 

A doutrina mórmon abre as portas para que os fiéis possam viver eternamente com suas atuais 

famílias. 

 

5. O meme do ser humano como Deus em potência. 

O mormonismo lhe diz que você pode vir a ser como Deus, que você pode vir a ser um 

deus, que você pode, no fim de um longo processo, vir a iniciar sua própria criação. Nenhuma 

outra religião apresenta um ser humano potencialmente tão elevado. 

 

6. O meme de Deus como uma figura super-humana, com um corpo físico como o nosso, porém 

exaltado e glorificado. 

A doutrina mórmon leva às últimas conseqüências a personalização de Deus, e um Deus 

pessoal é muito mais assimilável pelo homem comum do que o Deus impessoal de Aristóteles, por 

exemplo. 

 

7. O meme de nossos seres pré-mortais como filhos de Deus literalmente, ou seja, resultantes de 

relações carnais entre Deus e uma ou várias mães celestiais. 

Mais uma vez, o mormonismo leva um meme a suas últimas conseqüências. Desta vez é o 

meme “filhos de Deus”, que tem, na doutrina mórmon, um caráter palpável, inigualado por outras 

religiões. Ou seja, somos filhos de Deus mesmo, e não de um modo metafórico e abstrato. 

 

8. O meme de todos os seres humanos como seguidores de Jesus na Guerra Celestial. 

É muito reconfortante sabermos que somos todos originalmente bons, que tomamos o 

partido certo na Guerra Celestial entre Jesus e seu irmão Satanás. 

 

9. O meme da inexistência do pecado original. 

A doutrina mórmon tem uma visão otimista do ser humano, que é originalmente e 

potencialmente bom, ao contrário do que se verifica, por exemplo, no calvinismo, cuja visão do 

ser humano é profundamente pessimista. 

 

10. O meme da Igreja como instituição sagrada. 
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Assim como para o catolicismo romano, a Igreja para os mórmons é uma instituição 

sagrada, ao contrário do que ela é para os protestantes, uma instituição humana (sagradas são as 

Escrituras). O caráter sagrado da Igreja, para os católicos romanos, significa continuidade. Para os 

mórmons, significa restauração. Uma Igreja nova, sem o currículo sangrento da Igreja Romana, 

porém sagrada e infalível, a quem as pessoas podem entregar suas vidas com toda a confiança e 

segurança: eis mais um meme poderosamente atraente. 

 

11. O meme dos sacerdócios aarônico e de Melquisedeque. 

O fato de ter dois sacerdócios, hierarquicamente dispostos, faz com que a Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias possa dar a toda a sua membresia masculina o status 

sacerdotal, deste modo lisonjeando seus membros, quer seja esta ou não sua intenção consciente. 

 

12. O meme da segurança dada pelos profetas modernos. 

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias argumenta em seu catecismo (LDS, 

1997, p. 47) que os mórmons são privilegiados in having the guidance, em ter a orientação e a 

liderança de profetas recentes e de profetas ainda vivos, os presidentes da Igreja. Isso lhes dá a 

segurança de ter alguém a guiá-los, ao invés de estarem entregues à própria sorte, ao julgamento 

falho do ser humano comum. 

 

 Podemos retornar agora às perguntas da Introdução. Pode a teoria dos memes decompor e 

desvendar a doutrina exposta no catecismo mórmon? Vimos no Capítulo 2 que sim. A teoria 

decompõe a doutrina em suas partes constituintes e expõe o que há por trás de cada parte do 

discurso decomposto, usando os conceitos de meme e de instrução programática, termo que 

criamos para designar um meme que dá uma ordem, ordem muitas vezes não explícita, mas 

embutida em algum grão do discurso.  

 Podem os memes ajudar-nos a explicar a tensão entre mórmons e evangélicos? 

Constatamos no Capítulo 3 que de fato podem. Demonstramos que determinados grãos da 

doutrina mórmon, e os seus significados, ofendem profundamente os evangélicos, que, portanto, 

dão aos mórmons o pejo de “seita”, negando-lhes sua autodesignação como cristãos. 

 Por fim, podem os memes ajudar-nos a explicar o forte crescimento do mormonismo em 

grande parte do mundo? Acabamos de ver nesta Conclusão que, pinçando e analisando alguns 

memes mórmons, encontramos causas significativas do forte crescimento que tem sido alcançado 

por essa religião. Uma comparação detalhada entre o mormonismo, de um lado, e as 

Testemunhas-de-Jeová e Adventistas do Sétimo Dia, do outro, poderia reforçar tal conclusão. 

Essa comparação, porém, está além do escopo desta dissertação, ficando como sugestão para 
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trabalhos futuros, nossos ou de outros pesquisadores. Sugiro as Testemunhas-de-Jeová e os 

Adventistas do Sétimo Dia porque são duas outras “heresias” do cristianismo surgidas nos 

Estados Unidos do século XIX. Formam com os mórmons o grande trio de “seitas” bem-

sucedidas, embora não tenham obtido tanto êxito em seu proselitismo quanto a Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Daí ser esta a grande “heresia contemporânea” de que fala o 

subtítulo desta dissertação. 
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APÊNDICE – Heresias antigas 

 

A história do cristianismo é uma história de divergências. De início, uma luta em torno do 

caráter do cristianismo como seita judaica ou como religião “universal”. Em seguida, lutas em 

torno da natureza do Cristo. A partir do momento em que o cristianismo se tornou a religião do 

Império Romano, as divergências passaram a ser resolvidas pela força. 

Continuou assim depois que o Império Romano ruiu, tendo sido substituído pela Igreja 

Católica Apostólica Romana como instância dominante. No início do século XI, a Igreja Romana 

perdeu o monopólio, com a cisão Oriente/Ocidente, mas continuou a ter o monopólio no Ocidente 

até a Reforma.  

A Reforma, no entanto, não instaurou uma era de liberdade religiosa. A religião do povo 

tinha que ser a religião do rei ou do príncipe, e guerras sangrentas ocorreram, como a célebre 

Guerra dos Trinta Anos, que dilacerou a região central da Europa, principalmente a Alemanha, 

onde a destruição em termos de vidas humanas foi proporcionalmente maior do que na Segunda 

Guerra Mundial.  

Somente a secularização viria a trazer a liberdade religiosa, contexto no qual viria a surgir 

o mormonismo, religião tratada nesta dissertação. Mesmo assim, quando o mormonismo surgiu, 

no século XIX, havia nos Estados Unidos uma liberdade religiosa limitada, precária, em que o 

Estado não perseguia, mas forças da própria sociedade civil perseguiam, de modo que, como 

veremos, a história dos primeiros anos do mormonismo é uma história de muito sangue 

derramado, de parte a parte. 

A primeira grande divergência no seio do cristianismo foi aquela envolvendo a tendência 

judaizante radical. Nos primórdios, não havia a Igreja cristã “primitiva” com que sonham cristãos 

utópicos-nostálgicos-saudosistas. Simplesmente não havia Igreja nenhuma, tanto no sentido que a 

palavra tem hoje como no sentido original da palavra grega eklesia, “comunidade”. O que havia 

era uma espécie de confederação de comunidades, uma confederação sem centro, sem autoridade 

central. 

Em tal confederação, era muito forte a chamada tendência judaizante radical. Para ela, 

Jesus era o Messias, mas Jesus havia dito (Mateus 5: 17 a 18): “Não pensem que eu vim abolir a 

Lei e os Profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês: antes que 

o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que 

tudo aconteça”. Era preciso, pois, observar o sábado, seguir todas as restrições alimentares do 

judaísmo e, sobretudo, observar a obrigatoriedade da circuncisão, não sendo o batismo um 

substituto para a circuncisão, mas, no máximo, um complemento. Sabemos que, se tais exigências 
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tivessem prevalecido sobre o trabalho desjudaizante de Paulo, o cristianismo jamais teria passado 

de uma seita judaica, não tendo a mínima chance de atrair grandes números de pagãos. 

A segunda tendência era a judaizante moderada, representada principalmente por Pedro e 

Tiago. Não exigiam a circuncisão nem a observância de todas as práticas judaicas, mas de 

algumas delas, como abster-se de ingerir sangue e carnes sufocadas ou imoladas aos ídolos.  

Sabemos que a tendência judaizante moderada também sucumbiu à postura desjudaizante radical 

de Paulo, que queria (e conseguiu) derrubar todas as barreiras à conversão dos pagãos. 

A vitória pertenceu à tendência helenista de Paulo e Barnabé, expressa, por exemplo, em 

Romanos 4, texto segundo o qual também os convertidos oriundos do paganismo pertencem, pela 

fé em Cristo, à raça de Abraão. O Evangelho, segundo Paulo, é a força de Deus para a salvação de 

todo aquele que crê (Romanos 1: 16). 

Para prevalecer, os helenistas paulinos tiveram que vencer também a tendência helenista 

radical, que rejeitava agressivamente a Lei e hostilizava o judaísmo. Levavam a liberdade a ponto 

de participar de cultos pagãos e aceitar alguma licenciosidade sexual. Mais tarde, Marcião levaria 

essa tendência a suas últimas conseqüências, rejeitando todo o Antigo Testamento e seu Deus 

guerreiro, rancoroso, vingador, etnocêntrico e genocida. 

Mencionemos, a seguir, os nicolaítas, seguidores de Nicolau, fortes em Éfeso, Pérgamo e 

Tiatira por volta dos anos 93 e 94. Os nicolaítas pregavam e praticavam a liberdade sexual, tendo 

sido acusados de seguidores de Baal ou Balaão, deus rival de Javé, o deus dos hebreus. O 

movimento nicolaíta conseguiu sobreviver até por volta do ano 200, quando se diluiu na heresia 

gnóstica dos ofitas, palavra que se refere ao culto à serpente. Na Idade Média, o termo nicolaíta se 

tornou um nome pejorativo para quem se opunha ao celibato eclesiástico. 

Também na Ásia Menor, no fim do século I, apareceu Cerinto, para quem Jesus não 

nasceu de uma virgem, mas foi filho de José e Maria. Após o batismo, o Cristo (Espírito) desceu 

sobre Jesus e passou a anunciar o Pai e fazer milagres, No final, porém, o Cristo se retirou de 

Jesus, abandonando-o. Cerinto é, pois, uma espécie de pai da doutrina das duas naturezas de 

Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Para ele e seus seguidores, no entanto, as duas 

naturezas eram absolutamente separadas, de maneira que Jesus era Jesus e o Cristo era o Cristo. 

Durante o reinado do imperador Trajano (90-117), prosperou entre cristãos judeus a 

chamada heresia elcasaíta, seguidores de Elchasai ou Elkasai, que acreditavam num Deus uno, 

tendo sido Jesus, para eles, a reencarnação de profetas anteriores. Observavam a Lei Mosaica 

(circuncisão, observância do sábado, restrições alimentares, prescrições rituais). 

Os ebionitas, que cultuavam e vivenciavam a pobreza, rejeitavam a divindade de Jesus, 

seguiam a Lei judaica e denunciavam Paulo como apóstata e herege do judaísmo. Para eles, a 

missão de Jesus era reconduzir os judeus desviados à retidão e observância da Lei.  A justificação 
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não provinha da fé, mas das obras da Lei. Os ebionitas refutavam Paulo por causa de seu desprezo 

à Lei mosaica; refutavam João porque este advogava a divindade e a preexistência de Jesus; e 

refutavam Lucas por sua exaltação à virgindade de Maria. 

Os docetistas, por sua vez, negavam a corporeidade de Jesus, cujo corpo consideravam 

apenas aparente. Em grego, parecer é dokeo e aparência é dokesis. Daí o termo “docetismo”. Os 

docetistas eram gnósticos, e os gnósticos consideravam a matéria totalmente má, não sendo 

concebível, para eles, que Deus tivesse assumido forma material. O docetismo, portanto, negava a 

encarnação, ameaçando seriamente a base fundamental do cristianismo tal como o conhecemos 

hoje. 

O gnosticismo foi um movimento caracterizado pela diversidade, tendo como caráter 

comum a junção do cristianismo com filosofias pagãs e a valorização do saber oculto (esotérico, e 

não exotérico). Alguns gnósticos celebravam o aspecto feminino da divindade, falando de um 

Deus simultaneamente Pai e Mãe. Outros enfatizavam o entendimento simbólico, e não literal, da 

ressurreição de Cristo. Alguns textos gnósticos denunciavam a Igreja como herética, definindo a 

heresia da Igreja como a interpretação literal das Escrituras. 

Os gnósticos tinham em comum o dualismo entre matéria e espírito. Somos espíritos 

decaídos em matéria, da qual precisamos nos libertar. Mas como um Deus bom teria criado algo 

tão mau quanto a matéria? A resposta é, para os gnósticos: não criou. As emanações de Deus são 

os éons, que formam uma gradação extremamente longa, cuja ponta mais distante de Deus é o 

Demiurgo, o criador do mundo material. Ou seja, os gnósticos não precisam de uma teodicéia, de 

uma tentativa de explicar um mundo mau criado por um Deus bom. 

Cristo, para os gnósticos, é um éon superior, próximo de Deus, enviado por este para 

revelar aos homens o Deus verdadeiro, até então desconhecido, e para nos ensinar como superar a 

matéria. Alguns gnósticos acreditavam que esse éon penetrou o ser humano Jesus de Nazaré no 

momento em que este foi batizado no Rio Jordão, iluminando-o. Outros acreditavam que o corpo 

de Jesus era apenas aparente. A salvação é o retorno ao mundo espiritual do Pai, o abandono do 

mundo material do Demiurgo. A salvação é alcançada não pela fé, mas pelo conhecimento, a 

gnose (conhecimento em grego): o espírito deve tomar conhecimento de sua verdadeira natureza e 

aspirar a libertar-se da matéria e do corpo. 

O acentuado dualismo da visão gnóstica deve muito a Platão, para quem o mundo material 

é um mundo de sombras, estando a Verdade na transcendência a este mundo de sombras. Para os 

gnósticos, a alma pode, de grau em grau, elevar-se até o Deus Supremo e passar a ter comunhão 

com ele.  

E assim voltamos a Marcião, herege do século II. Para Marcião, o Deus criador 

sobrecarregou o homem decaído com o jugo da Lei (judaica), e o Deus bom, repleto de 
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compaixão, enviou Jesus Cristo para libertar o ser humano do jugo da Lei. Jesus acabou morto 

não pelo Deus compassivo, mas pelo Deus vingador do Antigo Testamento. Com o objetivo de 

desjudaizar o cristianismo, Marcião rejeitou não apenas o Velho Testamento, mas também os 

evangelhos de Marcos, Mateus e João, formando um cânone próprio, com o evangelho de Lucas e 

as cartas paulinas, pois Marcião admirava muito a postura desjudaizante de Paulo.  

Outra heresia, o monarquianismo, era estritamente monoteísta, não aceitando que um 

Deus pudesse ser composto de mais de uma pessoa. Os monarquianistas rejeitavam o que eles 

viam como a noção de um segundo Deus. Entretanto, aceitavam a tese da divindade de Jesus 

Cristo. Como conciliar? Postulando que Jesus Cristo não era o Deus Filho, mas o próprio Deus 

Pai, vindo à Terra num modo ou modalidade diferente. Não duas pessoas num só Deus, mas dois 

modos ou papéis numa só pessoa. Era conforme esta linha que os monarquianistas interpretavam 

João 10:30: “Eu e o Pai somos um”.  

Outro importante herege do século II foi Montano, que se considerava a própria 

encarnação do Paracleto, o Espírito Santo. Montano, sacerdote de Apolo antes da conversão ao 

cristianismo, admitia mulheres no sacerdócio e Maximila, uma das profetisas de Montano, previa 

o fim do mundo para logo após a morte dele. O montanismo se caracterizava pelo êxtase e o 

entusiasmo (o que se chama atualmente de “fogo no altar”) e era extremamente rigoroso no que se 

refere à conduta: jejuns severos, esmolas substanciais, encorajamento ao martírio, interdição do 

matrimônio (principalmente segundas núpcias) etc. Após o batismo, para os montanistas os fiéis 

não deveriam esperar novos perdões de seus pecados. Para eles, também, a Igreja não tinha o 

poder de perdoar certos pecados capitais, como o homicídio, o adultério e a apostasia (abandono 

da fé). Montano foi considerado uma figura extremamente perigosa pela Igreja, por seu carisma, 

por sua reivindicação de ser a encarnação do Espírito Santo e por seus desafios à autoridade da 

Igreja constituída. 

Antes de entrarmos na próxima heresia, o donatismo, cabe fazer algumas considerações 

sobre o novo status do cristianismo como religião imperial, a partir do imperador Constantino. 

Antes da cooptação da Igreja praticada por Constantino, a Igreja ainda não tinha um cânone 

consolidado das Escrituras, em particular do Novo Testamento. Era do interesse da Igreja, 

obviamente, ter semelhante cânone. E era também do interesse de Constantino a consolidação de 

tal cânone, para unir as províncias do Império em torno de crenças comuns. Foi no século IV que 

esse cânone começou a ser consolidado. Isto não impediu, contudo, que algumas heresias de peso 

ameaçassem a unidade da Igreja, agora base ideológica do poder imperial. Podemos citar, por 

exemplo, donatismo, arianismo, apolinarismo e priscilianismo. Constantino é chamado a intervir 

numa polêmica que sacudia o cristianismo norte-africano (o Norte da África hoje é muçulmano, 

mas na época ainda era cristão).  
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A polêmica começou com a não-aceitação, por parte dos donatistas, dos sacerdotes, bispos 

e fiéis conhecidos como lapsi. Os lapsi, na visão dos donatistas, eram pessoas fracas que haviam 

colaborado com os perseguidores pré-Constantino, entregando-lhes, por exemplo, documentos, 

escrituras e objetos da Igreja, para evitar prisão ou martírio. Os que ainda não tinham sido 

batizados ainda tinham a possibilidade da remissão das suas faltas pelo batismo. Aos já batizados, 

porém, não restava esperança. Com o imperador tendo tomado o partido dos antidonatistas, por 

causa da divisão que os adeptos do donatismo traziam para a Igreja e, conseqüentemente, para o 

Império, esta heresia se tornou a primeira a ser reprimida e perseguida pelo poder secular. Mesmo 

assim, os donatistas chegaram a constituir uma Igreja paralela, tendo a luta por sua extinção como 

heresia durado décadas, no Norte da África do século IV. 

Os donatistas viam a verdadeira Igreja, a sua, como um corpo de puros e justos. Eram 

liturgicamente conservadores e não aceitavam a adaptação de feriados pagãos feita pela Igreja de 

Roma. 

Ainda no século IV, fortalece-se uma interpretação considerada herética da pessoa de 

Jesus Cristo. É o subordinacionismo. Para os subordinacionistas, Jesus não foi apenas um ser 

humano, mas alguém criado por Deus antes do início dos tempos. Todavia, eles não consideravam 

o filho co-eterno com o Pai, nem portador do mesmo status e mesma dignidade. Consideravam o 

Filho subordinado ao Pai. Daí o termo subordinacionista. Orígenes e Novaciano costumam ser 

apontados como subordinacionistas. 

O subordinacianismo abriu caminho para o arianismo, a célebre heresia de Ário, que 

defendia a existência de um Deus único e uno, eterno, absoluto, imutável incorruptível. Fora de 

Deus, tudo, inclusive Jesus Cristo, são meras criaturas. Jesus é o ser intermediário que Deus criou 

para servir de instrumento na criação do mundo. Não é um mero profeta, mas também não é Deus. 

Ário procurava basear sua doutrina nas Escrituras, recorrendo àqueles trechos em que Jesus se 

mostra claramente subordinado ao Pai. E argumentava também com a forma de orar da época, 

pela qual os fiéis se dirigiam ao Pai por meio de Cristo, que funcionava, assim, como intercessor 

(durante o combate ao arianismo, as maneiras de orar foram mudadas: passou-se a orar 

diretamente ao Filho ao lado do Pai, e não mais ao Pai por intermédio do Filho). O grande 

adversário de Ário foi o bispo Atanásio, mas quem decidiu realmente contra Ário e o arianismo 

foi o imperador Constantino, sob cujo poder temporal ocorreu o Concílio de Nicéia, em 325. Se o 

imperador houvesse decidido a favor de Ário e contra Atanásio, estaríamos falando hoje da 

“heresia atanasiana.” 

O patrono da heresia apolinarista, Apolinário, era um ferrenho opositor de Ário, 

acreditando firmemente na divindade plena de Jesus. Entretanto, sentia a necessidade de explicar 

como o humano e o divino podiam conviver na figura de Jesus. Se a alma humana é vulnerável ao 
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pecado, se a alma humana é passível de ceder às tentações da carne, só se podia concluir, segundo 

Apolinário, que o lugar da alma humana foi tomado, em Jesus Cristo, pela essência divina. 

Conforme o esquema platônico do ser humano, Jesus tinha corpo e alma sensível humanos, mas 

alma espiritual inteiramente divina, concepção que não agradou às autoridades eclesiásticas, 

porque dividia a figura de Jesus em duas metades, não correspondendo à noção de ele teria sido, 

ao mesmo tempo, inteiramente divino e completamente humano, algo que a Igreja preferiu debitar 

na conta de um “mistério”. 

Nosso herege seguinte, Prisciliano, sacerdote espanhol, foi o primeiro condenado à morte. 

Roque Frangiotti, em História das Heresias (FRANGIOTTI, 2002, p. 108), diz que a doutrina de 

Prisciliano era um tanto confusa, mas pode ser resumida em oito pontos: 

 

1. O Filho de Deus não existia antes de nascer de Maria. 

2. Jesus Cristo não nasceu na verdadeira natureza de homem. 

3. Os anjos e as almas humanas são emanações da substância divina. 

4. As almas humanas pecaram num lugar celestial onde habitavam, tendo por isso sido 

precipitadas dentro de corpos na terra. 

5. O diabo não foi criado por Deus, nem foi primeiramente um anjo de luz, mas saiu do caos e das 

trevas. 

6. As almas e os corpos humanos sofrem as influências dos astros. 

7. A carne não ressuscitará e não é criação de Deus, mas dos anjos maus. 

8. O matrimônio é mau e a procriação condenável, pois é o Diabo quem forma o corpo dentro da 

mãe. 

 

 Prisciliano também defendia um cânone aberto, com a possibilidade de novas revelações e 

a possível inclusão de textos inspirados já existentes, mas ainda desconhecidos. 

Vejamos agora Pelágio, o grande adversário ou inimigo de Agostinho na chamada Igreja 

patrística. Pelágio não acreditava na possibilidade da transmissão do pecado original. O pecado de 

Adão e Eva afetara apenas a si próprios, não tendo como afetar seus descendentes. O ser humano 

não nasce voltado para o mal nem para o bem: cabe a cada um fazer seu caminho, colhendo os 

frutos dele nesta vida e na próxima. Pelágio foi acusado por seus adversários e inimigos de 

“soberba pelagiana”, ou seja, de desprezar a necessidade da graça divina para a nossa redenção. 

Frangiotti (FRANGIOTTI, 2002, p. 120) enumera assim a antropologia otimista do pelagianismo, 

heresia do século V: 
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1. O homem tem de se esforçar para viver segundo uma rígida ascese, costumes austeros e 

virtudes. 

2. Deus deu ao homem o livre-arbítrio e, com ele, o poder para escolher o bem ou o mal. 

3. Para fazer tal escolha, não é preciso ser cristão. 

4. Muitos filósofos pagãos foram virtuosos. 

5. Cristo, porém, aparelhou a natureza dos cristãos para obras melhores que a dos pagãos. 

6. A graça não opera transformação nenhuma no interior do homem. 

7. Contudo, a graça lhe facilita fazer o bem. 

8. O exemplo do Cristo corrobora para a prática do bem. 

9. Adão nos influencia com seu mau exemplo, mas Cristo nos influencia muito mais com seu bom 

exemplo e sua doutrina. 

10. Assim como Cristo é muito mais do que Adão, a graça é muito maior do que o pecado. 

 

O pelagianismo dava liberdade e flexibilidade demais ao indivíduo, para o gosto das 

autoridades eclesiásticas. De maneira que prevaleceu Agostinho de Hipona, com sua doutrina do 

pecado original e da graça divina como único modo de salvação. 

Chegamos a Nestório e seu nestorianismo, que Roque Frangiotti resume da seguinte 

maneira:  

 

A imutabilidade de Deus tornava impossível a união substancial, união real entre 
as duas naturezas, a divina e a humana. [...] Onde há natureza, há pessoa. Logo, 
existem em Cristo duas naturezas e duas pessoas. Existem, portanto, duas 
filiações: uma natural, humana, contingente, nascida de Maria; outra divina, 
sobrenatural, gerada por Deus. Entre as duas naturezas, não existe união 
intrínseca, ‘hipostática’, mas apenas uma união moral. Desse modo, Jesus de 
Nazaré não deve ser chamado Deus, visto que é apenas um homem em que 
habita o Logos divino, ou melhor, em que coabita uma pessoa divina, a do Filho 
de Deus. Sendo assim, Maria não é “mãe de Deus”, mas mãe do homem Jesus 
de Nazaré. Negava, com isso a união “hipostática” substancial e a unicidade de 
pessoa em Cristo (FRANGIOTTI, 2002, p. 127-8).  

 

Como se vê mais uma vez, as dificuldades acarretadas pela doutrina da Santíssima 

Trindade são o principal terreno para o surgimento e desenvolvimento de heresias. 

O monofisismo, que combateu o nestorianismo, foi para o extremo oposto, vendo uma só 

natureza em Cristo: a natureza divina. O monofisismo é uma heresia que sobreviveu. Segundo 

Frangiotti (FRANGIOTTI, 2002, p. 149), há hoje cerca de seis milhões de cristãos monofisistas 

no Egito, quatro milhões na Armênia e quinze milhões na Etiópia. Eles falam em “Cristo nosso 

Deus”, praticamente ignorando os aspectos humanos de Cristo e praticamente encobrindo o Pai 

com a figura do Filho. 
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Como se vê, o mormonismo vai muito além da maioria das heresias do período patrístico 

(séculos I-VII). Não chega a fundar uma visão de mundo inteiramente nova, como Maomé fez ao 

criar seu monoteísmo universalista, mas reconfigura de maneira tão radical as figuras do Pai e do 

Filho, além de outras figuras, como Adão e Eva, que supera largamente as heresias meramente 

reinterpretadoras ou reexplicadoras, constituindo-se no mínimo uma heresia reformuladora ou 

reconfiguradora, que mantém um mínimo de continuidade com a tradição, mínimo essencial para 

o sucesso do empreendimento religioso, uma vez que não teria prosperado nos Estados Unidos, e 

no Ocidente em geral, algo que não mantivesse alguma conexão significativa com as figuras 

centrais do pensamento religioso ocidental: Deus Pai e Jesus Cristo.  

O mormonismo, como tantas heresias anteriores, agiu nas brechas deixadas pelo grande 

ponto fraco do cristianismo convencional, isto é, sua incapacidade intrínseca para dar uma 

explicação convincente da noção de Santíssima Trindade – como um único Deus pode ser 

formado por três pessoas distintas. O mormonismo resolve o problema jogando no lixo a 

Santíssima Trindade sem aparentar fazê-lo, pois coloca em seu lugar algo superficialmente 

parecido, a Godhead. O mormonismo também é muito menos ambíguo do que o cristianismo 

convencional ao tratar da questão do livre-arbítrio, aproximando-se neste ponto do pelagianismo, 

inclusive na rejeição do pecado original. Teologicamente, a questão fica bem resolvida na 

distinção entre expiação geral, proporcionada pelo sacrifício de Cristo, e expiação particular, 

conquistada pelas obras de cada um. A expiação particular, ou salvação pelas obras de cada um, 

faz com que o mormonismo seja uma religião de Lei. A conduta não é apenas um sinal de 

salvação: a conduta salva.  

A engenhosidade do mormonismo fica bem clara no fato de ele ter destronado Jesus Cristo 

do trono divino e ao mesmo tempo sua Igreja chamar-se Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias. 
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ANEXO A – Os memes segundo Braulio Tavares 

 

Como existe – surpresa! – vida inteligente fora da academia, foi no escritor e 

jornalista Braulio Tavares que encontrei alguns dos melhores textos sobre memes na 

Internet em português. Como são artigos curtos, todos publicados no Jornal da Paraíba e 

reproduzidos na Web, optei por transcrevê-los na íntegra. Um deles explica o que são 

memes; os outros três aplicam o conceito. Ei-los: 

(0053) Os memes (23.5.2003)1  

Memes são idéias que se propagam de uma mente para outra através da troca de 

informações (a fala, a escrita, etc.), assim como os genes se propagam de uma pessoa para 

outra através da fecundação sexual. Passamos nossos genes apenas para os nossos filhos, 

assim como os recebemos apenas de nossos pais; mas os memes existem livres e soltos pelo 

mundo, e basta acordar de manhã e começar a conversar para que eles entrem em ação. 

Mal levantamos da cama, ouvimos alguém dizer: “Ai meu Deus, mais uma segunda-

feira!...” É um meme cultural nosso: a idéia de que a segunda-feira, dia de trabalho, é um 

dia mais chato do que o fim-de-semana, dias de lazer. Um meme não precisa ser 

verdadeiro, basta ser plausível. Não temos nem que acreditar: basta lembrar dele. Ele se 

abriga em nossa mente, fica ali quietinho, e um belo dia uma cópia dele escapa pela nossa 

boca, indo habitar a mente de outro hospedeiro. 

Os memes mais eficazes podem ser comprimidos numa única frase. A sabedoria 

popular é um catálogo de memes que justificam qualquer coisa: não se deve falar de corda 

em casa de enforcado, o hábito não faz o monge, quem não arrisca não petisca, quando a 

esmola é grande o santo desconfia. São frases que repetimos quase involuntariamente 

diante de certas situações. Não precisamos pensar. Não precisamos julgar, decidir. A frase 

estava na agulha, pronta para ser disparada no momento certo. 

O impacto inicial de um meme é a sua novidade, mas ele se impõe pela repetição. Quem 

sabe bem disso são os redatores publicitários, os maiores criadores de memes de nossa 

sociedade. Carlton, um raro prazer. Coca-Cola, isso é que é. Globo: a gente se vê por aqui. 

Não é nenhuma Brastemp, mas... Você merece uma Kaiser. Carro a álcool: você ainda vai 

ter um. Anti-Sardina: o segredo da beleza feminina. Iofoscal: iodo para o sangue, fósforo 

para o cérebro, cálcio para os ossos. Drops Dulcora: quadradinhos, embrulhadinhos, um a 

um.  

                                                   
1 TAVARES, Bráulio. Os memes. In: Mundo Fantasmo. Disponível em: 
http://mundofantasmo.blogspot.com/2008/03/0053-os-memes-2352003.html. Acesso em: 7 mar. 2008. 
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O meme não precisa ser verdadeiro para se impor. Ele primeiro se impõe pela 

repetição, e a partir daí todos crêem que é verdadeiro. Preconceitos se baseiam em memes 

muito nítidos: todo baiano é preguiçoso, todo judeu é avarento, todo paraíba é mal-

educado, todo carioca é vigarista, todo paulista é arrogante. Os memes são jogados no 

caldeirão cultural, e alguns deles crescem, se multiplicam. A melhor maneira de examinar 

um meme preconceituoso é indagar a quem ele interessa. A quem interessa propagar a 

idéia de que toda loura é burra, de que todo político é ladrão, de que todo crioulo é um 

assaltante em potencial? 

Publicidade, música popular, programas de TV, imprensa: estas são as maiores 

fábricas de memes de nossa época. Elas sozinhas, contudo, não dão conta do recado. Cada 

vez que um de nós repete uma dessas idéias, está lhe dando uma sobrevida extra; é como se 

a reinventasse. O meme renasce como um vírus, e passa a ser nosso toda vez que o 

passamos adiante. Leva nossa assinatura, nossa responsabilidade.  

 

Postado por Braulio Tavares às 09:28 0 comentários  

Marcadores: memes, mente, psicologia, publicidade  
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(0815) Os memes de Machado de Assis (27.10.2005)2  

 
  
 

 

 

  

“Memes” são aqueles grãos de idéia que se instalam em nossa memória e parecem 

ter ali uma presença tão vívida que se mantêm à tona de nossa consciência. São aquelas 

coisas que ouvimos e que por alguma razão nos parecem interessantes, e ficam sempre “na 

ponta da língua”, prontas para serem passadas adiante na primeira conversa. Provérbios, 

slogans, trocadilhos, clichês, lendas urbanas, preconceitos, fofocas, boatos... Grande parte 

de nosso material bruto para conversa tem algo de meme, funciona como um meme. (Ver 

“Os memes”, 23.5.2003) 

Os memes, como a gripe, propagam-se no boca-a-boca, ou melhor, no voz-a-voz. 

Machado de Assis, um fazedor de frases como há poucos, tinha a noção clara de como 

estas coisas acontecem, e embora não se tenha detido a teorizar o processo, ilustrou-o de 

forma cabal em pelo menos dois escritos. Um destes é “O Anel de Polícrates” (em Papéis 

Avulsos, 1882), um diálogo entre dois personagens, em que “A” explica para “Z” detalhes 

da vida de um intelectual, um tal de Xavier (inspirado em Artur de Oliveira, amigo de 

Machado que morreu tuberculoso aos 30 e poucos anos). Xavier tem um dia uma idéia que 

lhe parece brilhante, e que se cristaliza numa frase: “A vida é como um cavalo xucro, ou 
                                                   
2 In: TAVARES, Bráulio. Os memes de Machado de Assis. In: Mundo Fantasmo. Disponível em: 
http://mundofantasmo.blogspot.com/2009/02/0815-os-memes-de-machado-de-assis.html. Acesso em: 18 fev. 
2009. 
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manhoso; e quem não for bom cavaleiro, que o pareça”. Xavier profere a frase a um 

amigo, e nas semanas seguintes a reencontra na mesa ao lado num restaurante, numa roda 

de comensais num baile, num editorial de jornal, numa comédia no teatro, e por fim, 

suprema ironia, a ouve dos lábios moribundos do próprio amigo a quem a dissera pela 

primeira vez. Recomendo a leitura do conto, em que há muito mais que isto. 

O outro texto é “Evolução”, em Relíquias de Casa Velha (1906), que começa de 

uma maneira bem machadiana: “Chamo-me Inácio; ele, Benedito”. Os dois se conhecem 

numa viagem de diligência a Vassouras; falam dos problemas viários do país, e Inácio 

comenta: “Eu comparo o Brasil a uma criança que está engatinhando; só começará a 

andar quando tiver muitas estradas de ferro”. Daí em diante, Benedito irá se apropriando 

aos poucos da frase do outro. Dias depois a recorda a Inácio, dizendo; “Como o senhor 

dizia...” Os anos passam, os dois continuam amigos, Benedito entra para a política. 

Encontram-se por acaso em Paris, e a certa altura ele lembra a Inácio: “Lembra-se do que 

nós dizíamos na diligência de Vassouras? O Brasil, etc. etc.” Corre mais um ano; Benedito 

torna-se deputado, redige seu discurso de estréia e o mostra a Inácio, que se depara a certa 

altura com isto: “E aqui repetirei o que, há alguns anos, dizia eu a um amigo, em viagem 

pelo interior: o Brasil, etc. etc.” Inácio fica boquiaberto e silencioso, e só lhe ocorre 

atribuir este fenômeno de mutação da paternidade de uma idéia a um efeito da Lei da 

Evolução, de Herbert Spencer. O mundo das idéias e dos memes, amigos, sempre foi uma 

Internet “avant la lettre”. Nossos bisavós já copiavam e assinavam embaixo.  

 

Postado por Braulio Tavares às 09:14 0 comentários  

Marcadores: cultura digital, Machado de Assis, memes  

 

  

 

 

 

(0552) O apóstrofo americano (25.12.2004)3  

                                                   
3 In: TAVARES, Bráulio. O apóstrofo americano. Mundo Fantasmo. Disponível em: 
http://mundofantasmo.blogspot.com/2008/09/0552-o-apstrofo-americano-25122004.html. Acesso: 18 set. 2008. 
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Já falei aqui sobre os memes, os grãos de idéia ou de discurso que se instalam em 

nossa memória e passam a contaminar nosso pensamento, propagando-se para mentes 

alheias através da nossa fala, como se fossem vírus de computador (“Os memes”, 

23.5.2003). Um subgrupo perigoso dessa categoria são os erros lingüísticos, que por 

alguma razão misteriosa parecem proliferar com muito mais facilidade do que os acertos. 

E dentre eles, o uso americanizado (e errôneo) do apóstrofo é um dos mais 

constrangedores. Peguem o carro e dêem uma volta. Em qualquer subúrbio de cidade 

brasileira existirá uma lanchonete chamada “Sanduíche´s”, ou um boteco simpático com o 

nome de “Mariângela Drink´s”, ou um motel chamado “Love Night´s”. 

Meus amigos gramáticos explicariam isto melhor do que eu, mas posso resumir a 

questão dizendo que em inglês essa letra “S” precedida de um apóstrofo indica o caso 

genitivo ou possessivo. Assim, “Fred´s” significa “de Fred” (incluindo as variantes 

possíveis: “algo que pertence a Fred”, “algo que se refere a Fred”, “algo que provém de 

Fred”, etc.). Também se usa para indicar a supressão de uma ou mais letras (como também 

ocorre no português), mas em geral é isto. O que ocorre é que o uso do apóstrofo em 

português é muitíssimo mais raro do que em inglês, e chega a ser mesmo um recurso 

sofisticado, coisa de literatos como Castro Alves que já começava um poema botando pra 

quebrar: “ ´Stamos em pleno mar...” 

O brasileiro médio não é exposto às sofisticações da língua portuguesa, mas é 

expostíssimo às banalidades da língua inglesa, e nasce daí essa propensão a usar o 

apóstrofo simplesmente para adornar uma palavra no plural, para torná-la americanizada 

e mais chique. No exemplo inventado acima, “Mariângela Drink´s” leva a crer que aquele 

bar pertence a uma pessoa chamada Mariângela Drink. Para exprimir a provável intenção 

da proprietária, o certo seria dizer “Mariângela´s Drinks”. 

O uso errôneo do apóstrofo é engraçado, mas mesmo certo ele se torna cômico 

quando aparece num contexto muito incongruente: “Mandacaru´s Artesanato” é uma coisa 

meio grotesca, parece um silicone fora do lugar, um enxerto de algo que não combina com 

o que tinha antes. O apóstrofo americano é patético quando revela a nossa fascinação 
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abobalhada por tudo que nos venha dos EUA, por tudo que pareça conferir, pelos poderes 

mágicos do mero uso, um pouco de civilização, sofisticação, status social. Ele exprime 

também, por outro lado, a nossa adoração infantil pelas coisinhas bonitinhas cuja utilidade 

nos escapa, mas que nos seduzem pelo que têm de exótico e de “cheguei!”. Gostamos de 

apóstrofos do mesmo modo que gostamos de ípsilons e agás supérfluos, de piercings, de 

batoques enfiados no lábio ou na orelha, de dentes de ouro, de cílios postiços, de pega-

rapaz na testa, de chaveiros com berloques, de fitas coloridas nas platinelas do pandeiro 

ou nas cravelhas da viola, de fazer rosca na ponta do bigode.  

 

Postado por Braulio Tavares às 13:52 1 comentários  

Marcadores: linguagem, língua portuguesa, memes 

 

 

Outro artigo de Bráulio Tavares que ilustra e aplica à perfeição o conceito de meme, 

embora o termo não seja usado explicitamente neste artigo e não esteja entre seus 

marcadores (tags) é A Perna Cabeluda. Eis o texto: 
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(0519) A Perna Cabeluda (17.11.2004)4   

 
(H. D. Mabuse) 

 
Entre as lendas urbanas mais curiosas do Nordeste está sem dúvida a da Perna 

Cabeluda, uma entidade sobrenatural que teria assombrado as ruas do Recife durante a 

década de 1970. Aparecendo onde menos se esperava (e por falar nisso, onde é que alguém 

esperaria que aparecesse?), esta criatura era o oposto-simétrico do Saci Pererê. Ou seja, 

era uma perna-sem-pessoa, em vez de uma pessoa-sem-perna. Surgia pulando (eu já ia 

dizer “pulando num pé só”), atacava os transeuntes, dava chute em todo mundo, e depois 

fugia pulando. 

Foi cantada em verso e em prosa. Apareceu como protagonista em folhetos de 

cordel como A Perna Cabeluda de Tiúma e São Lourenço de José Soares, inclusive um em 

que ela enfrentava outra criatura mítica: A Véia debaixo da cama e a Perna Cabeluda de 

José Costa Leite. Apareceu também em um vídeo de Marcelo Gomes, A Perna Cabeluda 

(1995). Figurou em shows de Chico Science & Nação Zumbi: Chico dançava com uma 

perna de pano estufada, e depois a jogava no meio da platéia. Eu próprio a utilizei como 

tema num curta para TV de 40 minutos para o programa Viva Pernambuco, em 1996, 

dirigido por Romero de Andrade Lima e Cláudio Assis. 

A Perna Cabeluda é um bom exemplo de como surgem essas criaturas folclóricas. 

Uma vez eu estava em Recife conversando com o escritor Raimundo Carrero, que me deu 

                                                   
4 In: TAVARES, Bráulio. A perna cabeluda. Mundo Fantasmo. Disponível em:  
http://mundofantasmo.blogspot.com/2008/08/0519-perna-cabeluda-17112004.html. Acesso em: 23 ago. 2008.  
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uma versão para o surgimento dessa lenda. Ele e Jota Ferreira tinham um programa de 

rádio (pelo que me lembro ele era redator e Jota Ferreira o apresentador, mas posso estar 

enganado). E uma noite, entre uma música e outra deram uma notinha humorística, mais 

ou menos assim: “Pois é, meu amigo, a vida no Recife não anda nada fácil!... Chega agora 

à nossa redação a notícia de que Fulano de Tal, guarda-noturno, chegou em casa depois de 

uma jornada de trabalho e deitou-se para dormir ao lado de sua esposa. Ouviu um barulho, 

e ao olhar para baixo viu uma perna cabeluda embaixo da cama!” 

A intenção era sugerir, com a imagem da perna cabeluda, a presença do “urso”, do 

amante da esposa. A nota provocou muitos risos, e no dia seguinte, ele voltaram à carga. 

“E atenção, minha gente... Sicrano de Tal, morador da Imbiribeira, chegou em casa de 

viagem, e para sua surpresa viu a perna cabeluda fugindo pela porta da cozinha!” E aí não 

parou mais. Usada inicialmente como uma sinédoque visual (a parte pelo todo), a perna 

acabou ganhando vida própria. 

Isto não quer dizer que qualquer coisa inventada vire automaticamente uma lenda. 

Neste caso específico virou porque a imagem resultante ficou ao mesmo tempo absurda e 

engraçada, ou pelo menos assim pareceu à galera onde a história começou a circular 

(ouvintes de rádio dos subúrbios recifenses). Imagens e figuras semelhantes são lançadas 

diariamente no caldeirão cultural. É um processo aleatório. Umas pegam, outras não. 

“Cultura popular” talvez se defina por este aspecto aleatório, onde não se pesquisa, não se 

planeja, e as criações dão certo meio que por acaso.  

 
Postado por Braulio Tavares às 14:21  

Marcadores: lendas urbanas, literatura oral, Raimundo Carrero, Recife 
 
 

Discordo de Braulio Tavares apenas quando ele diz que o meme não precisa ser 

verdadeiro, só precisa ser verossímil. Nem isto ele precisa ser, na verdade. Só precisa ser 

sedutor. 
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ANEXO B – CRONOLOGIA DA HISTÓRIA DA IGREJA 
  

 
1805, 23 de dezembro de  
Joseph Smith (1805–1844) filho de Joseph Smith, Sr. e Lucy Mack Smith, 
Sharon, Vermont. (Ver JS—H 1:3.)  
1820, Início da Primavera  
O Profeta Joseph Smith teve a Primeira Visão em um bosque nos distritos de Palmyra e 
Manchester, Nova York, próximo a sua casa. (Ver JS—H 1:15–17.)  
1823, 21–22 de setembro de  
Joseph Smith recebe a visita do anjo Morôni e este lhe fala sobre os registros do Livro de 
Mórmon. Joseph viu as placas de ouro enterradas em uma colina próxima (Cumora). (Ver JS—H 
1:27–54.)  
1827, 22 de setembro de  
Joseph Smith recebe as placas de ouro de Morôni no Monte Cumora. (Ver JS—H 1:59.)  
1829, 15 de maio de  
João Batista conferiu o Sacerdócio Aarônico a Joseph Smith e Oliver Cowdery em Harmony, na 
Pensilvânia. (Ver D&C 13; JS—H 1:71–72.)  
1829, maio de  
Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam o Sacerdócio de Melquisedeque de Pedro, Tiago e 
João próximo ao rio Susquehanna entre Harmony, Pensilvânia e Colesville, Nova York. (Ver 
D&C 128:20.)  
1829, junho de  
Terminada a tradução do Livro de Mórmon. As placas de ouro foram mostradas às Três 
Testemunhas e às Oito Testemunhas. (Ver 2 Néfi 11:3; 27:12–13; D&C 17.)  
1830, 26 de março de  
Disponibilizados os primeiros exemplares impressos do Livro de Mórmon em Palmyra, Nova 
York.  
1830, 6 de abril de  
A Igreja é organizada no distrito de Fayette, Nova York.  
1830, setembro a outubro de  
São chamados os primeiros missionários para pregar aos lamanitas (indígenas americanos.) (Ver 
D&C 28; 30; 32.)  
1830, dezembro de a 1831, janeiro de  
Os santos recebem o mandamento de reunirem-se em Ohio. (Ver D&C 37; 38:31–32.)  
1831, 20 de julho de  
Local para a cidade de Sião (a Nova Jerusalém) em Independence, Missouri, revelada ao Profeta 
Joseph Smith. (Ver D&C 57; 10ª Regra de Fé.)  
1833, 18 de março de  
Sidney Rigdon e Frederick G. Williams são designados como conselheiros na Presidência da 
Igreja (ver o cabeçalho de D&C 81) e recebem as chaves deste último reino. (Ver cabeçalho e o 
versículo 6 de D&C 90.)  
1833, 7 de novembro de  
Os santos começam fugir das turbas no Condado de Jackson, Missouri e atravessam o rio 
Missouri rumo ao Condado de Clay.  
1834, 5 de maio de  
O Presidente Joseph Smith deixa Kirtland, Ohio e parte para Missouri como líder do 
Acampamento de Sião para levar consolo aos santos expulsos do Condado de Jackson.  
1835, 14 de fevereiro de  
É organizado o Quórum dos Doze Apóstolos, em Kirtland, Ohio. (Ver D&C 107:23–24.)  
1835, 28 de fevereiro de  
Inicia-se a organização do Primeiro Quórum dos Setenta, em Kirtland, Ohio.  



90 
GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

1835, 17 de agosto de  
O livro Doutrina e Convênios é aceito como uma das obras-padrão da Igreja, em Kirtland, Ohio.  
1836, 27 de março de  
Dedicado o Templo de Kirtland. (Ver D&C 109.)  
1836, 3 de abril de  
Jesus Cristo aparece a Joseph Smith e a Oliver Cowdery no Templo de Kirtland. Moisés, Elias e 
Elias, o profeta, aparecem e lhes entregam as chaves do sacerdócio. (Ver D&C 110.)  
1837, 19 de julho de  
Heber C. Kimball e seis outros chegam a Liverpool, na Inglaterra, como os primeiros missionários 
da Igreja a servirem em outro país.  
1838, 26 de abril de  
Nome da Igreja dado por revelação. (Ver D&C 115:4.)  
1838, 1º de dezembro de  
O Profeta Joseph Smith e outros são mantidos prisioneiros na Cadeia de Liberty, em Liberty, 
Condado de Clay, Missouri. (Ver D&C 121–123.)  
1840, 15 de agosto de  
Batismo pelos mortos anunciado publicamente pelo Profeta Joseph Smith.  
1841, 24 de outubro de  
O Élder Orson Hyde dedica a Terra Santa para o retorno dos filhos de Abraão. (Ver D&C 68:1–3; 
124:128–129.)  
1842, 17 de março de  
Organizada a Sociedade de Socorro para mulheres, em Nauvoo, Illinois.  
1842, 4 de maio de  
Concedidas as primeiras investiduras completas no templo.  
1844, 27 de junho de  
Joseph Smith e Hyrum Smith são assassinados na Cadeia de Carthage. (Ver D&C 135.)  
1846, 4 de fevereiro de  
Os santos começam a atravessar o rio Mississipi rumo ao oeste. Alguns santos do leste navegam 
da Cidade de Nova York para a Califórnia no navio Brooklyn.  
1846, 16 de julho de  
Batalhão Mórmon recrutado para o serviço militar dos E.U.A. em Iowa.  
1847, abril de  
A companhia de pioneiros do Presidente Brigham Young deixa Winter Quarters para a jornada 
rumo ao oeste. (Ver D&C 136.)  
1847, 24 de julho de  
O Presidente Brigham Young entra no Vale do Lago Salgado.  
1847, 27 de dezembro de  
Conferência da Igreja apóia o Presidente Brigham Young, o Élder Heber C. Kimball e o Élder 
Willard Richards como a Primeira Presidência.  
1848, maio a junho de  
Gafanhotos destróem as colheitas no Vale do Lago Salgado. Os campos são salvos da completa 
destruição quando bandos de gaivotas devoram os gafanhotos.  
1849, 9 de dezembro de  
Richard Ballantyne organiza a Escola Dominical.  
1850, 15 de junho de  
O jornal Deseret News começa a ser publicado em Salt Lake City.  
1856, outubro de  
As companhias Willie e Martin de carrinho de mão ficam retidas por tempestades de neve 
extemporâneas. Eles são encontrados pela equipe de resgate do Vale do Lago Salgado.  
1867, 8 de dezembro de  
Reorganizada a Sociedade de Socorro sob a direção do Presidente Brigham Young.  
1869, 28 de novembro de  
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Organizada a Young Ladies’ Retrenchment Society, precursora do programa das Moças.  
1875, 10 de junho de  
Organizada a Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes, precursora do programa dos 
Rapazes.  
1877, 6 de abril de  
Dedicado o Templo de St. George. O Presidente Brigham Young recebe a revelação para colocar 
em ordem a organização do sacerdócio e das estacas de Sião.  
1878, 25 de agosto de  
Aurelia Spencer Rogers realiza a primeira reunião da Primária em Farmington, Utah.  
1880, 10 de outubro de  
John Taylor é apoiado Presidente da Igreja. Pérola de Grande Valor é aceito como uma das obras-
padrão da Igreja.  
1883, 14 de abril de  
Revelação dada ao Presidente John Taylor a respeito da organização dos Setentas.  
1889, 7 de abril de  
Wilford Woodruff é apoiado como Presidente da Igreja.  
1890, 6 de outubro de  
“Manifesto” apoiado na conferência geral, anunciando o fim da prática de casamento plural. (Ver 
DO—1.)  
1893, 6 de abril de  
O Presidente Wilford Woodruff dedicou o Templo de Salt Lake, cuja construção levou 40 anos.  
1898, 13 de setembro de  
Lorenzo Snow torna-se Presidente da Igreja.  
1899, 17 de maio de  
Presidente Lorenzo Snow recebe revelação em St. George inspirando-o a dar ênfase ao dízimo. 
(Ver D&C 119.)  
1901, 17 de outubro de  
Joseph F. Smith torna-se Presidente da Igreja.  
1918, 3 de outubro de  
O Presidente Joseph F. Smith recebe a visão da redenção dos mortos. (Ver D&C 138.)  
1918, 23 de novembro de  
Heber J. Grant torna-se Presidente da Igreja.  
1936, abril de   
Instituído o Programa de Proteção da Igreja para auxiliar os pobres durante a Grande Depressão o 
qual, posteriormente, tornou-se o programa de bem-estar da Igreja. Esse programa originou-se de 
uma revelação recebida anteriormente pelo Presidente Heber J. Grant.  
1941, 6 de abril de  
Chamados os assistentes do Doze pela primeira vez.  
1945, 21 de maio de  
George Albert Smith torna-se Presidente da Igreja.  
1951, 9 de abril de  
David O. McKay é apoiado Presidente da Igreja.  
1961, 30 de setembro de  
O Élder Harold B. Lee, sob a direção da Primeira Presidência, anuncia que todos os programas da 
Igreja passarão a ser correlacionados por intermédio do sacerdócio para fortalecer a família e o 
indivíduo.  
1964, outubro de  
A observância do programa da noite familiar é novamente enfatizado.  
1970, 23 de janeiro de  
Joseph Fielding Smith torna-se Presidente da Igreja.  
1971, janeiro de  
Novas revistas da Igreja—Ensign, New Era e Friend—passam a ser publicadas.  



92 
GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

1972, 7 de julho de  
Harold B. Lee torna-se Presidente da Igreja.  
1973, 30 de dezembro de  
Spencer W. Kimball torna-se Presidente da Igreja.  
1975, 3 de outubro de  
Presidente Spencer W. Kimball anuncia a reorganização do Primeiro Quórum dos Setenta.  
1976, 3 de abril de  
Duas revelações são incluídas na Pérola de Grande Valor. Elas foram transferidas para Doutrina e 
Convênios, em 1981, e tornaram-se as seções 137 e 138.  
1978, 30 de setembro de  
Revelação apoiada pela Igreja concedendo o sacerdócio a todo homem digno independentemente 
de sua raça ou cor. (Ver DO—2.)  
1979, agosto de  
Publicada a edição SUD da Bíblia do rei Jaime com auxílio de estudo.  
1981, setembro de  
Publicadas as novas edições do Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande 
Valor em inglês.  
1984, junho de  
Instituídas Presidências de Área formadas por membros dos Setenta.  
1985, 10 de novembro de  
Ezra Taft Benson torna-se Presidente da Igreja.  
1989, 1º de abril de  
Reorganizado o Segundo Quórum dos Setenta.  
1994, 5 de junho de  
Howard W. Hunter torna-se Presidente da Igreja.  
1995, 12 de março de  
Gordon B. Hinckley torna-se Presidente da Igreja.  
1995, 1º de abril de  
Descontinuada a posição de representante regional. Anúncio de uma nova posição de liderança a 
ser conhecida como Autoridade de Área.  
1995, 23 de setembro de  
Publicada “A Família—Proclamação ao Mundo” da Primeira Presidência e do Conselho dos Doze 
Apóstolos.  
1997, 5 de abril de  
As Autoridades de Área são ordenadas Setentas. Anunciados o Terceiro, Quarto e Quinto Quórum 
dos Setenta.  
1997, 4 de outubro de  
O Presidente Hinckley anuncia a construção de templos menores.  
1997, novembro de  
O número de membros da Igreja chega a 10 milhões.  
1998, abril de  
O Presidente Hinckley anuncia a meta de ter 100 templos em serviço até o ano 2000.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Disponível em: http://scriptures.lds.org/pt/chchrono/contents 
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ANEXO C – Mormon Chronology 
 

A B C D E 
     
Before  0100 Josephus writes Wars of the Jews. BOM
     

  1611 

King James Bible published, includes the Apocrypha (a few 
Protestant books between the Old and New Testaments whose 
origins were not confirmed). 
Moses mentions the Urim and Thummim. 
The name "Jesus Christ" is from the Greek "Iesous Christos" 

BOM

  1629 Apocrypha dropped from printings of the King James Bible. BOM
  1678 Pilgrim's Progress, (1st part) published. BOM
     

  1761 Solomon Spalding [sometimes spelled Spaulding] born in 
Ashford, CN. BOM

 12-Jul 1771 Joseph Smith Sr. born, Topsfield, MA.  
 8-Jul 1775 Lucy Mack born, Gilsum, NH.  

  1775 

History of the American Indians by James Adair published. 
(His thesis.) Provides 23 arguments that Indians are 
descendants of Hebrews. Tells of buried plates (5 copper and 2 
brass) kept by an Indian tribe [per "Old Bucket"]. 

BOM

     
 18-May 1783 Martin Harris born in Easttown, NY.  
     
About 11-Mar 1784 Isaac Morley born in Montague, MA.  
     

  1785 

Solomon Spalding graduates from Dartmouth (previously 
attended Plainfield Academy and Studied Law in Windam), 
later ordained as a Congregational Minister and preaches for 3 
or 4 years. 

BOM

  1786 Ethan Smith (reportedly a Seminary classmate of Solomon 
Spalding) enters Dartmouth. BOM

     
 30-Apr 1789 George Washington becomes U.S. President.  
     
  1791 Joseph Smith Sr. Moves to Tunbridge, VT.  
     
 17-Feb 1792 William W. Phelps born.  
 15 Nov 1792 William Marks born in Rutland, VT.  

From  1792 to 
1831 

Martin Harris (a farmer) lives in Palmyra, NY; knew Joseph 
Smith and often hired him as a farm hand. During this period, 
Harris was a Quaker, a Methodist, and a Universalist; 

BOM
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A B C D E 
reportedly, he was known as a religious "hysteric" and prone 
to visions.  

     
 19-Feb 1793 Sidney Rigdon born in Piny Fork, PA.  
 27-Aug 1793 Edward Partridge born in Pittsfield, MA.  
     
  1794 John Corrill born.  
     
 5-Feb 1795 Newel Kimball Whitney born in Marlborough, VT.  
     
 24-Jan 1796 Joseph Smith Sr. Marries Lucy Mack.  
 9-May 1796 Lyman Wight born in Fairfield, NY.  
     
 4-Mar 1797 John Adams becomes U.S. President.  
About  1797 Male born to Joseph Sr. and Lucy Smith and died.  
     
 18-Jan 1798 Christian Whitmer Born in Pennsylvania.  
 11-Feb 1798 Alvin Smith (Joseph's brother) born in Tunbridge, VT.  
     
 1-Nov 1799 Thomas B. Marsh born in Acton, MA.  
     
 27-Jan 1800 Jacob Whitmer born in Pennsylvania.  
 9-Feb 1800 Hyrum Smith (Joseph's brother) born in Tunbridge, VT.  

 9-Sep 1800 Newel Knight born in Marlborough, VT, son of Joseph 
Knight.  

  1800 Hiram Page born in Vermont.  
  1800 David W. Patten born.  
     
 1-Jun 1801 Brigam Young born in Whitingham, VT.  
 14-Jun 1801 Heber C. Kimball born.  
 4-Mar 1801 Thomas Jefferson becomes U.S. President.  
 27-Aug 1802 John Whitmer born.  
 17-May 1803 Sophronia Smith (Joseph's sister) born in Tunbridge, VT.  
     
4 or 24-Jun 1804 Willard Richards born in Hopkinton, MA.  
 7-Sep 1804 Zebedee Coltrin born.  
 10-Jul 1804 Emma Hale born in Harmony, PA.  
  1804 John C. Bennett born in Massachusetts.  
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A B C D E 
     
 8-Jan 1805 Orson Hyde born in Oxford, CN.  

  1805 Joseph Smith Family moves to Sharon, VT. (county next to 
county of Poultney, VT.)  

 23-Dec 1805 Joseph Smith Jr. Born in Sharon, VT.  
     
 6-Jun 1806 Philo Dibble born in Peru, MA.  

 3-Oct 1806 Oliver Cowdery (third cousin of Joseph Smith) born in Wells, 
VT.  

  1806 William McLellin born in Tennessee.  
  1806 Eclipse.  
     
 1-Mar 1807 Wilford Woodruff born in Farmington (Avon), CT.  
 12-Apr 1807 Parley P. Pratt born in Burlington, NY.  
     
  1808 John Taylor born.  

 13-Mar 1808 Samuel Harrison Smith (Joseph's brother) born in Tunbridge, 
VT.  

     
 4-Mar 1809 James Madison becomes U.S. President.  
 8-Sep 1809 William Law born.  
 27-Sep 1809 Peter Whitmer Jr. Born in Fayette, NY.  

  1809 
Solomon Spalding (reportedly an anti-Mason) moves to 
Conneaut (New Salem) OH from Cherry Valley, NY. Builds a 
forge but business fails. 

BOM

From 1809 to 1825 Oliver Cowdery lives in Poultney, VT.  
     
 13-Mar 1810 Ephriam Smith (Joseph's brother) born in Royalton, VT.  
 24-Mar 1810 Ephriam Smith dies.  
     

  1811 Knights move to Colesville, NY and employed Joseph Smith 
from time to time. BOM

  1811 Lucy Mack Smith says Joseph Smith Sr. has visions in a 
dream where plates would be found in a box. BOM

  ? Lucy Smith says she believed no church was right and prayed 
in grove.  

 13-Mar 1811 William Smith (Joseph's brother) born in Royalton, VT  

  1811 Joseph Smith's family moves from Sharon or Royalton, VT. to 
Lebanon, NH.  

 19-Sep 1811 Orson Pratt born in Hartford, NY.  
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A B C D E 
     
 6-Sep 1812 John D. Lee born in Kaskaskia, IL.  
 28-Dec 1812 Catherine Smith (Joseph's sister) born in Lebanon, NH.  

  1812 Solomon Spalding (~51) leaves Conneaut OH, moves to 
Pittsburgh, PA. BOM

Between 1812 and 
1814 

Solomon Spalding brings a manuscript of Manuscript Found 
to printers Patterson & J. Harrison Lambdin. Lambdin wants 
Spalding to write a preface and provide funds to print it. 

BOM

Between 1812 and 
1814 

Solomon Spalding reportedly suspects Sidney Rigdon (18-20) 
of taking his missing manuscript (later found). (Sidney Rigdon 
lives within 15 miles of Pittsburgh.) 

BOM

 30-Mar 1813 Amasa Lyman born in Grafton, NH.  
     
About  1814 Solomon Spalding moves to Amity, PA.  
     

  1815 Joseph Merrick finds Pittsfield Parchments containing verses 
from Bible.  

 28-Jun 1815 Marinda M. (Johnson) Hyde born.  
     
 25-Mar 1816 Don Carlos Smith (Joseph's brother) born in Norwich, VT.  
 25-May 1816 Ebenezer Robertson born in Floyd, NY.  
  1816 Joseph Smith family moves to Palmyra.  
  1816 Elias Boudnot book published, referencing Adair's book. BOM

  1816 
Elias Smith (a minister)'s story published, telling of a vision in 
woods (when he fell and was injured) and seeing the "Throne 
of God" and .."the Lamb appeared." 

 

  1816 Solomon Spalding (~55) dies in Amity, PA.  BOM
     
 4-Mar 1817 James Monroe becomes U.S. President.  

  1817 George A. Smith born in Potsdam, NY, cousin of Joseph 
Smith.  

  1817 Religious revival held in NY area.  
     

 Early  1819 Sidney Rigdon moves in with Rev. Andrew Clark in Beaver 
County, PA.  

 Mar 1819 Sidney Rigdon gets minister's license and moves in with 
Adamson Bentley in Ohio. BOM

     

 Spring 1820 
First Vision: Church History puts the first vision at this date, 
but the description of the circumstances at the time, place it in 
1824 (event was not recalled until 1832). 
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A B C D E 

About  1820 

Joseph Smith Sr. and older sons begin operation with a group 
of "money diggers" (term for treasure hunters using occult 
methods to find and retrieve treasure); Alvin is reportedly the 
leader. 

BOM

 1-Mar 1820 Alex Campbell tells of a man reporting a vision where he saw 
the Savior at the tree tops and gave him forgiveness.  

     

From 1821 to 1826 
Ethan Smith (author of View of the Hebrews) is a minister at 
Poultney, VT. Congressional Church, attended by Oliver 
Cowdery's family (Step Mother and 3 sisters). 

BOM

 18-Jul 1821 Lucy Smith (Joseph's sister) born in Palmyra, NY.  

  1821 Sidney Rigdon & Adamson Bentley go to Bethany, MO. and 
meet Alexander Campbell. BOM

     

 16-Apr 1822 Manchester, NY Named (formerly called "Burt" and 
"Farmington").  

After Apr 1822 Joseph Smith family begins move to Manchester, NY (100 
acres purchased by Joseph Smith Sr. and Alvin Smith).  

  1822 
Sidney Rigdon gets Pastor job at Baptist Church in Pittsburgh, 
PA. He preaches Reformed Baptist (Campbellites), as opposed 
to the Redstone Baptists. 

BOM

     

Around 1822 and 1824 
Sidney Rigdon is known as a friend or associate of J. Harrison 
Lambdin and is often at his printing office (Patterson & J. 
Harrison Lambdin). 

BOM

Between 1822 and 1824 Sidney Rigdon shows Spalding manuscript to John Winters 
[per Winters]. BOM

     
     

 Spring 1823 Joseph Smith family completes move to Manchester, NY [per 
Lucy Smith].  

  1823 View of the Hebrews by Ethan Smith published in New York. BOM
  1823 Orson Hyde works for Grandison Newel.  
  1823 Heber C. Kimball a member of the Masons.  

 21-Sep 1823 
Joseph Smith (17) tells of Moroni visit and of the existence of 
the gold plates and, later, writes of instructions to wait four 
years. 

BOM

 22-Sep 1823 

Joseph Smith tells of attempt to get plates, but set them down 
(to look for other treasures [per Lucy Mack Smith]) and they 
disappeared.  
Smith struck by toad-like creature when trying to take back the 
plates.  
Told to return in one year with Alvin. [per Joseph Smith, per 

BOM
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several]. 

After 22-Sep 1823 Alvin Smith was the most excited about retrieving the plates 
[per Lucy Mack Smith]. BOM

After 22-Sep 1823 Joseph Smith tells family about the continent's former 
civilizations [per Lucy Mack Smith]. BOM

 22-Oct 1823 
Asa Wilds' story of vision with "Great Jehovah" published in 
Wayne Sentinel, saying  
"...every denomination was corrupt." 

 

 19-Nov 1823 Alvin Smith (27) dies.  

Between 1823 and 1827 
Hyrum Smith joins Masons.  
Masonic Mysteries tell of carved golden plate in arched stone 
vault. 

BOM

  ? 

Joseph Smith wanted a fat black sheep from William Stafford 
to form a circle of blood (by cutting the sheep's throat and 
having it walk around) to keep his money pot from leaving 
[per William Stafford]. 

BOM

     
 spring 1824 Religious Revival held in NY area (continues into 1825).  

  1824 

Lucy Mack Smith attends revivals (being grieved from Alvin's 
death [per Lucy Mack Smith]); she, Sophronia Smith, Hyrum 
Smith, and Samuel Harrison Smith join the Presbyterian 
Church. 

 

 1-Mar 1824 
Alexander writes of a man claiming he heard a voice in woods 
saying he was forgiven. And of another man claiming he saw 
the Savior clearly at the tops of the trees. 

 

 Aug 1824 
Wonders of Nature and Providence, Displayed by Josia Priest 
published (20 miles from Palmyra). In Manchester Library 
(copyright 6/2/1824). 

BOM

 22-Sep 1824 
Joseph Smith (18) tells of second attempt to get plates (no 
Alvin), told to return in one year with another that would be 
known to him as the right person. 

BOM

After 22-Sep 1824 

Joseph Smith Sr. tells Willard Chase (a neighbor and friend to 
the Smiths) that a spirit appeared to Joseph Smith on 21-Sep, 
1823 and told him of gold plates to be retrieved on 22-Sep, 
and instructed him to dress in black clothes, ride a black horse 
with a switch tale, and demand book in a certain name and , 
after getting it, take it away without laying it down. Joseph 
complied and found the box, opened the cover, removed the 
plates, but laid them down to put the cover back on the box 
and the plates disappeared and returned to the box. Smith tried 
to re-take the plates but he saw something like a toad which 
soon assumed the appearance of a man and struck him on the 
side of his head. It struck him again when he tried to take the 
plates again. The spirit told Smith he could not have them, as 
he had not obeyed the orders and was instructed to return in 
one year with his oldest brother (Alvin).  

BOM
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Joseph Smith returned on 22-Sep, 1824 but without Alvin 
(died) so was told to return in one year with a person that 
would be known to him. Smith decided the person was Samuel 
T. Lawrence (another treasure seeker and a seer). Lawrence 
told Smith to use his seer stone to look into the box and asks 
Smith if he sees anything else in the box, Smith says no, 
Lawrence asks him to look again and asks Smith if he sees a 
large pair of specks with the plates; Smith says he sees the 
specks. Lawrence says the plates should not be seen by anyone 
for about two years. 
Joseph Smith changes his mind about Samuel Lawrence being 
the right man to bring. [per Chase]. 
Joseph Smith later (in or after 1825) tells a similar story to 
Joseph Knight but no mention of the toad like creature; says 
he looked into his glass (seer stone) and saw that the right 
person to bring was Emma Hale [per Joseph Knight]. 
Joseph Smith later tells Henry Harris that he had a revelation 
from God that the plates were hid in a certain hill and he 
looked in his stone and saw them, but an angel said he couldn't 
get them until he was married [per Henry Harris]. 

 25-Sep 1824 
Wayne Sentinel prints Joseph Smith Sr.'s account that reports 
of Alvin's grave being disturbed were untrue, as he and others 
checked. 

BOM

  1824 

Sidney Rigdon looses Pastor job (the Redstone Baptists regain 
control of the Pittsburgh Baptist Church); Rigdon becomes (or 
returns to being) a tanner in Pittsburgh, PA. 
He takes about three years off to study the Bible. 

BOM

     
 4-Mar 1825 John Q. Adams becomes U.S. President.  

  1825 Oliver Cowdery (known as a law pettifogger) moves to 
western NY.  

  1825 View of the Hebrews reprinted. BOM
     
  1825 Joseph Smith Sr. (a cooper) defaults on mortgage.  

In or 
before  1825 

Joseph Smith gets a brown seer stone from the well of Willard 
Chase (neighbor).  
Mason Chase (son of Willard) claimed the stone was his and 
that Lucy Mack Smith got the stone from Mason's mother [per 
Abel Chase (Mason's brother) in an 1881 interview]. Sally 
Chase (sister of Mason and Abel) has a seer stone of her own 
[per Abel Chase and Ezra Pierce]. 

BOM

  1825 Joseph Smith (19) and father go to Pennsylvania and join a 
band of money diggers hunting for Spanish treasure.  BOM

  1825 

Isaac Hale's affidavit of 20-Mar, 1834, says that Joseph Smith 
boarded with him while he was employed by money-diggers 
as a seer, by means of putting a stone in his hat then putting 
the hat over his face. 

BOM
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Hale says Smith was insolent to his father. 

 10-Nov 1825 Hiram Page marries Catherine Whitmer.  

 19-Nov 1825 Joseph Smith leaves Hale's but visited several times afterward 
[per Hale's affidavit].  

From 
about 
through 

Nov 20-
Mar 

1825 
1826 

Joseph Smith lives at Josiah Stowell's in Bainbridge, NY, 
while working for him as a treasure hunter. BOM

  1825 J. Harrison Lambdin dies. BOM

About  1825 Story of Smith family's attempts to retrieve a golden bible 
begins to spread. BOM

About  1825 

Sidney Rigdon leaves Pittsburgh, moves to Ohio and 
continues as a Campbellite preacher (later called Disciples of 
Christ or Newlight), and converts nearly 1000. 
Reportedly preaches elements of what becomes Mormon 
doctrine. 

 

During or After 1825 Sidney Rigdon at odds with Alexander Campbell. BOM
     
  1826 Joseph Smith (20) reportedly carries Jupiter Talisman.   

 3-Mar 1826 Wayne Sentinel prints discussion to exclude the Apocrypha 
from scriptures. BOM

 20-Mar 1826 

Joseph Smith (20) the "Glass Looker" (a minor) tried for 
"money digging"  
(a misdemeanor) in Bainbridge, NY. by Justice Neely under 
Vagrant Act. Charged by Peter G. Brigdman. Accused of 
palpable deceptions with the stone, such as reading pages from 
a closed book, etc. 
No sentence, but "condemned" and required to leave area. 
Told: "Off Off" (Also known as "leg bail.") 
Trial fee: 2.68. 

BOM

  1826 Ethan Smith visits Palmyra, NY.  

 Summer 1826 
or 27 

Sidney Rigdon reportedly tells Alexander Campbell and 
Adamson Bentley that a golden book will come out (Bentley 
says it was in 1827, Campbell recalls it as 1826). 

BOM

     

  1827 William Morgan (an anti-Mason) disappears (was writing an 
expose of Masons).  

Before 18-Jan 1827 Joseph Smith reportedly uses seer stone to determine that 
Emma is right person to bring to the hill to retrieve the plates. BOM

 18-Jan 1827 Joseph Smith (21) elopes with Emma Hale (against her father's 
wishes) and marries her in Bainbridge, NY.  

After 18-Jan 1827 Joseph Smith and Emma return to Harmony with Peter 
Ingersol to get Emma's things.  

After 18-Jan 1827 Joseph Smith and Emma living with Joseph Smith's family in 
Manchester, NY.  
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 Mid Mar 1827 Sidney Rigdon seen at Smith's by Lorenzo Saunders 
(identified by Harrison Smith). BOM

  1827 Sidney Rigdon seen several times at Smith's by Abel Chase. BOM

 20-Sep 1827 
Joseph Knight and Josiah Stowell come to stay at Joseph 
Smith's house as they know about Smith's plans to retrieve the 
plates on 22-Sep 

BOM

Early AM 22-Sep 1827 
Joseph Smith took Knight's horse and wagon and went with 
Emma to the hill (a glacial drumlin). Knight was upset that his 
horse and wagon were gone [per Lucy Mack Smith].  

BOM

 22-Sep 1827 

Joseph Smith says, while Emma prayed (staying with the 
wagon), he retrieved the gold plates and hid them in an old 
black hollow oak tree top [per Harris]; in a birch log [per Lucy 
Mack Smith] meanwhile, Joseph Smith Sr. and Josiah Stowell 
were digging for money. [per Harris' 1859 interview]. 

BOM

 22-Sep 1827 Heber C. Kimball, in Mendon, has a vision of armies 
marching in the heavens.  

After 22-Sep 1827 
Joseph Smith tells Henry Harris that he used the seer stone 
upon instructions from an angel to find the plates [per Henry 
Harris]. 

BOM

 23-Sep 1827 Joseph Smith goes on a job to Macedon to help put a wall in a 
well and some other labor for widow Wells.  

After 23-Sep 1827 

10-12 money-diggers are clubbed with Willard Chase (a 
Methodist Class leader) who send for their own conjuror 
(Samuel Lawrence) to determine where the plates are hidden. 
Joseph Smith, Sr. investigates and finds the group at 
Lawrence's house [per Lucy Mack Smith]. 

BOM

About 2-Oct 1827 

Emma Smith rides to Macedon and tells Joseph about the 
money-diggers plan. Joseph looks in to his seer stone and says 
the plates are safe. 
Joseph and Emma return to Smith's. Joseph walks to hill and 
retrieves plates from his hiding place, while carrying them 
back through the woods (off regular path) is attacked by a man 
who sprang up and hit him with a gun, knocking him down, 
Joseph leveled him and ran home, knocking several more 
down as he ran. Dislocated his thumb which was reset by 
Joseph Smith, Sr. Joseph relays the story to Joseph Knight and 
Josiah Stowell then goes to Willard Chase's house and tells 
him the story [per Joseph Smith per Lucy Mack Smith]. 
Smith tells Willard Chase that it was two men that attacked 
him and that if not for the stone that he got from Chase's well, 
he would not have obtained the book [per Willard Chase]. 
Smith tells Martin Harris that he was attacked by what 
appeared to be a man who wanted the plates and struck him 
with a club [per Martin Harris]. 

BOM

  1827 
Sidney Rigdon seen at Smith's several times and several 
months apart by Mrs. S. F. Anderick, while visiting Sophronia 
Smith [per Anderick]. 

BOM
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 Fall 1827 Sidney Rigdon seen with Joseph Smith in Palmyra by Lorenzo 
Saunders (identified by Jugegsah) [per Saunders]. BOM

 Early 
Oct 1827 Joseph Smith doing work for Peter Ingersoll [per Harris's 1859 

interview].  

 Early 
Oct 1827 

Martin Harris hears of gold bible from his brother, Preserved 
Harris, and visits Joseph Smith and agrees to finance its 
publication. Says Smith told him that he used his seer stone, 
from the well of Mason Chase (neighbor) to discover the 
plates, and Smith told him that he used the spectacles to see 
that Martin Harris was the man who would assist him to get 
the book.  
Harris says Luck Mack Smith came to see him and that Joseph 
wanted Harris to come see him. [per Harris's 1859 interview].
Martin Harris gives Smith $50 to finance translation 
(reportedly enraging his wife, Lucy Harris). 

BOM

Late or 
early Oct Nov 1827 

Joseph and Emma Smith move back to Harmony, PA with 
Alva (Emma's brother)'s help. Martin Harris pays Smith's 
debts and finances the trip [per Harris's 1859 interview]. 

BOM

About Nov 1827 Joseph Smith tells Isaac Hale that he's given up "glass-
looking" [per Hale's 1834 affidavit].  

About Nov 1827 

Joseph Smith answers Isaac Hale question (as to who will be 
the first to see the plates) that a child will be the first to see 
them. 
Isaac Hale demands to see the plates if Joseph is to stay at his 
house, Joseph Smith refuses and hides the plates in the woods 
[per Hale's 1834 affidavit]. 

BOM

  1827 Orson Hyde joins Methodists.  

After  1827 Orson Hyde joins Campbellites and moves in with Sidney 
Rigdon.  

     

  1828 

Joseph Smith gives Martin Harris a copy of a part of the gold 
plates; Martin Harris shows copy to Prof. Charles Anthon of 
Columbia University. Anthon (after hearing the story) says it's 
no known language. Joseph Smith says it's Reformed 
Egyptian. 

BOM

     

  1828 King James Bible with the Apocrypha and the 1769 revisions 
is printed by H. & E. Phinney Co. in Cooperstown, NY. BOM

 12-Apr 1828 Joseph Smith begins translating The Book of Mormon [per 
Joseph Smith]. BOM

 Spring 1828 
Martin Harris goes to Harmony, PA as scribe (says plates not 
in room, and that Joseph Smith used his seer stone to translate) 
[per Harris' 1859 interview]. 

BOM

   Isaac Hale says used his seer stone in his hat over his face to 
translate the plates, while the plates were hid in the woods [per BOM



103 
GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

A B C D E 
Hale's affidavit]. 

     

 14-Jun 1828 

Joseph Smith completes 116 pages (foolscap-size) of 
translation from the gold plates (the book of Lehi), with 
Martin Harris transcribing with a blanket stretched between 
them. 

BOM

After 14-Jun 1828 

Martin Harris repeatedly asks Joseph Smith to borrow the 
transcript. Smith refuses twice but relents (by revelation) on 
the third request but makes Harris agree to a covenant to only 
show his family. 
Harris brings the 116 page translation from the gold plates 
back to Palmyra and shows them to his wife, Lucy Harris, but 
he looses the transcripts (says they were stolen). (Lucy Harris 
was suspected of hiding or destroying them.) 

BOM

After 14-Jun 1828 Joseph Smith looses the Urim and Thummim, through 
trangression. BOM

     
 15-Jun 1828 Son of Joseph and Emma Smith born and died, Harmony, PA.  

 Jul 1828 
The Urim and Thummim are returned to Joseph Smith, and 
being done with them, a heavenly messenger called for them 
and Smith delivered them all up. 

BOM

  ? 
Joseph Smith says angel took back plates and Urim and 
Thummim but later returned the plates, but not the Urim and 
Thummim but gave permission to Smith to use his Seer Stone.

BOM

 Jul 1828 

Joseph Smith reports his first revelation (reportedly by using 
his seer stone) where he is rebuked [presumably] for letting 
Martin Harris take the translations. Says he lost the privilege 
of translating for one season. 

BOM

 Summer 1828 Sidney Rigdon reportedly seen with Samuel Lawrence at 
Lawrence's by Lorenzo Saunders. BOM

About  1828 

Joseph Smith tells Emma's cousins Hiel and Joseph Lewis that 
while trying to get the Plates, he was knocked down three 
times and a man appeared, like a Spaniard, with a long beard 
and his throat cut from ear to ear with blood flowing down 

BOM

  1828 Joseph Smith reportedly applies for membership in (his wife's) 
Methodist Church.  

Winter of 1828 and 1829 

Oliver Cowdery (son and brother of Royal Arch Mason 
Initiates) works as a teacher in Manchester, NY with Joseph 
Smith Sr. as one of his students.  
Cowdery stays with the Smiths (customary for teachers to 
board with a student's family) and learns of the "golden bible" 
story. 

BOM

     

  1829 Sidney Rigdon converts Parley P. Pratt to Reformed Baptist 
(Rigdon acknowledges that he doesn't have the proper BOM
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religious authority) [per Parley P. Pratt]. 

 4-Mar 1829 Andrew Jackson becomes U.S. President.  

 5-Apr 1829 Oliver Cowdery travels to Harmony, PA with Samuel Smith to 
meet Joseph Smith. BOM

 5-Apr 1829 Oliver Cowdery meets Joseph Smith (23) at Harmony, PA. BOM

 7-Apr 1829 

Joseph Smith resumes translating the gold plates (from where 
he left off) with Oliver Cowdery transcribing. The missing 
part was re-translated last but with different content. Cowdery 
desires the gift of translation. 

BOM

 May 1829 

Joseph Smith receives revelation that the first 116 pages 
should not be retranslated because wicked men may have the 
original and would change its words to disagree with the re-
translation and claim that Joseph Smith was a fraud, so he's to 
replace the 116 pages with the small plates of Nephi (book of 
Lehi). 

BOM

 15-May 1829 Oliver Cowdery and Joseph Smith baptize each other.  
 15-May 1829 Samuel Harrison Smith baptized.  

   Oliver Cowdery writes David Whitmer (due to persecution) 
for he and Joseph Smith to move in with him.  

 1-Jun 1829 
Martin Harris reproved in a revelation for hesitating to dispose 
of his land to meet the obligations entered into with the 
printer. 

 

About 1-Jun 1829 
David Whitmer arrives at Harmony and brings Oliver 
Cowdery, Joseph Smith, and Emma Smith to Fayette, NY. 
Translation resumed. 

BOM

After 1-Jun 1829 

Joseph Smith reveals that three witnesses to the gold plates are 
required (in the presence of Oliver Cowdery, David Whitmer, 
and Martin Harris); the three of them request to be the 
witnesses, Smith relents.  

BOM

After 1-Jun 1829 Oliver Cowdery and David Whitmer report a vision by an 
angel of the gold plates. BOM

After 1-Jun 1829 

Martin Harris reports a vision of the gold plates three days 
after Cowdery and Whitmer. 
After their visions, Smith writes the witness statement and the 
three sign it. 

BOM

 Late Jun 1829 Translation complete [per David Whitmer]. Oliver Cowdery 
makes a printer's copy. BOM

 Jun 1829 John Whitmer assists with writing [per Joseph Smith].  
 Jun 1829 John Whitmer baptized.  
 Jun 1829 Peter Whitmer Jr, baptized.  
 Jun 1829 Hyrum Smith baptized.  

 Jun 1829 Joseph Smith reveals that eight additional witnesses to the 
gold plates are required. BOM
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 Jun 1829 

The following report visions of, or handling the covered, gold 
plates: First group:  

Christian Whitmer, (David's brother), 
Jacob Whitmer, (David's brother), 
Peter Whitmer, Jr. (David's brother), 
John Whitmer, (David's brother) saw plates by a 
supernatural power, 

Second group:  
Hirum Page, (husband of David's sister, Catherine), 
Joseph Smith Sr. 
Hyrum Smith, 
Samuel Harrison Smith 

BOM

  1829 Martin Harris goes to Rochester to find a printer. BOM

 Aug 1829 Type setting and printing of The Book of Mormon started at E. 
B. Grandin's [per John H. Gilbert] BOM

 5-Sep 1829 Rochester Gem prints Martins Harris' description of the plates 
as 8" x 6" x 1/8." . BOM

 4-Oct 1829 Joseph Smith arrives at Harmony, PA.  

10-Aug 
or 8-Oct 1829 

Oliver Cowdery buys a 1828 H. & E. Phinney Bible with the 
Apocryphia at Egbert B. Grandin's book store in Palmyra, NY 
for $3.75. 

BOM

  1830 Stephen Bradies writes, in a book, that he saw the Savior when 
he was 14.  

 Mar 1830 Printing of The Book of Mormon completed [per John H. 
Gilbert]. BOM

 Mar 1830 

Book of Mormon Published, 588 pages. 5,000 copies costing 
$3,000. Sale price $1.75.  
Joseph Smith listed as Author and Proprietor. 
Printed by E. B. Grandin (Publisher of Wayne Sentinel) and 
funded by Martin Harris who mortgaged 240 acres to Grandin 
for 18 months (the note was due Feb 5, 1831 and 151 acres of 
it later sold to Thomas Lakey). Describes 3 migrations from 
middle east, 2nd and 3rd around 600 BC. Addresses every 
religious issue being debated in the New York area in the 
1820s [per Alexander Campbell]. Jacob 2:23 - prohibits 
polygamy. Contains Greek names and terms. Describes 
several crops and animals that were not introduced to the 
Americas until after the 1400s. Has events similar to and/or 
phrases nearly identical to those found in: 
The preface to the King James Bible' 
21 chapters of Isaiah, 
The Maccabees (from the Apocrypha), 
James Adair's History of the American Indians, 
Josephlus' Wars of the Jews, 
Ethan Smith's View of the Hebrews, 
Shakespeare's Macbeth and Hamlet.  

BOM

 6-Apr 1830 "Church of Christ" founded in Manchester or Fayette, NY.  
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After 6-Apr 1830 Joseph Smith Sr. Baptized.  
After 6-Apr 1830 Lucy Mack Smith Baptized.  
After 6-Apr 1830 Martin Harris Baptized.  
After 6-Apr 1830 Orrin Porter Rockwell (and other Rockwells) Baptized.  
 Apr 1830 Joseph Smith revelation: Oliver Cowdery to beware of pride.  

 Apr 1830 Oliver Cowdery is named "Historian & Recorder" of church 
(until Jun 1831).  

 11-Apr 1830 Oliver Cowdery gives first discourse of the new Church at the 
house of Peter Whitmer Sr.  

 11-Apr 1830 Christian Whitmer baptized.  
 11-Apr 1830 Jacob Whitmer baptized.  
 11-Apr 1830 Anne Whitmer baptized.  
 11-Apr 1830 Elizabeth Whitmer baptized.  
 11-Apr 1830 Katherine Page baptized.  
 11-Apr 1830 Hiram Page baptized.  

After 11-Apr 1830 
Hiram Page acquires a seer stone of his own and receives 
revelations (contrary to Joseph Smith's), the Whitmers and 
Oliver Cowdery believe Page's revelations. 

 

 1821 to 1830 Whitmers were Methodists, Reformers, Presbyterians, 
Menonites, and Baptists [per Rev. Dierich Willers]  

 18-Apr 1830 Peter Whitmer Sr. baptized.  
 18-Apr 1830 Mary Whitmer baptized.  
 18-Apr 1830 William Jolly baptized.  
 18-Apr 1830 Elizabeth Jolly baptized.  
 18-Apr 1830 Vincent Jolly baptized.  
 18-Apr 1830 Richard B Peterson baptized.  
 18-Apr 1830 Elizabeth Anne Whitmer baptized.  
 Apr 1830 Joseph Smith visits Joseph Knight of Colesville, NY.  
 9-Jun 1830 First Conference (about 30 members).  
After  9-Jun 1830 Joseph Smith tried and acquitted of [?] [per Newel Knight].  
 Aug 1830 Joseph Smith Sr. And Don Carlos Smith go on Mission.  

 Late 
Aug 1830 Joseph Smith visits Colesville with John Whitmer, David 

Whitmer, and Hyrum Smith.  

 Early 
Sep 1830 Parley P. Pratt (a Campbellite) baptized.  

 19-Sep 1830 Orson Pratt baptized.  

 26-Sep 1830 Second Conference - 62 Members (35 baptized since 
6/9/1830).  

 Sep 1830 Hirum Page renounces his seer stone [per Joseph Smith] at the 
Second Conference.  
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 Fall 1830 Levi Hancock (a cabinet maker) baptized.  
Before Oct 1830 Frederick G. Williams joins Church.  

 Oct 1830 

Oliver Cowdery, Parley P. Pratt, Peter Whitmer, and Ziba 
Peterson sent on mission to Missouri (to the Lamanites). They 
arrive early 1831 [per Oliver Cowdery and Peter Whitmer].  
On their way, they stop in Kirtland, OH (Oct), Parley P. Pratt 
seeks out and baptizes Sidney Rigdon, along with several 
other Cambellites. 

 

 16-Oct 1830 

Philo Dibble (a Kirtland land dealer) baptized by Parley P. 
Pratt. 
Joseph Smith living on Frederick G. Williams' farm which was 
$400 in debt and in danger of reverting to the prior owner; 
Joseph Coe was required to raise the money but couldn't so 
Dibble sold some of his 1200 acres for $1.75 per acre and paid 
Joseph Smith the $400 [per Philo Dibble]. 

 

  1830 

Isaac Morley (a cooper and a Campbellite) joins Church.  
Morley also promoted the concept of community goods and 
had 50 - 60 people (called "Big Family") living on his farm, 
and more on a separate piece of property [per Josiah Jones (a 
non-converted Campbellite)]. 

 

  1830 House built on Isaac Morley's lot in Kirtland for Joseph 
Smith's family.  

  1830 Lyman Wight (a Campbellite and friend of Isaac Morley) 
baptized.  

 Oct 1830 Samuel H. Smith, Ziba Peterson, Frederick G. Williams, and 
Peter Whitmer preach in Kirtland, OH [per Orson Hyde].  

 Oct 1830 Orson Hyde (a Campbellite) baptized (by Sidney Rigdon).  

 Autumn 1830 Parley P. Pratt has vision in the heavens of lights forming 
shapes (square and compass).  

 Nov 1830 Newel Kimball Whitney (a Campbellite and associate of 
Sidney Rigdon) baptized.  

 Dec 1830 
Sidney Rigdon travels to New York and visits Joseph Smith 
[per Newel Knight and Orson Pratt]. Edward Partridge travels 
with Rigdon [per John Whitmer]. 

 

About  1830 

Joseph Smith Sr. tells Fayette Lapham and Jacob Ramsdell 
that Joseph Smith saw, in a dream, a large and tall man in 
ancient clothing that was covered in blood that told him of the 
treasure and that a spirit had been murdered on the spot to 
guard the treasure.  
On one of the attempts, Smith was told he wasn't punctual and 
to return in one year with Alvin. 

BOM

     

  1831 
Isaac Morley sent to Jackson County, MO to find a location 
for the Mormons to settle; finds a place near Independence, 
MO. 
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  1831 Hiram Page moves to Kirtland, OH.  
  1831 Joseph Smith Sr. Moves to Kirtland, OH.  
  1831 Martin Harris moves to Kirtland.  

  1831 Edward Partridge moves (returns?) to Kirtland, OH. [per John 
Corrill].  

 Winter 1831 Ezra Booth (a Methodist preacher) and his friend John 
Johnson, join the Church.  

 2-Jan 1831 Church holds third conference, Fayette, NY.  
 6-Jan 1831 Lucy Mack Smith interviewed at Waterloo, NY.  
 6-Jan 1831 Six cut off from the Church [per Orson Pratt].  
 9-Jan 1831 Zebedee Coltrin joins Church.  
 10-Jan 1831 John Corrill (a Campbellite) joins Church.  
 11-Jan 1831 Eight cut off from the Church [per Orson Pratt].  
 23-Jan 1381 School of the Prophets established [per Zebedee Coltrin].  

 Late Jan 1831 
Joseph Smith (25) starts for Kirtland, OH with Sidney Rigdon 
and Edward Partridge; arrives early Feb. And stays with 
Newel K. Whitney [per Smith]. 

 

 4-Feb 1831 Thomas Campbell sends letter to Sidney Rigdon, responding 
to his Book of Mormon challange.  

 4-Feb 1831 

Joseph Smith's revelation: 
A house should be built for Smith to live and translate; 
Sidney Rigdon should live as seems good to him; 
Edward Partridge to be ordained a bishop. 

 

 9-Feb 1831 

Joseph Smith revelation: Elders to go forth two by two, except 
Smith and Rigdon to go for a little time. Also, Edward 
Partridge to stand in office as appointed unless he transgresses 
and another will be appointed. 
Also, cleave to wife and none else. And, surpluses to go to 
Church. 

 

 16-Feb 1831 

Sidney Rigdon and Joseph Smith have vision of Father and 
Son while translating the Old and New Testaments (with 
Rigdon transcribing). 
Levi Hancock says he was with Rigdon during the translation 
of the Bible. 

 

 Feb 1831 Joseph Smith has revelation; includes "...love one wife and no 
one else."  

  1831 
Wycam Clark, with others (including Northrop Sweet), 
apostates and gets a revelation that he's the true Revelator and 
Prophet: starts the "Pure Church of Christ" with six members 

 

  1831 John Noah claimed to be a prophet and was expelled.  

 Mar 1831 Joseph Smith has revelation; includes "...a man should have 
one wife."  

 8-Mar 1831 John Whitmer is revealed to be historian of the Church.  
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 Apr 1831 Marinda M. (Johnson) Hyde baptized.  

 30-Apr 1831 Son and daughter of Joseph and Emma Smith born and died at 
Kirtland, OH.  

After May 1831 Edward Partridge instructed to repent and he shall be forgiven.  

 May  1831 John Wakefield and Parley P. Pratt instructed to go forth 
among the churches and strengthen them with exhortation.  

 May 1831 John Corrill instructed to labor in the vineyard.  

 5-Jun 1831 
Dr. Cephas Dodd, tells of Spalding Story Manuscript found in 
the Wilds of Mormon. Claims The Book of Mormon was 
copied from it. 

 

After 5-Jun 1831 

Sidney Rigdon asks Levi Hancock to build a desk and an 
office for him. 
Levi Hancock gives money to Sidney Rigdon, as Sidney has 
none. 

 

Shortly 
aft 10-Jun 1831 Heber C. Kimball joins the Baptists.  

 Jun 1831 Joseph Smith visits missionaries in Missouri [per Oliver 
Cowdery].  

 Jun 1831 Joseph Smith announces "high priesthood."  
 Jun 1831 William W. Phelps baptized.  

 Jun to 
Jul 1831 

Edward Partridge moves from Kirtland to Independence, MO 
with Sidney Rigdon, Martin Harris, William W. Phelps, and 
others. 

 

  1831 
Joseph Smith, Sidney Rigdon, and Frederick G. Williams 
(Messenger and Advocate Publisher) are the "First 
Presidency." 

 

 2-Aug 1831 Sidney Rigdon preaches that the Missouri land has been 
promised to the saints and asks them to accept it.  

 20-Aug 1831 Dr. William E. McLellin joins Church.  

 31-Aug 1831 Sidney Rigdon preaches about the promise land and that the 
people shall repent or be destroyed.  

 Aug 1831 Oliver Cowdery and Joseph Smith go to Kirtland [per Oliver 
Cowdery].  

 11-Sep 1831 
Revelation: Edward Partridge had sinned, instructed to repent, 
Ezzra Booth admonished, Isaac Morley forgiven but told to 
sell farm. Tithing disscussed. 

 

 Sep 1831 
Joseph Smith moves to Hiram, OH and lives with the 
Johnsons. 
Sidney Rigdon also moves to Hiram. 

 

About Oct 1831 Ezra Booth, Jacom Scott, Symons Rider, Eli Johnson, and 
others apostate.  

 Oct 1831 Joseph Smith and Sidney Rigdon resume re-translation of the 
Bible.  
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 Nov 1831 
Oliver Cowdery and John Whitmer sent to Independence, MO 
with the revelations, to be published by William W. Phelps 
(Book of Commandments). 

 

 8-Dec 1831 Ezra Booth writes of a revelation directing Elders to marry 
with the natives.  

     

 Jan 1832 Several excommunicated by Orson Pratt and Cahoon [per 
Orson Pratt].  

 25-Jan 1832 Sidney Rigdon and Edward Partridge at odds (a hardness 
between them); resolved [per Joseph Smith].  

 22-Jan 1832 Oliver Cowdery (25) marries Elizabeth Ann Whitmer (David 
Whitmer's sister).  

 10-Feb 1832 Alexander Campbell writes his denunciation of The Book of 
Mormon, citing numerous discrepancies and contradictions. BOM

 Mar 1832 Joseph Smith, by revelation, is called "Enoch."  

Before 27-Mar 1832 

Sidney Rigdon preached that the "keys of the Kingdom were 
taken from us," and was rumored that he was going to expose 
Mormonism.  
Hyrum Smith disputed Rigdon's claim and says the keys were 
not lost. 
Joseph Smith rebuked Sidney Rigdon.  
Rigdon was reportedly flung about a room by an unseen force 
and laid up for five or six weeks [per Philo Dibble]. 

 

 27-Mar 1832 

Joseph Smith (while living at the Johnson's in Hirum, OH) and 
Sidney Rigdon are tarred and feathered by Simons Rider (a 
former Campbellite preacher), Warren Waste, Eli Johnson, 
Edward Johnson, and John Johnson upon rumors of Smith's 
intimacy with Nancy Marinda Johnson (16) (Eli Johnson's 
sister). 
The mob also brings Joseph Smith to Dr. Dennison for 
castration but the Dennison refuses to perform the operation. 
Next day, Sidney Rigdon crazed and wants to kill Joseph 
Smith with his razor [per Smith]. 

 

After 27-Mar 1832 
Philo Dibble sells possessions to advance money to Joseph 
Smith to buy land in Jackson County: gives $50 to Parley P. 
Pratt and, when asked for more, gives $300 [per Dibble]. 

 

 Apr 1832 

Joseph Smith revelation that many had sinned. 
Also, that the following are to be bound: 
Newel K. Whitney (former Campbellite) (Ahashday*), Sidney 
Rigdon (Pelagoram*), [someone?] (Mahalaleel), Joseph Smith 
(Gazelam*), Oliver Cowdery (Olihah*),  
[someone?] (Horah), Martin Harris (Mahemson*), [someone?] 
(Shalemanasseh) [sp?] 
Note: Edward Partridge is Alam*, John Johnson is Zombre*, 
and Frederick G. Williams is Shederlaomack*, Kirtland also 
called Shinehah*, and Zarahemla* is for Iowa 
*Code names used in the Doctrine and Covenants due to 
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persecution [per Orson Pratt]. 

 14-Apr 1832 
Brigham Young (a carpenter and joiner) baptized, later 
receives the gift of tongues and interpretation; speaks in 
tongues. 

 

 15/16-
Apr 1832 Heber C. Kimball, (acquaintance of Brigham Young), 

baptized.  

 27-Arp 1832 Amasa Lyman joins Church.  

 Jun 1832 The Evening and Morning Star published by Church in 
Independence, MO until July 1833, William W. Phelps editor.  

 6-Jun 1832 
Joseph Smith (26) sends letter to Emma describing vision: 
says he "visited a grove and called upon God in prayer ... God 
forgave my sins." 

 

 15-Jun 1832 David W. Patten baptized.  

Between 20-Jul 
27-Nov 1832 Joseph Smith writes (in a ledger) that when he was 16, the 

Lord appeared and said his sins were forgiven.  

 4-Aug 1832 Joseph Smith says plates were 6" x 8" and thinner than tin and 
6" high, 40 to 60 lbs and had the appearance of gold. BOM

 10-Sep 1832 George A. Smith baptized.  

 29-Nov 1832 Joseph Smith goes to Chardon to see his sisters Sophronia and 
Catherine [per Smith].  

 29-Nov 1832 
Joseph Smith writes that Frederick G. Williams prophesized 
that he should go to Pittsburgh in the spring to establish a 
bishopric, then go to New York a year later 

 

  1832 

Joseph Smith begins recording the origin of the Church, says 
that reading the Bible stirred him to pray (no mention of 
religious excitement). Says he was 12-15, and Christ appeared 
(no mention of the Father or of an evil power over taking 
him). 

 

  1832 

Mormon Missionaries read passages from The Book of 
Mormon at a public meeting; Solomon Spalding's brother and 
friends are present and recognize names and story from 
Spalding's Manuscript Found. 

BOM

  1832 
Several acquaintances of Solomon Spalding claim that the 
historical content of The Book of Mormon is identical to 
Spalding's Manuscript Found, but not the religious content. 

BOM

 Fall 1832 Ohio disciples receive gift of tongues [per Wilford Woodruff].  
 6-Nov 1832 Joseph Smith III born in Kirtland, OH.  

About Nov 1832 South Carolina defies Federal Government by proposing to 
nullify Federal tariffs within their borders.  

 3-Dec 1832 Jesse Gause (former member of the First Presidency) 
excommunicated.  

 25-Dec 1832 Joseph Smith predicts civil war.  
  1832 Hiram Page moves to Independence, MO.  
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 Winter 1832 - 
33 

Parley P. Pratt and Dr. William E. McLellin go on a mission 
through MO and IL.  

     
 12-Feb 1833 Illinois outlaws polygamy.  

 3-Mar 1833 Joseph Smith gets a revelation that the Lord is not pleased 
with McLellin [per Joseph Smith].  

 Mar 1833 Joseph Smith names Sidney Rigdon as First Counselor in the 
First Presidency.  

 Jun 1833 Saints in Zion receive gift of tongues [per Wilford Woodruff].  

 3-Jun 1833 

Dr. Philastus Hurlbut excommunicated for unchristian-like 
conduct with females. Also, 
Daniel Copley cut off for not going on a mission (claiming to 
be too weak). 

 

 21-Jun 1833 Dr. Philastus Hurlbut appealed, was forgiven and reinstated.  

 23-Jun 1833 Dr. Philastus Hurlbut charged with other offences and 
excommunicated. BOM

 23-Jun 1833 James Higby cut off from Church.  
 23-Jun 1833 Kirtland Temple cornerstones laid.  

 15-Jul 1833 

Saints in Zion, MO receive notice from the citizens of Jackson 
County, accusing them of planning to take over all the Jackson 
County land, tampering with their slaves, and inviting free 
negroes and mulattos to join; the citizens instruct Mormons to 
leave or they will remove them. 

 

 20-Jul 1833 

An Independence, MO citizens committee meeting voted to 
destroy the press of The Evening and Morning Star (A. S. 
Gilbert (store owner), Edward Partridge, Isaac Morley, John 
Corrill, William W. Phelps, and John Whitmer were present).
The press was destroyed by the mob and Edward Partridge and 
Charles Allen were tarred and feathered and ordered to leave 
Independence (were living in house rented from Lilburn W. 
Boggs). 

 

 23-Jul 1833 Mormons agree to leave Jackson County, most by 1-Jan, 1834 
and all by 1-Apr, 1834 [per John Whitmer].  

 Aug 1833 

Philastus Hurlbut goes to Conneaut, OH and collects 
statements from eight people claiming that the historical 
content of the Book of Mormon is from Solomon Spalding's 
manuscript:  

John Spalding (Solomon's brother), 
Martha Spalding (John's wife), 
Henry Lake (Solomon's partner in the forge business),
John N. Miller (employee of Spalding and Lake), 
Arron Wright (Conneaut Justice of the Peace), 
Oliver Smith (Spalding boarded with him), 
Nahum Howard (town doctor), 
Artemus Cunningham (a debt holder trying to get 

BOM
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payment from Spalding). 

  1833 Book of Commandments Published.  

About  1833 Joseph Smith diary tells of "Strange Account" of vision when 
he was 16 of "the Lord" who said his sins were forgiven.  

 Aug 1833 Philastus Hurlbut finds Fabius Story - shows it to witnesses 
who say it's not the same story they saw.  

 Oct 1833 Meteor shower.  
Before 31-Oct 1833 Philo Dibble sent to Liberty to buy ammunition.  
 Fall 1833 Heber C. Kimball moves to Kirtland.  

 4-Nov 1833 

Battle near Blue River: Mormons driven out of Jackson 
County, MO;  
Andrew Barber [sp?] and another Mormon killed, Hugh L. 
Brazeale and another of the mob killed, Philo Dibble wounded 
[per Dibble]. 

 

After 4-Nov 1833 Philo Dibble rents ferry at $9 per day for saints to cross river 
to Quincy, IL [per Dibble].  

In or 
before Dec 1833 Elder Landon and 25 others cut off from the Church in 

Geneseo, NY.  

 16-Dec 1833 Joseph Smith reveals revelation to attack enemies.  

 18-Dec 1833 

"The Evening and Morning Star" press dedicated and 
publication resumed until Sep 1834 with Oliver Cowdery 
managing. 
Joseph Smith praises Oliver Cowdery at the dedication but 
says he has "two evils" that he must overcome. 

 

After  1833 Joseph Smith first mentions Urim & Thummim.  

  ? 

Joseph Smith instructs Edward Partridge to establish churches 
under the United Order, where all surplus (beyond what a 
family needs for itself) to be kept in the Lord's store house [per 
Amasa Lyman]. 

 

     
 28-Jan 1834 Hurlbut law suit pending.  

 12-Feb 1834 

Sidney Rigdon charges Martin Harris with telling A. C. 
Russell Esq. That Joseph Smith drank too much liquor when 
he was translating The Book of Mormon. Also says that Joseph 
Smith wrestled with many men and threw them. 
Martin Harris said he knew all about The Book of Mormon 
before it was translated. 

 

 17-Feb 1834 First High Council of Church organized in Kirtland.  

 19-Feb 1834 Letter sent to Judge Ryland requesting protection [per John 
Whitmer].  

About 23-Feb 1834 William W. Phelps, Edward Partridge, John Corrill and others 
subpoenaed by State.  

 Feb 1834 Joseph Smith (28) elected by Kirtland High Council as  
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Commander-In-Chief of the Armies of Israel. 

 20-Mar 1834 
Isaac Hale (Emma Smith's father) signs affidavit describing 
his dealings with Joseph Smith and Smith's method of 
translating the gold plates. 

 

Before 7-Apr 1834 Warren A. Cowdery (Oliver's brother) obtains proof sheets to 
the Book of Mormon, shows the Hyde family.  

 7-Apr 1834 William Hyde (with his family) baptized.  

 9-Apr 1834 Hurlburt convicted for threatening Joseph Smith's life, fined 
$200 and court fees of $125.59.  

 10-Apr 1834 Letter sent to President Andrew Jackson, asking for protection 
[per John Whitmer].  

 23-Apr 1834 Joseph Smith is referred to as "Enoch" in a revelation.  

 1-May 1834 Joseph Smith and a party of more than 100 ("Zion's Camp") 
depart Kirtland for Missouri [per Joseph Smith].  

 3-May 1834 Church re-named "The Church of the Latter Day Saints" (as 
proposed by Sidney Rigdon).  

 5-May 1834 Heber C. Kimball and about 100 travel to New Portage to 
Zion's Camp.  

 16-Jun 1834 Martin Harris boasts that he can handle snakes, gets bit by one 
[per Joseph Smith].  

 22-Jun 1834 Joseph Smith has "Fishing River" revelation predicting a 
scourge in the camp to punish those who complained.  

 24-Jun 1834 Cholera outbreak in Zion's Camp, several die [per Heber C. 
Kimball].  

 Jun 1834 Joseph Smith and party arrive at Missouri and disband.  

 8-Jul 1834 Joseph Smith, Hyrum Smith, Frederick G. Williams, William 
E. McLellin and others head back to Kirtland.  

 31-Jul 1834 Samuel Brown's license is withdrawn for encouraging brethern 
to speak in tongues.  

About 1-Aug 1834 Joseph Smith and company arrive back in Kirtland.  

 4-Aug 1834 
Sylvester Smith accuses Joseph Smith of criminal conduct 
during his journey to and from Missouri; but later agrees to 
publish a confession, denying charges, in the Star. 

 

 7-Aug 1834 
Massachusetts Conference held in Bradford, Holmes' license 
withdrawn for a continuing dispute with his wife. Also, James 
Patten excommunicated. 

 

 23-Aug 1834 Sylvester Smith rescinds his confession, but tried, and again 
agrees to sign a confession.  

  1834 Eber D. Howe obtains Hurlbut's statements of the Solomon 
Spalding Manuscript Found witnesses. BOM

  1834 Eber D. Howe's book Mormonism Unveiled published. BOM

 24-Sep 1834 Article on Marriage read at General Assembly stating that 
"...one man should have one wife, except for death."  
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 Oct 1834 The "Messenger and Advocate" replaces "The Evening and 
Morning Star."  

  1834 Oliver Cowdery (with JS's help) writes history. [No mention 
of 1st vision.]  

 29-Nov 1834 Tithing introduced.  

 22-Dec 1834 Grammar School opened; Sidney Rigdon and William E. 
McLellin teachers.  

 Dec 1834 

Messenger & Advocate prints Oliver Cowdery's letter saying 
that, when Joseph Smith was 15, he was stirred by a revival 
and prayed in his bedroom to find out which church was right. 
Says a messenger for the Lord appeared saying his sins were 
forgiven. 

 

  1834 Joseph Smith says he found the bones of Zelph, a white 
Lamanite.  

 Winter 1834-
35 Heber C. Kimball attends theological School in Kirtland.  

     

 Feb 1835 
Messenger & Advocate prints Oliver Cowdery's letter 
correcting Joseph Smith's age at the time of the revival to 17 
(as an error in type) and specifies the date as Sep 21, 1823. 

 

 Feb 1835 
Doctrine and Covenants (formerly Book of Commandments) 
Revised, with William W. Phelps assisting; U&T added. 
Section 101, verse 4 prohibits polygamy. 

 

 Feb 1835 

Book of Commandments says Oliver Cowdery had the gift of 
the rod. 
Doctrine and Covenants says Oliver Cowdery had the gift of 
Aaron. 

 

 14-Feb 1835 

The Three Witness choose the Quorum of 12 Apostles: Lyman 
Johnson, Brigham Young, Heber C. Kimball, David W. 
Patten, Luke Johnson, William E. McLellin, Orson Hyde, 
William Smith, John Boynton, Orson Pratt, Thomas B. Marsh, 
Parley P. Pratt. 

 

 21-Feb 1835 Apostles appointed.  
 Spring 1835 William McLellin suspended from fellowship.  

 6-Jun 1835 Painesville Telegraph prints of court case against Joseph 
Smith for beating Calvin Stoddard (his brother-in-law).  

 18-Jun 1835 Sarah Marinda Bates baptized by Orson Pratt [per Pratt].  

 3-Jul 1835 

Joseph Smith acquires 3 or 4 mummies and papyrus fragments 
from Michael H. Chandler's travelling Egyptian show for 
$2400. He translates fragments to produce Book of Abraham. 
[Papyrus fragments are later found to be a Pagan funerary text 
from Egyptian Book of Breathings.] 

 

 17-Aug 1835 Oliver Cowdery introduces Book of Doctrine and Covenants. 
Also,  
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William W. Phelps reads the Article on Marriage which is 
unanimously accepted to be in the book. 

 19-Aug 1835 
Elder Babit charged with not keeping the Word of Wisdom; 
says he followed the example of Joseph Smith and others, but 
repented. 

 

 14-Sep 1835 Oliver Cowdery is, again, appointed "Historian & Recorder" 
of church until 1837.  

 25-Sep 1835 William McLellin restored to fellowship.  
 16-Oct 1835 Ebinezer Robertson babtized.  

 29-Oct 1835 Warren Parrish becomes Joseph Smith's scribe for $15 per 
month [per Joseph Smith].  

 29-Oct 1835 William Smith quarrels with Joseph Smith [per Joseph Smith].  

On or 
after 9-Nov 1835 

Joseph Smith diary tells of his meeting with a Jewish Minister, 
Joshua, (also known as Robert Matthias) where Smith relayed 
account of first vision when he was 14, says he saw one 
personage and then another; the second said "Jesus Christ is 
the Son of God." He also saw "many angels." 

 

 11-Nov 1835 Christian Whitmer dies.  
 29-Dec 1835 Joseph Smith brings charges against William Smith.  
  1835 Church accused of practicing polygamy.  
 Fall 1835 Professor Seixas teaches Hebrew.  

From 1835 to 1836 Joseph Smith's diary says he received "first visitation of 
angels" when he was 14.  

     
 2-Jan 1836 William Smith confesses and is re-fellowshipped.   

  1836 Joseph Smith marries (or begins affair with) Fanny Alger (19), 
later caught with her by Emma.  

Before Mar 1836 John Whitmer is editor of the "Messenger and Advocate."  
 27-Mar 1836 Kirtland Temple dedicated.  

 Apr 1836 Joseph Smith and Oliver Cowdery say that Moses appeared 
with keys of the gathering of Israel.  

 Spring 1836 Non-Mormons become uneasy as many Mormons move to 
Clay County [per John Corrill]  

 19-Jun 1836 David W. Patten and Warren Parrish arrested; Wiflord 
Woodruff escapes arrest [per Wilford Woodruff]  

 20-Jun 1836 Frederick Granger Smith (son of Joseph and Emma) born, 
Kirkland, OH.  

 4-Jul 1836 Orson Pratt marries Sarah Marinda Bates.  

 Aug 1836 Joseph Smith tells Levi Hancock to take Fanny Algers and go 
to Missouri [per Hancock].  

Early  Aug 1836 Joseph Smith, Hyrum Smith, and Oliver Cowdery arrive at 
Salem, MA. Later, met there by Brigham Young and Lyman  
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E. Johnson [per Joseph Smith]. 

 6-Aug 1836 

Joseph Smith has a revelation to not worry about the Church's 
debts, that there is hidden treasure (gold and silver) for the 
benefit of Zion in Salem, and that the city will be given to 
him, and that there is more treasures than one [per Joseph 
Smith]. Sidney Rigdon there also [per Ebenezer Robinson]. 

 

Before 11-Aug 1836 David W. Patten and Warren Parrish free [per Wilford 
Woodruff].  

About Sep 1836 Joseph Smith and party leave Salem, MA.  

  1836 Brigham Young visits Smith and others in Salem, MA [per 
Brigham Young].  

About Aug-Sep 1836 

Some propose, (while Joseph Smith was away) that  
David Whitmer should take over as leader of the Church.  
Joseph Smith returns and claims that he's still the prophet and 
leader. 

 

About Aug-Sep 1836 

Brigham Young, in Kirtland, defends Joseph Smith (not back 
yet) against those planning to overthrow him; Joseph Smith Sr, 
and Heber C. Kimball are present and oppose plan. 
Brigham Young rides to meet Joseph Smith on his way to 
Kirtland and warns him [per Brigham Young]. 

 

 12-Oct 1836 Orson and Sarah Pratt arrive in Kirtland.  

 Nov 1836 Sidney Rigdon proposes that God has flesh and bone; Oliver 
Cowdery opposed.  

 2-Nov 1836 

Joseph Smith and Sidney Rigdon establish bank Called the 
"Kirtland Safety Society."  
But the State refuses to grant charter. Later, they print their 
own money (legal for chartered banks to print money).  

 

 Fall 1836 Joseph Smith, Hyrum Smith, and Sidney Rigdon establish the 
Brother of Gideon society [per John Whitmer].  

 Fall 1836 
John Whitmer criticizes Joseph Smith, Sidney Rigdon, and 
other leaders for establishing the bank, promoting the plurality 
of wives, and for association with the Gidianton bands. 

 

 22-Sep 1836 Peter Whitmer, Jr. Dies.  
 13-Dec 1836 Willard Richards (Brigham Young's cousin) baptized.  
  1836 Dr. William Law joins church.  

  1836 Dr. William E. McLellin leaves Church because the 
Revelations were changed.  

     

 2-Jan 1837 
Kirtland Safety Society renamed the Kirtland Safety Society 
Anti-Banking Company [per Joseph Smith] 
with "Anti" and "ing" in small type [per Ebenezer Robinson]. 

 

 Feb 1837 Hyrum Smith says the Curch has heavy debts.  

 Feb 1837 Firm of Oliver Cowdery and Co. Dissolved and the entire 
establishment is transferred to Joseph Smith and Sidney  
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Rigdon. 

By 19-Feb 1837 Joseph Smith returns to Kirtland [per Wilford Woodruff].  

Winter &  Spring 1837 

Known dissenters are: Frederick G. Williams (1st Presidency), 
Martin Harris, David Whitmer (apostle), Luke Johnson 
(apostle), Parley P. Pratt (apostle), William E. McLellin 
(apostle), John F. Boynton (apostle), Roger Orton (The 70), 
and S. Wilbur Denton [per Ebenezer Robinson]. 

 

 4-Mar 1837 Martin Van Buren becomes U.S. President.  
Before 6-Mar 1837 Alvah Beaman a member.  

 Mar 1837 Brigham Young buys a tavern in Auburn, NY [per Brigham 
Young].  

 9-Apr 1837 Joseph Smith condemns traitors with wrath of God [per 
Wilford Woodruff].  

 24-Apr 1837 
David W. Patten charges Lyman Wight for false doctrine. 
Wight convicted and makes accommodation. Also, Jesse 
Hitchcock cut off from the High Council. 

 

 May 1837 
President Jackson ordered that the US Treasury accept only 
gold (not paper money) for public land [causing the Church's 
bank to fail].  

 

 28-May 1837 John Patten disfellowshipped.  

 29-May 1837 

Sidney Rigdon presides over charges against Frederick G. 
Williams, David Whitmer, Parley P. Pratt, Lyman E. Johnson, 
and Warren Parrish; meeting dispersed in confusion as 
members refused to judge each other [per Church history]. 

 

After May 1837 David Whitmer renounces Joseph Smith as a fallen prophet.   
 2-Jun 1837 John F. Boynton calls Joseph Smith a fallen prophet.  
 2-Jun 1837 Lyman E. Johnson leaves Church.  

 Jun 1837 
Joseph Smith (31) acquitted of conspiring to murder 
Grandison Newell. (Newell had brought about 30 suits against 
Smith). McLellin told of Smith's plans to kill Newell. 

 

Prior to 11-Jun 1837 Willard Richards was on a business mission [per Joseph 
Smith].  

 13-Jun 1837 Heber C. Kimball and Willard Richards leave for Liverpool 
England.  

After 13-Jun 1837 Heber C. Kimball has visions of evil spirits in England.  
 Summer 1837 Parley P. Pratt embittered against Joseph Smith, but repents.  

Between  Spng-Jul 1837 Parley P. Pratt disagrees with Joseph Smith but repents and is 
forgiven by Smith.  

 19-Jul 1837 
Elder Hale goes to New Rowley MA to visit friends. 
Elder Nathaniel Holmes lives in New Rowley, MA [per 
Wilford Woodruff]. 

 

 21-Jul 1837 Wilford Woodruff begins walking from Hartford to New 
Rowley (52 miles first day, 48 miles second day, 36 miles  
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third day). 

 23-Jul 1837 Joseph Smith has a revelation, rebuking Thomas B. Marsh, 
and that the 12 should not rebel against him.  

 25-Jul 1837 

Brigham Young, Joseph Smith, Hyrum Smith, David W. 
Patten, Sidney Rigdon and Thomas B. Marsh head out on 
missions. Going through Painsville, Joseph Smith is arrested 
several times for various debts; Anson Call bails him out [per 
Brigham Young]. 

 

 3-Sep 1837 

Conference to reorganize the Church, owing to the 
disaffection existing in the hearts of many [per Brigham 
Young]. Also, 
Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, and John F. Boynton 
disfellowshipped. 
Boynton blamed his troubles on the failure of the bank. 

 

 4-Sep 1837 Joseph Smith's revelation says John Whitmer and William W. 
Phelps should repent.  

 10-Sep 1837 Luke S. Johnson and Lyman E. Johnson re-fellowshipped, 
having confessed.  

After 12-Sep 1837 Snider leaves England, leaves the Church and reportedly burns 
200 copies of the BOM.  

 13-Sep 1837 Jerusha Smith (Hyrum's wife) dies.  
Before 17-Sep 1837 Oliver Cowdery moves to Missouri.  

About 18-Sep 1837 Parley P. Pratt, in New York, publishes "Voice of Warning," 
(216 pages).  

 27-Sep 1837 
Joseph Smith and Sidney Rigdon go on a mission to establish 
places of gathering with William Smith and Vinson Knight 
[per Joseph Smith]. 

 

 Oct 1837 Joseph Smith and Sidney Rigdon tried for unauthorized 
banking, fined $1000.  

 12-Oct 1837 Joseph Smith and Sidney Rigdon arrive in Terre Haut Indiana 
[per Joseph Smith].  

 22-Oct 1837 22 disfellowshipped.  
Late Oct 
or 

Early 
Nov 1837 Joseph Smith and Sidney Rigdon arrive at Far West, MO [per 

Joseph Smith].  

 2-Nov 1837 
Last paper printed from the Kirtland printers, as the 
establishment was attached because of a judgement of the 
county court; soon afterward, all burned to the ground. 

 

 11-Nov 1837 

Frederick G. Williams rejected as counselor, Hyrum Smith 
appointed instead. Also, 
David Whitmer rejected and branch president, John Whitmer 
appointed instead. 

 

 10-Dec 1837 
Joseph Smith returns to Kirtland; writes that Warren Parrish, 
John F. Boynton, Luke S. Hohnson, Joseph Coe and other 
were united to overthrow him and intended to restore the 
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Church's original name, "Church of Christ." 

 22-Dec 1837 
Brigham Young flees Kirtland in consequence of the fury of 
the mob against him for supporting Joseph Smith [per 
Brigham Young]. 

 

After 22-Dec 1837 

Brigham Young meets Joseph Smith, Sidney Rigdon, and 
George W. Robinson (in Dublin, Indiana), who also fled 
Kirtland because of the mobocratic spirit prevailing. 
Joseph Smith told Brigham Young that he was destitute and 
ask him for counsel. 
Brigham Young has member Tomlison sell his farm. Tomilson 
does for $500 and $250 in goods. Tomilson gives $300 to 
Smith [per Brigham Young]. 

 

  1837 Martin Harris excommunicated (subsequently joins Shakers).  

  1837 
Oliver Cowdery, Martin Harris, and David Whitmer 
reportedly pledge loyalty to a prophetess who used a black 
seer stone. 

 

  1837 Book of Mormon revised, several references to "God" are 
changes to "Son of God." BOM

  1837 

Warren Parrish apostates, leading 30-40 others (the Parrish 
Party), including Luke and Lyman Johsnon, William E. 
McLellin, A. Aldrich, Hazen Aldrich, John Boyington, 
Sylvester Smith, Joseph Coe, Orson Johnson, W. A. Cowdery, 
M. F. Cowdery. 

 

 End 1837 Heber C. Kimball writes that the Church is in a state of 
poverty and distress.  

     
  1838 Joseph Smith begins dictating his history.  

 1-Jan 1838 Joseph Smith identifies 28 dissenters, including Martin Harris 
[letter to Geo. Smith].  

 21-Jan 1838 Oliver Cowdery confronts Smith with charge of adultery with 
Fanny Alger.  

12 or 28-Jan 1838 
Joseph Smith leaves Kirtland, OH (reportedly to escape debts) 
at night and travels 60 miles the first night [per Ebenezer 
Robinson]. 

 

  1838 Hiram Page leaves Church.  
  1838 Jacob Whitmer leaves Church.  

 5-Feb 1838 
12 Apostles, with Thomas B. Marsh presiding, bring charges 
against David Whitmer, John Whitmer, and William W. 
Phelps. 

 

 10-Mar 1838 William W. Phelps excommunicated.  
 10-Mar 1838 John Whitmer excommunicated.  

 10-Mar 1838 Marcellus Cowdery disfellowshipped [per Ebenezer 
Robinson].  

 14-Mar 1838 Joseph Smith arrives at Far West, MO.  
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 4-Apr 1838 Sidney Rigdon arrives at Far West, MO with his family.  

 4-Apr 1838 Wilford Woodruff receives letter from Warren Parrish, listing 
the apostates and their reasons [per Wilford Woodruff].  

 12-Apr 1838 Oliver Cowdery excommunicated.  
 13-Apr 1838 Lyman E. Johnson cut off from the Church.  

 13-Apr 1838 David Whitmer told he was no longer a member (not formerly 
excommunicated) [per Ebenezer Robinson].  

 15-Apr 1838 Stephen Burnett, in a letter, renounces Book of Mormon.  

 20-Apr 1838 Heber C. Kimball returns from England, meets Orson and 
Parley Pratt in New York.  

 26-Apr 1838 Church re-named "The Church of Jesus Christ of Latter Day 
Saints."  

 8-May 1838 

Joseph Smith publishes answers to frequently asked questions 
on the beliefs of Mormons, including:  

Mormons do believe in the Bible, Mormons are 
different from other sects be cause they believe in the 
Bible, while other sects profess to believe in their 
interpretation, 
Non-Mormons will be damned, as well as a good 
portion of Mormons, unless they repent and work for 
righteousness,  
Joseph Smith is a prophet,  
Members' property is not held in common,  
Mormons do not believe in multiple wives at the same 
time,  
Mormons cannot raise the dead,  
members do not have to give all of their money to the 
church (only their portion of what's necessary to 
support church operations),  
Mormons are not abolitionists,  
Joseph Smith was a money digger but didn't make 
much money at it (only $14 a month),  
Mormons do baptize the dead,  
Joseph Smith is not Jesus Christ,  
The scriptures are not full.  

 

 11-May 1838 Dr. William E. McLellin and Dr. McCord withdraw from the 
Church.  

 12-May 1838 

Joseph Smith and Sidney Rigdon request annual remuneration 
of $1,100, each.  
The council gives 80 acre lots to each and grants their salary 
request.  
George M. Hinkle opposed [per Ebenezer Robinson]. 

 

Next mtg 
After 12-May 1838 Joseph Smith's and Sidney Rigdon's salaries are rescinded 

because of much objection [per Ebenezer Robinson].  

 22-May 1838 Heber C. Kimball returns to Kirtland, OH.  
 Spring 1838 Joseph Smith, Hyrum Smith, Sidney Rigdon move to Far  
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West, MO. 

 2-Jun 1838 Alexander Hale Smith (son of Joseph and Emma) born, Far 
West, MO.  

 19-Jun 1838 

Salt Sermon: "Gideonites to drive out the disenters." 
Joseph Smith says (regarding the new organization plan) that 
any who criticize the heads of the Church should be driven 
over the parries like deer by a pack of hounds [per John 
Whitmer]. 

 

After 19-Jun 1838 

With Joseph Smith and Sidney Rigdon as instigators 
[plaintifs?], George W. Robinson prosecutes against: David 
Whitmer, John Whitmer, Lyman E. Johnson, Oliver Cowdery, 
Fredrick G. Williams, and William W. Phelps. The first five 
attempt to seek legal council but the families of Cowdery and 
Johnson are driven from their homes [per John Whitmer]. 

 

 Jun 1838 

Danites formed (also known as "Big Fan" or "The Daughter of 
Zion") with Dr. Samson Avard as leader. Avard claimed he 
had authority from Sidney Rigdon. 
The organization has a Bill of Rights. 

 

 Jun 1838 David Whitmer says he got instruction from God to separate 
from the Latter-day Saints.  

 Jun 1838 

Daughter of Zion sends letter to Oliver Cowdery, David 
Whitmer, John Whitmer, William W. Phelps and Lyman E. 
Johnson telling them they have three days to leave (signed by 
83, including Hyrum Smith) [per Ebenezer Robinson]. 

 

 Summer 1838 Church in debt [per John Corrill].  

  1838 

Joseph Smith (32) published account of the first vision: says it 
was in the spring of 1820 when he was 14 or 15 and motivated 
by a religious revival in the area, 2 years after moving to 
Manchester. Says he saw Father & Son. 

 

 4-Jul 1838 
Sidney Rigdon (public speech) threatened "war of 
extermination" on any mob against the saints and claims 
independence for the Church. 

 

 4-Jul 1838 Cornerstones laid for Far West Temple.  

 8-Jul 1838 Joseph Smith has revelation regarding tithing, a few days after 
salary rescinded.  

 18-July 1838 Joseph Smith has further revelation on tithing regarding 
surplus property.  

 3-Aug 1838 Orson Pratt publishes history or origins of Mormon Church, 
describes first vision as two identical personages.  

 5-Aug 1838 Frederick G. Williams re-babtized.  

Before 6-Aug 1838 Candidate William Pennington says Mormons shouldn't be 
allowed to vote.  

 6-Aug 1838 Some Mormons are injured when trying to vote in Gallatin.  
 8-Aug 1838 Dr. Avard with 150 armed men, along with Joseph Smith and  
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Lyman Wight arrives in Gallatin and force Justice of the 
Peace, Adam Black, to sign a paper of non-aggression toward 
Mormons. Black later files complaint ant Richmond, MO [per 
John Corrill & ..]. 

  1838 Joseph Smith and Lyman Wight surrender to General Atchison 
for trial.  

  1838 
Dr. Austin Carroll leads a mob of 200-300. General Atchison 
orders 500 militia to quell disturbance and intervenes between 
the mob and the Mormons. 

 

 14-Oct 1838 Joseph Smith makes "... religion by the sword." Statement at 
Far West, MO.  

 27-Oct 1838 Governor Boggs issues order saying Mormons must be treated 
as enemies and either exterminated or driven from the State.  

 1-4-Sep 1838 Joseph Smith and Sidney Rigdon begin studying the law [per 
Ebenezer Robinson].  

 4-Sep 1838 John N. Sapp, a Danite, estimated their number at 800 to 1000.  

 Sep 1838 

Joseph Smith, Hyrum Smith, and Sidney Rigdon meet with 
Anson Call and others at Three Forks and warn them that there 
will be difficulties and to go to Far West. 
Later, mobbers sought to kill Phineas Young (Brigham's 
brother) [per Anson Call]. 

 

 2-4-Oct 1838 New Mormon settlement in DeWitt attack by mob, Mormons 
return fire.  

 6-Oct 1838 Joseph Smith arrives at DeWitt, sends request to the Governor 
for help.  

 9-Oct 1838 Governor refuses to help Mormons at DeWitt.  

 15-Oct 1838 
Joseph Smith forms a company (including Parley P. Pratt) 
which marches to Daviess County under command of David 
W. Patten. 

 

After 15-Oct 1838 

Battle at Crooked River between Mormons and Samuel 
Bogart's men three Mormons killed (apostle David W. Patten, 
Gideon Carter, and Patterson [or Patrick] O'Banion), Yokum 
crippled, one of the State Militia killed and Samuel Tarwater 
severely disfigured, causing subsequent severe retaliation. 

 

 24-Oct 1838 

Orson Hyde and Thomas B. Marsh (apostles) sign affidavits 
that Joseph Smith was plotting to take over the state of 
Missouri, and eventually the U.S. 
Other apostates at this time include, John Corrill, Reed Beck, 
John Clemeson, William W. Phelps, Sampson Avard and 
George M. Hinkle [per Allen Joseph Stout]. 

 

 30-Oct 1838 Haun's Mill massacre, 17-19 Mormons killed by Jenning's 
men.  

 31-Oct 1838 
Joseph Smith, Hyrum Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, 
Parley P. Pratt, and George W. Robinson surrender to General 
Samuel D. Lucas' army of 1500 [per Ebenezer Robinson]. 
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 31-Oct 1838 Joseph Smith and Lyman Wight sentenced to be shot the 
following day, 1-Nov.  

 4-Nov 1838 

Ebenezer Robinson, Edward Partridge, Isaac Morley, and 
other arrested by General Clark and are taken to Richmond, 
MO.  
Also, General Clark requires Mormons to give up weapons, 
sign all property over to the State for cost of the war, and to 
leave state before the next season. 

 

 10-Nov 1838 
Joseph Smith, Hyrum Smith, Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, 
Lyman Wight, and others charged with High Treason, murder, 
burglary, arson, robbery, and larceny. 

 

 24-Nov 1838 Several released from jail.  

 28-Nov 1838 Joseph Smith, Hyrum Smith, Sidney Rigdon, Parley P. Pratt, 
Lyman Wight, and others sent to Liberty Jail, Missouri.  

 Dec 1838 Several more bailed out.  
     

 15-Jan 1839 

Anson Call meets with apostates Lyman Cowdery, David 
Whitmer, William E. McLellin, Burt Rigs, William W. Phelps 
who want him to withdraw a reportedly false warrant that they 
took missing goods. Call refuses. 

 

 16-Jan 1839 Brigham Young and Edward Partridge at odds.  

 18-Mar 1839 
George A. Smith appointed to the 12, replacing Thomas B. 
Marsh, who had fallen; Wilford Woodruff also added to the 12 
[per Brigham Young]. 

 

 11-Apr 1839 Joseph Smith and others charged by a grand jury with murder, 
treason, burglary, arson, larceny, theft, and stealing.  

Before 15-Apr 1839 Sidney Rigdon bailed out.  

 15-Apr 1839 
Joseph Smith, Hyrum Smith, Alexander McRae, and Caleb 
Baldwin escape while being transported from Liberty 
jailhouse (after getting their guard intoxicated). 

 

 22-Apr 1839 Joseph Smith arrives at Quincy, IL.  

 25-Apr 1839 Joseph Smith travels to Commerce, IL and purchases two 
adjoining farms for the Church for $5,000 and $9,000.  

 26-Apr 1839 31 cut off from the Church [per Brigham Young].  

 3-May 1839 Brigham Young visits Joseph and Hyrum Smith at Cleveland, 
shortly after their escape [per Brigham Young].  

 10-May 1839 Joseph Smith moves to Commerce IL; Sidney Rigdon and 
George W. Robinson follow.  

 18-May 1839 Joseph Smith in Commerce, laying out the city [per Brigham 
Young].  

Before 4-Jul 1839 George M. Hinkle's fellowship withdrawn [per Brigham 
Young].  

 4-Jul 1839 Parley P. Pratt escapes from Richmond.  
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 4-Aug 1839 Joseph Smith sends out the 12 to preach.  
 8-Aug 1839 Joseph Smith declares that angels have flesh and bones.  

 14-Sep 1839 Brigham Young, Heber, C. Kimball, George A. Smith, and 
Theodore Turley start out for mission to England.  

  1839 Church moves to Nauvoo, IL.  
In or 
After  1839 Joseph Smith receives liquor license in Nauvoo.  

In or 
After  1839 Joseph Smith declares bankruptcy (property in Emma's name).  

  1839 John Corrill leaves the Church.  

  1839 Sidney Rigdon writes an attack on proponents of the Spalding 
theory. BOM

  1839 Ebenezer Robinson and Don Carlos Smith print Times and 
Seasons.  

     
About  1840 Sidney Rigdon joins Masons.  
  1840 William Marks excommunicated by Brigham Young.  

 31-Jan 1840 Brigham Young meets Parley P. Pratt in New York [per 
Brigham Young].  

 9-Mar 1840 

Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, Parley P. 
Pratt, George A. Smith, R. Hedlock sail to England, arrive in 
Liverpool 6-Apr; Wilford Woodruff, John Taylor, Willard 
Richards, William Clayton, and John Moon also there [per 
Brigham Young]. 

 

 Apr 1840 Joseph Smith preaches that God was once a man.  

 Apr 1840 
Orson Hyde and John E. Page go on mission to Jerusalem 
(Hyde for three years, Page returing Dec, 1842) [per Orson 
Hyde]. 

 

 13-Jun 1840 Don Carlos Smith (JS son) born, Nauvoo, IL.  
In or after Aug 1840 John C. Bennett joins Church and becomes Nauvoo mayor.  
 15-Aug 1840 Joseph Smith enunciated doctrine for baptism for the dead.  

  1840 Orson Pratt (Professor of Mathematics) publishes 
"Remarkable Visions"   

 14-Sep 1840 Joseph Smith Sr. dies, Nauvoo, IL.  

 Fall 1840 

Oliver Cowdery moves to Tiffin, OH and opens law office; 
partner Joel W. Wilson and with William Lang.  
Oliver Cowdery joined Methodists; and was knowledgeable of 
Hebrew, Greek, and Chaldee languages.  

 

 Oct 1840 Ebenezer Robinson completes job of printing the third edition 
of The Book of Mormon. BOM

 8-Nov 1840 John Taylor baptized in Manchester, England [per Brigham 
Young].  
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  1840 Church membership = 17,000.  

 16-Dec 1840 Illinois grants charter for City of Nauvoo, the Nauvoo Legion, 
and University of the City of Nauvoo.  

     
  1841 Joseph Smith marries Louisa Beaman (26).  

 5-Jan 1841 Joseph Smith says God has flesh and bone, and that earth was 
formed out of other planets that were broken up.  

 4-Mar 1841 William Harrison becomes U.S. President.  

 7-Mar 1841 Joseph Smith marries Zina Dianthia Huntington Jacobs (20) ( 
wife of Henry Baily Jacobs).  

 6-Apr 1841 John Tyler becomes U.S. President.  

 6-Apr 1841 

Cornerstones laid for Nauvoo Temple; among other books and 
items, a Bible is laid but only after the Apocryphia is added to 
it (torn from one of the member's family Bible) to make it 
complete [per Samuel Miles]. 

 

 6-9-Apr 1841 Hyrum Smith appointed Prophet, Seer, and Revelator, as 
revealed on 19-Jan, 1841.  

 6-9-Apr 1841 William Law, along with Sidney Rigdon, appointed councilor, 
replacing Hyrum Smith.  

 6-9-Apr 1841 John C. Bennett appointed councilor while Sidney Rigdon was 
ill.  

 6-9-Apr 1841 

The 12 (or Traveling High Council) appointed: Brigham 
Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson 
Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford 
Woodruff, Willard Richards, George Albert Smith, Lyman 
Wight (replacing David W. Patten). 

 

 18-Apr 1841 Rev. James Murdock interviews William Smith.  

 20-Apr 1841 

Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, John 
Taylor, Orson Pratt, Willard Richards, George A. Smith, and 
Levi Richards sail back; arrive in New York 20-May [per 
Brigham Young]. 

 

 Jun 1841 
Don Carlos Smith (Joseph's brother) denounces those who 
teach and practice plural marriage, no matter if it is his brother 
Joseph. 

 

 1-Jul 1841 Brigham Young and the others returning from England, arrive 
back in Nauvoo [per Brigham Young].  

 4-Aug 1841 Sidney Rigdon preaches of baptism for the dead.  
 7-Aug 1841 Don Carlos Smith (Joseph's brother) dies.  
 15-Aug 1841 Don Carlos Smith (Joseph's son) dies.  
 27-Aug 1841 Robert B. Thompson dies (Joseph Smith's secretary).  

 28-Nov 1841 
Joseph Smith tells the 12 Apostles that The Book of Mormon is 
the most correct of any book and the keystone of our religion. 
[per Joseph Smith]. 
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 11-Dec 1841 Joseph Smith marries Prescindia Huntington Buell (31).  

 27-Dec 1841 Joseph Smith tells about the Urim and Thummim [per 
Brigham Young].  

     
  1842 Joseph Smith marries Elvira Cowles  

  1842 Joseph Smith marries Eliza Roxey Snow (former 
Campbellite).  

  1842 
Joseph Smith marries Sarah Ann Whitney (daughter of Newel 
and Elizabeth Ann Whitney) [per Joseph C. Kingsbury and per 
Helen Mar Kimball]. 

 

  1842 

John A. Clark interviewed, said Joseph Smith was known as a 
"money digger" and was encouraged by his father to use the 
"seer" stone. Says the father was present at the first attempt to 
get the gold plates (22-Sep, 1823). 

 

 17-Jan 1842 
Council of 12 opposed to Ebenezer Robinson's publishing The 
Book of Mormon without being counseled to do so by the first 
Presidency [per Brigham Young]. 

BOM

 28-Jan 1842 

Joseph Smith has revelation for the 12 to take in hand the 
editorial department of the Times and Seasons. 
Brigham Young buys it on behalf of the Church from 
Ebenezer Robinson for an exorbitant price; Brigham objects to 
the price but pays it as Joseph Smith told the 12 to pay 
whatever Robinson asked [per Brigham Young]. 

 

 3-Feb 1842 John Taylor and Wilford Woodruff appointed to take charge 
of the printing office [per Brigham Young].  

 6-Feb 1842 Son of Joseph and Emma Smith born and died.  

 Feb 1842 Joseph Smith sealed to Mary Elizabeth Rollins Lightner (23) 
(wife of Adam Lightner).  

 5-Mar 1842 Francis Gladen Bishop cut off for setting himself up as 
Prophet and Revelator to the Church [per Brigham Young].  

 9-Mar 1842 Joseph Smith (36) sealed to Patty Bartlett Sessions (47) (wife 
of David Sessions) by Willard Richards.  

 15-Mar 1842 Account of First Vision published.  
 15-Mar 1842 Masonic Lodge established in Nauvoo.  
 15-Mar 1842 Joseph Smith joins Masons.  

 17-Mar 1842 Oliver Olney disfellowshipped for setting himself up as a 
prophet.  

 17-Mar 1842 Joseph Smith organizes the Relief Society with Emma as 
president.  

 Mar 1842 
Times & Seasons prints translation from Book of Abraham 
that says Elohim lives near the star Kolob and it introduces the 
doctrine of plural gods. 

 

 30-Mar 1842 Joseph Smith instructs Relief Society to grow by degrees and  
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to become sufficiently skilled in Masonry as to keep a secret; 
and should be "good masons." Joseph Smith reportedly has 
some of the older women (know as "Mothers in Israel") 
approach young women to be his spiritual wives. 

 7-Apr 1842 
Brigham Young and Heber C. Kimball deny, reports that they 
tried to induce a sister into the belief of having two wives. 
Joseph Smith also denounces the reports. 

 

 4-May 1842 Joseph Smith introduces Temple Ceremonies (similar to 
Masonic ceremonies).   

 4-May 1842 Joseph Smith takes name of "Enoch" at temple endowment.  

 6-May 1842 

Orrin Porter Rockwell (Joseph Smith's body guard) reportedly 
shoots and wounds former Missouri Governor Lilburn W. 
Boggs at his house, through the window. 
John Whitmer says it was well known that Joseph Smith hired 
Rockwell to kill Boggs and that Rockwell was a member of 
the Gadianton band. 

 

 19-May 1842 

John C. Bennett resigns as mayor of Nauvoo; Joseph Smith 
elected as mayor by City Council.  
Bennett reportedly competed with Joseph Smith for wives, 
taking those that Smith was planning on. 

 

 25-May 1842 John C. Bennett's fellowship with the Church is withdrawn.  

 25-May 1842 Chauncey L. Higby cut off form Church for licentious conduct 
toward females.  

 4-Jun 1842 Dr. John C. Bennett expelled from Masons.  

Before 28-Jun 1842 Joseph Smith offers John Bennett $500 to help get Nancy 
Rigdon; Bennett refuses [per George W. Robinson].  

 28-Jun 1842 
Nancy Rigdon (Sidney's teenage daughter) refuses Joseph 
Smith's advances [per John C. Bennett], causing hard feelings 
between Joseph and Sidney. 

 

After 28-Jun 1842 
Stephen Markhow attempts to destroy Nancy Rigdon's 
character; several respond with affidavits confirming Nancy's 
good character. 

 

 7-Jul ? Joseph Smith sends Orson Pratt on mission.  

 8-Aug 1842 Orson Pratt, influenced by statements of his wife (Sarah), 
rebelled against Joseph Smith [per Brigham Young].  

 8-Aug 1842 Orrin Porter Rockwell and Joseph Smith escape arrest and go 
into retirement.  

 17-Aug 1842 Joseph Smith denies claims of polygamy and cites the Article 
on Marriage, saying a man should have one wife.  

 20-Aug 1842 Orson Pratt cut off; Amasa Lyman ordained to replace him in 
the 12, per Joseph Smith's direction [per Brigham Young]..  

 20-Aug 1842 John C. Bennett declared unworthy to be chancellor of the 
university.  

 27-Aug 1842 Emma Smith writes to Governor Carlin.  
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 29-Aug 1842 

Joseph Smith comes out of hiding and attends a special 
conference: asks for support sent from the 12 Apostles and for 
those like Orson Pratt, Sidney Rigdon, and George W. 
Robinson who would prevent him, he can kick them off his 
heels. He also says that Orson Pratt attempted to destroy 
himself. [per Joseph Smith]. 

 

  1842 Relief Society appeals to Governor Carlin for Joseph Smith.  
  1842 Mormon Legion reportedly has 2000 troops.  
 Sep 1842 Nauvoo Masonry has 286 member candidates.  

 3-Sep  1842 Sheriff comes to Nauvoo to arrest Joseph Smith; Smith 
escapes and goes into hiding.  

 26-Sep 1842 Orson Pratt denies relations with John C. Bennett.  

 2-Oct 1842 Governor Reynolds offers $200 or $300 reward for Joseph 
Smith and same for Orin P. Rockwell.  

 5-Oct 1842 Governor Carlin (IL) arranges to have Joseph Smith turned 
over to Missouri.  

About t 1842 Willard Richards appointed Church Historian [per Brigham 
Young].  

  1842 

John C. Bennett publishes The History of the Saints or an 
Expose of Joseph Smith and Mormonism which exposes 
Mormon practice of polygamy; describes three orders of 
women: "Cyprian Saints", "Chambered Sisters of Charity", " 
Cloisterd Saints" or "Consecratees of the Cloister."  
His book also describes the story of Joseph Smith's advances 
toward Sarah Pratt, her refusal, and Orson Pratt's confrontation 
with Smith. 

 

  ? Joseph Smith marries Clarissa Reed Hancock (born 14-Dec 
1814).  

  ? Joseph Smith marries Nancy Marinda Johnson Hyde (born 28-
Jun 1815).  

     
  1843 Joseph Smith marries Almera Woodward Johnson (31).  
  1843 Joseph Smith marries Lucy Walker (17).  
  1843 Joseph Smith marries Melisa Lott (19).  

  1843 Joseph Smith marries Lucindia Pendelton Morgan Harris (42) 
(Former wife of missing Mason critic, William Morgan).  

  1843 Joseph Smith marries Olive Frost (27).  

In or 
before  1843 

Joseph Smith marries Flora Woodworth [per Lucian 
Woodworth (Flora's mother) per Orange Wight]. Lucian 
Woodworth is referred to as a Pagan Prophet. 

 

 10-Jan 1843 
John C. Bennett sent letter to Sidney Rigdon and Orson Pratt 
describing grand jury indictments against Joseph Smith, 
Hyrum Smith, Lyman Wight, and others. 
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 11-Jan 1843 
Celebration: Joseph Smith discharged from his arrest under the 
Missouri writ by Illinois District Court Judge Pope [per 
Brigham Young]. 

 

 16-Jan 1843 

Sidney Rigdon forwards Bennett's letter to Orson Pratt. Orson 
Pratt brings the letter to Joseph Smith. Joseph Smith accuses 
Sidney Rigdon of plotting with John C. Bennett and Governor 
Carlin to have him arrested [per Joseph Smith]. 

 

 20-Jan 1843 Orson Pratt confessed his sins, he and Sarah Marinda Pratt re-
instated and re-baptized [per Brigham Young].  

About 4-Mar 1843 Orrin Porter Rockwell taken prisoner in St. Louis, MO.  

 26-Mar 1843 
Joseph Smith kicks Josiah Butterfield (guardian of Maria & 
Sarah Lawrence) out of the house, across the yard, and into the 
street for insulting him [Per Joseph Smith]. 

 

 Mar 1843 

Joseph Smith is sealed to Eliza Marie Partridge (23) and (a 
few days later) Emily Dow Partridge (19) (daughters of the 
late Edward Partridge) by Heber C. Kimball [per Eliza 
Partridge]. 

 

 7-Apr 1843 Orrin Porter Rockwell confined in Independence, MO.  

 23-Apr 1843 Kinderhook plates (6 bell shaped brass plates) found in 
Kinderhook, IL. BOM

 1-May 1843 

Joseph Smith says he translated a portion of the Kinderhook 
plates and found them to be a history of a descendant of Ham. 
Smith says the figures were similar to those on the plates he 
translated to The Book of Mormon. 

BOM

 13-Jun 1843 Joseph Smith arrested at Dixon [per Brigham Young].  
 Summer 1843 Joseph Smith kidnapped and later   

 24-Jun 1843 Masonic Temple cornerstone laid by Hyrum Smith 
(Worshipful Master of lodge of ancient York Masons).  

 30-Jun 1843 Joseph Smith returns from arrest [per Joseph Smith] 
("rescued") [per Amasa Lyman].  

 7-Jul 1843 Brigham Young, Orson Pratt, George A. Smith, and Wilford 
Woodruff start out on a mission [per Brigham Young].  

 9-Jul 1843 Brigham Young acknowledges Joseph Smith's polygamy and 
justifies it (in an interview) [per Brigham Young].  

 12-Jul 1843 

Joseph Smith (37) announces revelation in favor of Plural 
Marriage (saying it was important for salvation).  
Hyrum Smith reportedly explains the revelation to Emma 
Smith, who rejects it, Joseph Smith shows Emma a transcript 
of the revelation, Emma throws it into the fireplace, but later 
gives in to the idea, providing that she gets to approve Joseph's 
plural wives. 

 

 28-Jul 1843  Heber C. Kimball and Orson Pratt in Pittsburgh, PA.  

 5-Sep 1843 Brigham Young and party arrive in Boston [per Brigham 
Young].  
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 23-Sep 1843 Heber C. Kimball in Boston.  
About Sep 1843 Orrin Porter Rockwell released for lack of evidence to indite.  

 6-Sep 1843 Joseph Smith called a modern Caligula at an anti-Mormon 
meeting.  

 5-Oct 1843 
Joseph Smith qualifies his earlier position on plural marriage, 
saying a man should have one wife unless the Lord directs 
otherwise. 

 

 6-Oct 1843 

Joseph Smith says he's dissatisfied with Sidney Rigdon and 
asks that he not be re-appointed as a counselor (at a special 
conference), citing Rigdon's mismanagement of the Post 
Office and detaining Smith's mail. 
Sidney Rigdon apologizes and is re-appointed. Smith says I've 
cast him off of my back and you have put him back on; you 
can carry him for I will not. 

 

 22-Oct 1843 Brigham Young arrives back Nauvoo [per Brigham Young].  

 23-Oct 1843 Joseph Smith explains the 23-Jul revelation on celestial 
marriage to Brigham Young [per Young].  

 2-Nov 1843 Joseph Smith marries Fanny Young Murry (56) (Brigham's 
sister).  

 Fall 1843 Joseph Smith marries Mary (20) and Sarah (17) Lawrence.  

 29-Nov 1843 

Joseph Smith reads a letter to be sent to the Green Mountain 
Boys, with an appeal and detailing part of the Mormon's 
history. 
Parley P. Pratt apologizes for not killing all or being killed in 
the Missouri battle. 
Joseph Smith apologizes for preventing the brethren from 
fighting and would not do so again; says "...when the mobs 
come upon you, kill them." 
Brigham Young apologized for restraining Hosea Stout. 

 

 25-Dec 1843 Orson Pratt returns to Nauvoo.  
As early 
as  1843 Joseph Smith and Sidney Rigdon reportedly advocated 

decapitation or throat-cutting for various crimes and sins.  

     

 By 1844 Warren Parrish becomes a Baptist minister, receiving $500 per 
year.  

  1844 Nauvoo, IL population = 12,000 (2nd largest city in IL.). 
Joseph Smith Mayor.  

  1844 Mormon Legion reportedly has nearly 3200 troops. (U.S. 
Army has 8500.)  

 1-Jan 1844 William Law complained that Joseph Smith instructed the 
police to kill him [per Brigham Young].  

 Jan 1844 Joseph Smith nominated by the 12 Apostles to run for 
President.  

 1-Feb 1844 Times and Season prints notice that "Hiram Brown" was cut  
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off from the Church for preaching polygamy. 

 21-Feb 1844 
Joseph Smith directs the 12 to select a company (of 25) to 
explore California for a settlement of the Saints [per Brigham 
Young]. 

 

 Mar 1844 Joseph Smith gives the power of the Church to the Apostles 
[per the Apostles].  

 11-Mar 1844 

Joseph Smith organizes the Council of Fifty (also called 
"Kindom of God" or " Council of the Kingdom"); members 
are sworn to secrecy under penalty of death. 
Brigham Young writes that several members were not 
members of the Church and that they discussed government 
issues. 

 

 15-Mar 1844 Joseph Smith denounces polygamy.  

 24-
March 1844 

Joseph Smith identifies the following in a conspiracy to kill 
him: 
Chancey L. Higbee, Dr. Robert D. Foster, Joseph H. Jackson, 
William and Wilson Law [per Brigham Young]. 

 

 26-Mar 1844 

Joseph Smith asks U.S. Congress for permission to establish 
unit of 100,000 armed men to protect settlers in Oregon and 
other Northwest areas [several Missourians had already settled 
in the Oregon area]. (Congress rejects request.) 
Church population 26,000. 

 

 6-9-Apr 1844 Conference; Sidney Rigdon present.  
 7-Apr 1844 Joseph Smith says God was once a man.  

 11-Apr 1844 
Joseph Smith (38) named "King Over the Immediate House of 
Israel" by the Council of Fifty and says he's to set up the 
Kindom of Daniel. 

 

 17-Apr 1844 William and Wilson Law cut off [per Brigham Young].  

 18-Apr 1844 Willam Law planned to shoot Joseph Smith but didn't get a 
chance [per affidavit of Jesse Price].  

 18-Apr 1844 
Robert D. Foster, William Law, Wilson Law, Jane Law, and 
Howard Smith cut off from Church by a council meeting for 
unchristian-like conduct [per Joseph Smith]. 

 

 26-Apr 1844 
Charles Foster draws pistol against Joseph Smith; Charles 
Foster, Robert D. Foster, and Chauncey L. Higbee arrested by 
Smith's men and fined $100 [per Joseph Smith]. 

 

After 26-Apr 1844 
Robert D. Foster charged with slander against Willard 
Richards for accusing Richards of trying to seduce his wife on 
the boat to New York. 

 

 27-Apr 1844 

Wilson Law and Robert D. Foster claim that Joseph Smith 
kept a gang of robbers and plunderers about his house, with 
Smith receiving half of the spoils. Foster says Smith tried to 
get him to kill Boggs [per 2-May, 1844 affidavit of Aaron 
Johnson]. 

 

  1844 Austin Cowles defects after exposing Church's approval of  
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polygamy. 

  1844 
Francis Higbee, Chauncey Higbee, cut off from the Church. 
Chauncey L. Higbee claimed that Joseph Smith had men killed 
in Missouri. 

 

Before 3-May 1844 
Augustine Spencer writes a letter charging Joseph Smith with 
drinking, swearing, carousing, and keeping six or seven young 
females as wives [Per Parley P. Pratt]. 

 

 3-May 1844 Joseph Smith denies practicing polygamy.  

 8-May 1844 Brigham Young called to testify in a trial of Francis M. 
Higbee vs. Joseph Smith [per Brigham Young].  

 10-May 1844 William Law distributes inflammatory prospectus for Nauvoo 
Expositor newspaper.  

 16-May 1844 Nauvoo convention resolves to support Joseph Smith for 
President of the U. S. and Sidney Rigdon as Vice President.  

 21-May 1844 Brigham Young, Keber C. Kimball, and Lyman Wight start on 
a mission [per Brigham Young]  

 25-May 1844 Sidney Rigdon resigns his office as the Postmaster of Nauvoo 
and recommends Joseph Smith as his successor.  

 27-May 1844 
Joseph Smith goes to Carthage (after avoiding arrest) to face 
indictments for perjury and adultery. Returned same day, as 
they were not ready for a trial [per Joseph Smith]. 

 

     

 Spring 1844 Joseph Smith identifies Joseph Smith III as his successor [per 
James Whitehead and Emma Smith].  

     

Before Jun 1844 
Joseph Smith tells William Hyde that he carried Sidney 
Rigdon on his back long enough and he wanted the 12 to help 
shake him off. 

 

Before Jun 1844 Sidney Rigdon moves to Pittsburgh, PA.  

 1-Jun 1844 Heber C. Kimball and Lyman Wight go to Washington; 
Brigham Young in Pittsburgh [per Brigham Young].  

 6-Jun 1844 
Joseph Smith receives letter from L. W. Hickok warning of 
plans to indite him at Springfield for protecting Jeremiah 
Smith with writ of habeas corpus [per Joseph Smith]. 

 

 7-Jun 1844 Nauvoo Expositor 1st issue criticizes Smith, exposes practice 
of polygamy and multiple God doctrine.  

 10-Jun 1844 Willard Richards accuses William Law of seducing his 
daughter.  

 10-Jun 1844 Joseph Smith, orders destruction of Nauvoo Expositor press, 
office, and papers.  

About 
8:00 10-Jun 1844 Marshall John P. Greene reports to Joseph Smith that the 

Legion (about 200 men) destroyed the Nauvoo Expositor.  

 12-Jun 1844 Joseph Smith arrested by David Bettisworth for ordering  



134 
GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

A B C D E 
destruction of the Nauvoo Expositor; Smith orders a writ of 
habeas corpus for himself and is tried and released by the 
Nauvoo municipal court [per Joseph Smith]. 

Week 
before 13-Jun 1844 

Hyrum Smith reportedly offers reward for the destruction of 
the Warsaw Signal. 
Hyrum Smith reportedly threatens the life of Warsaw Signal 
editor, Thomas C. Sharp. 

 

 13-Jun 1844 
Warsaw Signal prints report of destruction of the Nauvoo 
Expositor and announces resolve and area support to protect 
it's press to the death. 

 

 14-Jun 1844 
Joseph Smith, Sidney Rigdon and others send letters to 
Governor Ford explaining reasons for action against the 
Nauvoo Expositor. 

 

 14-Jun 1844 Mobs gathering in Carthage.  

 16-Jun 1844 
Joseph Smith describes doctrine of multiple Gods: ...head of 
the Gods appointed one God for us. Claims he always believed 
in multiple Gods. 

 

 16-Jun 1844 Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, Willford 
Woodruff, and Lyman Wight in Boston [per Brigham Young].  

 17-Jun 1844 
Joseph Smith (and others) arrested for riot and destruction of 
the Nauvoo Expositor; no plea entered, prisoners discharged 
[per Joseph Smith]. 

 

 18-Jun 1844 Joseph Smith says the Holy Ghost is waiting to take a body 
like Jesus Christ and the Gods before him.  

 18-Jun 1844 
Joseph Smith (mayor) declares martial law in Nauvoo and 
calls out the Nauvoo Legion to prepare for mob attacks [per 
Joseph Smith]. 

 

 19-Jun 1844 Joseph Smith reportedly appoints James Jesse Strang to be his 
successor. [Per a Yale University document.]  

 20-Jun 1844 Joseph Smith sends letter to U. S. President John Tyler, asking 
for protection.  

 22-Jun 1844 Joseph Smith reportedly tells clerk of Kingdom [ William 
Clayton?] to burn records of Council of Fifty.  

 22-Jun 1844 Joseph Smith, Hyrum Smith, Willard Richards, and Orrin 
Porter Rockwell cross the Mississippi at night.  

 23-Jun 1844 A posse arrives in Nauvoo to arrest Joseph Smith. Posse 
returns to Carthage.  

 23-Jun 1844 
Joseph Smith sends Orrin Porter Rockwell back to get horses 
and tells him to be ready to start for the Great Basin in the 
Rocky Mountains.. 

 

 23-Jun 1844 

Emma Smith sends Orrin Porter Rockwell, Reynolds Cahoon, 
Lorenzo D. Wasson, and Hirum Kimball to convince Joseph 
Smith to return and face charges, as Governor Ford promised 
their safety and a fair trial. Joseph reluctantly agrees with 
Hyrum to return but says they will be butchered. 
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 23-Jun 1844 Joseph Smith sends message to Governor Ford that he'll 
return.  

 24-Jun 1844 Governor Ford orders Nauvoo Legion to give up their arms; 
they comply.  

 25-Jun 1844 Joseph Smith and Hyrum Smith surrender to Governor Ford.  

 25-Jun 1844 

Joseph Smith, Hyrum Smith, and several others arrested for 
the destruction of the Nauvoo Expositor. Bail was posted and 
all, but Joseph and Hyrum, were released; Joseph and Hyrum 
were kept in jail and charged with treason against Illinois for 
calling out the Nauvoo Legion. 

 

 26-Jun 1844 Joseph Smith writes to Judge Thomas for legal counsel.  
 26-Jun 1844 John Smith (uncle) visits Joseph and Hyrum.  

 27-Jun 1844 Joseph Smith writes to Quincy lawyer O. H. Browning for 
legal counsel.  

 27-Jun 1844 
Joseph Smith sends order to Major-General Jonathan Dunham 
to lead the Legion in attack on Carthage. Dunham refuses; 
does not notify Smith. 

 

About 
5pm 27-Jun 1844 

Joseph Smith (38), Hyrum Smith, John Taylor, and Willard 
Richards attacked in Carthage Jail by mob of 250 or more 
militiamen from Warsaw, IL with faces painted black. 
Hyrum Smith killed first with a shot to the head. Joseph Smith 
shoots and kills two of his assailants and wounds a third with a 
gun (smuggled by Cyrus Wheelock); Joseph Smith makes 
Masonic sign for distress before shot and killed. Was carrying 
Jupiter Talisman.  
John Taylor badly wounded, taking four bullets; Willard 
Richards only nicked on ear and cheek. 

 

After 27-Jun 1844 William Law moves to Burlington, Iowa.  

After 27-Jun 1844 
Martin Harris joins James J. Strang (Strangites). Strang claims 
to have received plates of his own and says he translated them 
with the Urim and Thummim. 

 

 9-Jul 1844 Brigham Young (in the East) hears rumors of Joseph and 
Hyrum's murder [per Brigham Young].  

 16-Jul 1844 Brigham Young receives confirmation of Joseph and Hyrum's 
murder [per Brigham Young].  

 24-Jul 1844 
Brigham Young, Heber C. Kimball, Lyman Wight, Orson 
Pratt, and Wilford Woodruff leave Boston for Nauvoo [per 
Brigham Young]. 

 

 30-Jul 1844 Samuel Harrison Smith dies.  

 8-Aug 1844 
Sidney Rigdon (back at Nauvoo) claims to be "Guardian of the 
Church" but was rejected in favor of Brigham Young who was 
chosen by the 12 Apostles. 

 

 3-Sep 1844 Apostles demand Sidney Rigdon's license (Rigdon refuses).  
 8-Sep 1844 Sidney Rigdon excommunicated.  
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 7-Oct 1844 Orson Pratt has a Mormon Almanac.  

 15-Oct 1844 Signey Rigdon returns to Pittsburgh, PA; 500 secessionists 
follow him.  

 17-Nov 1844 David Hyrum Smith (JS son) born.  

Before 31-Dec 1844 Martin Harris joins the Shakers and a becomes a follower of 
Anne Lee.  

After 8-Sep 1844 
Sidney Rigdon tells James Jeffries of the Solomon Spalding 
manuscript and that he and Joseph Smith used to read in on 
Sundays and that Joseph Smith said "I'll print it."  

BOM

  1844 William Marks excommunicated by Brigham Young.  
     
  1845 Sheriff Deming shoots Sam Marshall.  
 Jan 1845 Illinois revokes Nauvoo's charter.  
 4-Mar 1845 James Polk becomes U.S. President.  

  1845 William Smith tries to claim some of Joseph Smith's younger 
wives.  

 19-May 1845 

The following were indited for the murder of Joseph Smith but 
acquited on 22-May: 
Colonel Levi Williams, Thomas C. Sharp, Jacob C. Davis, 
Mark Aldrich, and William N. Grover. 

 

 24-May 1845 Capstone laid on Nauvoo temple [per Helen Mar Kimball].  

 28-Jun 1845 William Smith declares himself President of the Church; uncle 
John Smith talks him out of it.  

 18-Jul 1845 Lucy Mack Smith's History is copyrighted.  

 15-Sep 1845 

Two sheriffs come to Nauvoo for (but didn't find): Brigham 
Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, George A. Smith, 
John Taylor, Willard Richards, George Miller, John Harris, 
Orson Pratt, Orson Hyde, and John Page in Nauvoo. 

 

 16-Sep 1845 Orrin Porter Rockwell shoots one of a mob during a struggle.  

 6-Oct 1845 

Orson Pratt objects to William Smith's appointment to the 12 
Apostles, citing his intention to undermine the Presidency of 
the Church and for unsavory behavior. William Smith not 
appointed. 
Orson Pratt also objects to Lyman Wight's appointment (held 
over). 
Isaac Morley supports William Smith as Patriarch of the 
Church; not appointed. 

 

 7-Oct 1845 Oliver Cowdery writes letter offering to help Mormons with 
President Polk in their arrangements for their trip West.  

 19-Oct 1845 William Smith excommunicated.  

 23-Oct 1845 Bieglow (in self defense) shoots and wounds one of the 
Governor's troops.  
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  1846 

Sidney Rigdon buys a farm in Antrim, PA for his church for 
$14,700; pays $6000 and mortgages the rest. About 150 move 
in but unable to pay the mortgage and the property was 
repossessed in 1847. 

 

  1846 Brigham Young reportedly says he'd be perfectly willing to 
see thieves have their throats cut.  

After 4-Feb 1846 Brigham Young leads part of Church membership west. 
Includes: Heber C. Kimball,   

 Spring 1846 Orson Hyde starts journey West. From Council Bluffs the 
Government calls for 500 men to go to Mexico.  

 Fall 1846 Martin Harris go on mission to England for Strang.  
     

Before  1847 
William E. McLellin starts "The Church of Christ" asks David 
Whitmer to lead it. Five of the 11 witness join. (Oliver 
Cowdery sympathetic but does not join.) 

 

  1847 Brigham Young becomes 2nd prophet.  
  1847 Newel Knight dies.  
  1847 Oliver Cowdery moves to Elkhorn, Wisconsin.  

 8-Sep 1847 David Whitmer declares himself to be prophet of New Church 
of Christ.  

 22-Nov 1847 12 Apostles send leter to Oliver Cowdery, exhorting him to be 
repabtized.  

  1847 Brigham Young arrives at Salt Lake.  

 Dec 1847 
Brigham Young says of a Black Mormon in Massachusetts 
who married a white woman that he would have them both 
killed if they were far away from the Gentiles. 

 

     

 21-Oct 1848 Oliver Cowdery travels to meet Church (heading for West) at 
Council Bluffs, Iowa and granted request to be re-baptized.  

 19-Nov 1848 Nauvoo temple destroyed.  
  1848 Lyman Wight excommunicated.  
     
 5-Mar 1849 Zachary Taylor becomes U.S. President.  
     

Before 3-Mar 1850 Oliver Cowdery reportedly gives Martin Harris his Book of 
Mormon transcript.  

 3-Mar 1850 Oliver Cowdery dies at Richmond, MO.   
 9-Jul 1850 Millard Filmore becomes U.S. President.  
  1850 John Taylor denies that the Church practices polygamy.  
  1850 Church membership = 52,000.  
     



138 
GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

A B C D E 

  1851 Pearl of Great Price published, includes the Book of Abraham 
from the Papyrus.  

     
 12-Aug 1852 Hiram Page dies.  

  1852 Brigham Young preaches that Adam lived as a man on another 
planet and then became God.  

     

  1852 Practice of polygamy announced. Joseph Fielding Smith says 
it is essential for exaltation.  

     
 4-Mar 1853 Franklin Pierce becomes U.S. President.  

  1853 Jedediah M. Grant says Jesus was persecuted because he had 
so many wives.  

     

  1854 Orson Pratt disagrees with Brigham Young's Adam God 
doctrine.  

  1854 Willard Richards dies.  
  1854 George A. Smith historian until 1875.  
     

  1855 Brigham Young says of the first vision that an angel of the 
Lord, not the Lord, visited Joseph Smith.  

     
  1856 James J. Strang killed.  
 21-Apr 1856 Jacob Whitmer dies.  

 14-May 1856 Lucy Mack Smith dies, Nauvoo, IL. Reportedly said the 
family practiced the "faculty of Abrac."  

 21-Sep 1856 Brigham Young gives Blood Atonement speech.  

About  1856 

Brigham Young says if you found your wife in bed with your 
brother, put a javelin through both of them. At this or some 
other time, Brigham Young reportedly says blood atonement 
crimes included: adultry, apostasy, covenant breaking, 
counterfeiting, profaning the name of the Lord, intercourse 
between whites and African-Americans, stealing, lying, ... 

 

     
  1857 Parley P. Pratt dies.  
 8-Feb 1857 Brigham Young gives another Blood Atonement speech.  

 2-Jun 1857 
Brigham Young says the day would come when thousands 
would be made eunuchs in order for them to be saves in the 
Kingdom of God [per Wilford Woodruff]. 

 

 4-Mar 1857 James Buchanan becomes U.S. President.  
Mid Summer 1857 Thomas Lewis reportedly castrated by Bishop Warren Snow  
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for an undisclosed sex crime. 
At some other time, Bishop Snow reportedly had a man 
castrated for refusing to go on a mission, so Snow could take a 
buxom girl that the man was engaged to as one of his plural 
wives. 

 29-Sep 1857 
Mountain Meadows Massacre of Francher Train from 
Arkansas & Missouri. 
120 or more killed. 

 

     
 27-Feb 1858 Henery Jones reportedly Castrated.  

After 27-Feb 1858 Henery Jones and his mother are killed, with Bishop 
Hancock's involvement [per affidavit of Nathaniel Chase].  

 31-Mar 1858 Lyman Wight dies.  
     

 Jan 1859 

Martin Harris interviewed; says: The company of 
money-diggers included:  
Joseph Smith Sr., Hyram Smith, Josah Stowell, 
Beaman, Samuel Lawrence, George Proper, and 
Joseph Smith as the stone looker; When Joseph 
retrieved the plates (from the hollow tree) he was 
attacked by a man and hit with a club, but he knocked 
the man down and ran home; The plates were 7" wide 
by 8" long and the thickness of plates of tin, stacked to 
4" high and bound with 3 silver rings and weighed 40 
to 50lbs and kept in a cherry box;. The lord showed the 
plates to him..."...by the power of God, I have seen 
them." The money-diggers claimed as much right to 
the plates as Joseph Smith. Beaman modified a widow 
glass box to fit the plates and heard them "jink" as they 
were dropped in. Joseph Smith said and angel 
appeared and told him that it was God's work and to 
quit the money-diggers and that the plates must be 
translated, printed, and sent before the world. Joseph 
Smith saw Harris in is spectacles [Urim & Thummim] 
as the man that would assist him. He promised to 
provide the necessary money to bring it to the world. 
There were threats in Palmyra to tar and feather Smith. 
He encouraged Smith to move back to Harmony, PA. 
He paid Smith's depts and gave him money to make 
the trip. Emma's brother Alva came to help them 
move. They hid the plates in a barrel 1/3 full of beans 
and left for Harmony, PA in late October or early 
November of 1827. 

BOM

     

  1860 Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
established at Amboy, Iowa with Joseph Smith III as leader.  
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 4-Mar 1861 Abraham Lincoln becomes U.S. President.  
 12-Apr 1861 Civil War starts.  
     
  1862 U.S. Morill Act Prohibits Polygamy.  
     
 15-Apr 1865 Andrew Johnson becomes U.S. President.  
 24-Jun 1865 Isaac Morley dies.  
     
  1866 Thomas Marash dies.  

 19-Aug 1866 Brigham Young says only men that practice polygamy can 
become gods.  

  ? 
Brigham Young says that Oliver Cowdery and Joseph Smith 
returned the plates to the Hill Cumora, which opened up and 
they went into a large cave. 

 

     

  1867 
Reorganized Church of Jesus Christ of Later-day Saints 
publishes Joseph Smith's Inspired version of the King James 
Bible (conflicting with the Pearl of Great Price). 

 

     

As late as  1868 The Deseret News encouraged rank-an-file Mormons to kill 
any one committing adultery.   

  1868 Heber C. Kimball dies.  
     
 4-Mar 1869 Ulysses S. Grant becomes U.S. President.  
     
  1870 Brigham Young says the sun is inhabited.  
After  1870 Martin Harris re-baptized.  
     
 28-Aug 1871 Sophronia Smith dies.  
 6-Mar 1872 William W. Phelps dies at Salt Lake.  
  1872 William Marks dies.  
     
  1874 William Hyde dies.  
     
  1875 Brigham Young strips Orson Pratt of his seniority.  
 10-Jul 1875 Martin Harris dies in Clarkston, UT..  

  ? R. W. Alderman says Martin Harris told him that Rigdon had 
stolen the Spalding manuscript BOM

     



141 
GONDIM. G.M. UFPB-PPGCR 
 

A B C D E 

 14-Jul 1876 Sidney Rigdon dies; now believed to have had Bipolar 
Affective Disorder, or Manic-Depressive Illness.  

  1876 
Doctrine & Covenants revised to allow polygamy by adding 
section 132 and removing section 101 verse 4, prohibiting 
polygamy. Section 132 is still in effect. 

 

     
 4-Mar 1877 Rutherford B. Hays becomes U.S. Presidnet.  
 23-Mar 1877 John D. Lee executed for the Mountain Meadows Massacre.  
 29-Aug 1877 Brigham Young dies.  
  1877 Amasa Lyman dies.  

  1877 Rasmos Anderson reportedly has his throat cut (with his 
consent) for repeated adultery and for violating covenants.  

     

  1878 

Orson Pratt says that Joseph Smith received the revelation of 
plural marriage as early as 1831 but not allowed to announce it 
then [Lyman Johnson concurred]. 
Orson Pratt adds that that Joseph Smith had a plural wife as 
early as 5-Apr 1841. 

 

  1878 Pearl of Great Price revised to match Joseph Smith's Inspired 
version of the King James Bible.  

 11-Jul 1878 John Whitmer dies.  
  1878 Orson Hyde dies.  
     

 Feb 1879 

Emma Smith interviewed; says: Before married, 
Joseph Smith visited her at Stowell's house in 
Bainbridge, NY; Joseph Smith bought her brother, 
Jesse Hale's house, which was off of her father's farm, 
and there the plates were translated; She first met 
Sidney Rigdon at Whitmer's house; Parley P. Pratt 
joined before Rigdon; She and Rueben Hale also 
assisted with the Book of Mormon translation; Joseph 
Smith would dictate with his face buried in his hat 
with his seer stone in it; She felt the plates through the 
linen table cloth that they were covered with and 
thumbed their pages, but never looked at them; She 
had no knowledge that Joseph Smith practiced or 
endorsed polygamy. 

BOM

 30-Jun 1879 

W. Fugate writes an affidavit that he, Robert Wiley, and 
Bridge Whitton created the Kinderhook plates has a hoax. An 
analysis of a surviving plate confirms that it was produced in 
the 1840s by the method described by Fugate. 

BOM

     
  1880 John Taylor becomes 3rd prophet.  
  1880 Church votes on polygamy.  
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 10-Oct 1880 Pearl of Great Price revised and canonized.  
     
 4-Mar 1881 James Garfield becomes U.S. President.  

 Jun 1881 

William H. Kelley interviews:  
Mary Bryant: Lyman Cowdery helped write Morga's 
anti-Mason book and was a law pettifogger (taking 
small cases) and a cats-paw for the Smiths, doing their 
dirty work. Ezra Pierce (born 1800): Pulled sticks with 
Joseph Smith for a gallon of brandy; Abel Chase's 
sister also had a seer stone. Orlando Saunders 
(Lorenzo's brother): Joseph Smith worked for him 
many a time. Abel Chase (Willard's son): The Smiths 
were superstitious and shiftless; the stone belonged to 
Mason and Mrs. Smith got it from their Mother; also, 
their sister had and used a different seer stone.  

BOM

 19-Sep 1881 Chester A. Arthur becomes U.S. President.  
  1881 Orson Pratt dies.  
     

 22 Mar 1882 U.S. Edmunds Act signed by President Arthur; enforces Morill 
Act.  

 9-Dec 1882 Lucy Smith (sister) dies.  
     

  1884 

L. L. Rice (successor to Howe as editor of Paineville 
Telegraph) discovers the Fabius story, also known as the 
Manuscript Story (not Manuscript Found), and gives it to 
Joseph H. Fairchild (president of Oberlin College).  
The Fabius story was unfinished and not ready for printing, 
although it didn't match the description of Manuscript Found, 
its outline is essentially the same as The Book of Mormon and 
thought to be a re-write or an early draft of Manuscript Found.

BOM

     
 4-Mar 1885 Grover Cleveland becomes U.S. President.  
     

 14-Jan 1885 David Whitmer says, in an interview, that he saw the plates 
(and table) in a vision.  

  1885 Eliza Marie Partridge (Smith) Lyman dies.  
     
  1887 John Taylor dies.  

 18-Feb 1887 Congress passed Edmunds-Tucker Act dissolving the LDS 
church.  

 30-Mar 1887 

William Law intervied by Dr. Wyl, says: 
Joseph Smith told him that he sent Rockwell to kill 
Boggs, 
Rockwell was Smith's lackey - combed and shaved 
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Smith, blackened his boots and drove his carriage. 
Suspected Hyrum Smith of planning to poison him, 
Smith's secretaries Mulholland and Blashel Thompson 
died under suspicious circumstances, 
Dr. Foster thought that 6 -7 men were poisoned, 
Emma complained of the girls Joseph kept in the 
house, 
Joseph took in the orphaned Lawrence girls (16 & 17) 
and kept their $8,000, and was later sealed to them, 
Emma was dishonest, all of Joseph's property was put 
in her name, 
Bennett was smart and clever but a thorough 
scoundrel, 
Smith planned to ruin Sarah Pratt's character, 
Joseph Smith, Sr. sold blessings, 
Hyrum Smith proposed a scheme of revenge on the 
Missourians by buying goods from them on credit and 
not paying, 
Joseph Smith said if you take away a man's money, 
you can do with him as you will, 
Joseph Smith explained his reversal on polygamy 
saying the Church had to be fed milk before you get 
the meat. 

     
 4-Mar 1889 Benjamin Harrison becomes U.S. President.  
  1889 Wilford Woodruff becomes 4th prophet.  
     
  1890 Wilford Woodruff issues Manifesto, revoking polygamy  
     
 4-Mar 1893 Grover Cleveland becomes U.S. President again.  
 13-Nov 1893 William Smith dies.  
     
  1895 Philo Dibble dies.  
     
 4-Mar 1897 William McKinley becomes U.S. President.  
     
  1898 Wilford Woodruff dies, Lorenzo Snow becomes 5th prophet.  
     
 28-Jul 1900 Catherine Smith dies.  
     
 14-Sep 1901 Theodore Roosevelt becomes U.S. President.  
  1901 Lorenzo Snow dies, Joseph F. Smith becomes 6th prophet.  
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 6-Apr 1904 Joseph Fielding Smith issues second Manifesto.  
Church begins enforcing law against polygamy.  

 29-Aug 1904 David Hyrum Smith dies.  
     
 12-Aug 1909 Alexander Hale Smith dies.  
     

  1912 New York Times discredits Book of Abraham as taken for old 
Egyptian Originals.  

     
 10-Dec 1914 Joseph Smith III dies, Kirkland, OH.  
     
  1918 Joseph F. Smith dies, Heber J. Grant becomes 7th prophet.  
     
  1922 B. H. Roberts' book questions The Book of Mormon. BOM
     
Before  1926 Oath of vengeance is removed from the temple ceremony.  
     

  1945 Heber J. Grand dies, George Albert Smith becomes 8th 
prophet.  

     
  1947 Church has 1 million members.  
     

  1951 George Albert Smith dies, David O. McKay becomes 9th 
prophet.  

     
  1963 Church has 2 million members.  
  1963 Joseph Fielding Smith says Jesus was married.  
     

  1966 Dr. Atiya discovers the original Book of Abraham 
manuscripts.  

     

  1967 Egyptian Papyrus fragments found in the Metropolitan 
Museum [same as above?].  

 27-Nov 1967 Book of Abraham manuscripts turned over to the Church.  
     

  1970 David O. McKay dies, Joseph Fielding Smith becomes 10th 
prophet.  

     
  1971 Church as 3 million members.  
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  1972 Joseph Fielding Smith dies, Harold B. Lee becomes 11th 
prophet.  

     
  1973 Harold B. Lee dies, Spencer W. Kimball becomes 12 prophet.  
     

  1976 Spencer W. Kimball rejects Brigham Young's Adam God 
doctrine.  

     
  1978 Church has 4.1 million members.  
  1978 Spencer W. Kimball removes restrictions on blacks.  
     

  1979 Bruce R. McConkie revises his Mormon Doctrine to reflect 
acceptance of blacks.  

     

  1980 Ezra Taft Benson says the living prophet is more vital that the 
standard works and he is more important than a dead prophet.  

  1981 
The Book of Mormon revised and replaces term "...white and 
delightsome people" with 
"...pure and delightsome people." 

BOM

  1982 Church has 5 million members.  

  1985 Spencer W. Kimball dies, Ezra Taft Benson becomes 13th 
prophet.  

  1987 Church has 6.1 million members.  
  1989 Church has 7 million members.  
  1989 George P. Lee (of the 70) excommunicated.  
 10-Apr 1990 Temple rituals changed and death oaths eliminated.  
  1994 Ezra Taft Benson dies, Howard Hunter becomes 14th prophet.  

  1995 Howard Hunter dies, Gordon B. Hinckley becomes 15th 
prophet.6  

 
 
 

 
 

 

                                                   
6 Disponível em: http://www.exmormon.org/history.html 


