
Minha visita a dois Mórmons missionários. 

 

Dean Helland 

 

  

 

            No dia 11 de março de 2006, um sábado as 11 horas da manhã, alguém bate na minha porta, e 

quando eu abri, la estavam dois Mórmons missionários. Eu estava muito contente ao ver que eu tería a 

oportunidade de conhecer esses dois jovens rapazes, então eu abri a porta e os convidei para entrar em 

minha sala de estar, eles sentaram em um dos meus sofás e eu em outro, e eu disse que eles poderiam 

começar contando o que eles vieram fazer.            

 

            Elder White e Elder Smith perguntaram se podiam começar com uma oração. Eu disse “Claro!”  

 

            Enquanto Elder White cruzou seus braços como uma típica postura de Mórmon, eu estava 

surpreso porque Elder Smith não fez isso. Foi rápida, mas uma apropriada oração, seguida por uma 

declaração de Elder White dizendo que eles estavam ali para me declarar o evangelho de Jesus Cristo, 

dizendo o quanto nosso Pai Celestial nos ama, e como as famílias so importantes. Ele me perguntou 

sobre minha própria afiliação religiosa, e eu disse para ele que eu nasci outra vez cristão, um membro 

do Templo Evangélico de Tulsa, Oklahoma, no qual era uma denominaçao da Santidade Pentecostal.  

 

            Ele disse que tinha certeza que nos concordamos com o amor pelo Pai Celestial, como Ele nos 

enviou seu Filho, Jesus Cristo, para a terra para morrer pelos nossos pecados e Espírito Santo, quem nos 

dirigiria e estaria conosco por toda nossa vida aqui na terra. Eu disse que eu poderia concordar com ele 

exceto nas implicações sexuais que os Mormons ensinam concermente significando o termo “Pai 

Celestial”.  

 

            “Então como você acha que Deus criou tudo?” Ele perguntou.  

 

            “Pela força de suas palavras” Eu repliquei. 1  

 

            Isso fez com que ele ficasse um pouco diferente, mas eu continuei. Os muçulmanos acusam os 

cristãos de acreditar que Deus teve relações sexuais com Maria, a mãe de Jesus. Claro que isso é 

bobagem, mas Joseph Smith, de acordo com seus vizinhos, foi um grande admirador de Corão antes de 



ele comecar a produzir o Livro de Mormon. E Joseph Smith pegou várias coisas do islamismo quando ele 

começou com sua nova religião, o Mormonismo.2  

 

            “Eu tenho ouvido em alguns lugares como se Deus, nosso Pai Celestial, tivesse tido sexo com 

Maria, “ele disse, parecendo de alguma forma um escandalo.  

 

            “Sim,” eu continuei. “E isso era o que Brigham Young tem ensinado, que “Elohim” veio para a 

terra e teve relações sexuais com Maria para preparar o terreno para o corpo de Jesus aqui na terra.3 

 

            O jovem rapaz proceguiu falando sobre a importância dos profetas. Ele disse que ele mesmo 

Adam foi um profeta, que Deus tem falado com eles fazendo por toda a história do mundo, que o velho 

testamento é cheio de profetas. Ele leu Amós 3:7: “Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, 

sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.” E depois ele falou como Deus colocou os 

profetas na igreja e como eles lideram e falam com as pessoas de Deus.   

 

            “Eu concordo”, eu disse,  “que Deus tem colocado profetas na igreja, e no livro de Atos onde 

estavam os profetas na igreja.4  De qualquer modo, eles claramente não estavam com a cabeça na 

igreja. Em fato, em 1 Coríntios 12:28, fala ‘A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; 

em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres'"... 

 

            “Sim”, falou o Elder White.  “Eu estava lendo sobre isso no outro dia. Mas eu acho que você vai 

concordar que Deus deu a Pedro um lugar especial na igreja. Em Mateus 16:18, Jesus falou para ele,  ‘Tu 

és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja’. E no verso 19 ele falou para Pedro, ‘Dar-te-és as 

chaves do reino dos céus: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra 

terá sido desligado nos céus.’”.   

 

            “Esta certo!” Eu falei. “Pedro pregou o primeiro sermão pentecostal do dia para os judeus, e na 

casa de Cornélio, ele pregou o primeiro sermão para os gentios. Ele certamente teve a chave para o 

reino! De todas as formas, você tem que ler a história inteira para entender o significado. Você terá o 

mesmo significado dos versos que estão na Igreja Católica Romana quando eles falam sobre Pedro 

começando como primeiro Papa!”  

 

            “Se você olhar na passagem inteira, você verá que Jesus faz a seguinte pergunta: 

 



            "'Quem diz o povo ser o Filho do Homem?’  Depois de algumas respostas, Jesus perguntou: ‘Mas 

vós, quem dizeis que eu sou?' E continuou:  

 

            16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 

 

            17. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas: porque não foi carne e sangue 

que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. 

 

            18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas 

do inferno não prevalecerão contra ela."  (Mateus 16:13-18)  

 

            O próprio Jesus Cristo e a pedra principal da esquina da igreja.  (Efésios 2:20)  Os ensinamentos e 

crenças dos apóstolos servem como fundação para a igreja.  Esses ensinamentos e crenças estão no 

Novo Testamento.  Jesus ensinou o nome de Pedro, Petros, que em grego significa “um pedaço de 

pedra” para ilustrar a petra ou “pedra angular” onde a igreja e construída. Essa pedra angular é a 

revelação de Deus que Jesus Cristo e verdadeiramente Deus e foi enviado por Ele para a salvação do 

mundo! Isso é relacional, não sexual, conotações! E isso é fé assim como a de Pedro na divina revelação 

de quem e Cristo, fazendo com que as pessoas possam entrar no reino de Deus.   

 

            “Sim, um deve ter a revelação de Deus,” diz o Elder White. “Então você concorda que eles são 

apóstolos”. 

 

            “Sim, Eu concordo que os apóstolos foram a fundação da igreja”, Eu disse. Alguns dos livros do 

Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos. Os outros foram escritos por homens que ministraram 

e ensinaram, e tudo foi endossados por eles como certo, e por isso nós aceitamos o Novo Testamento 

hoje como a Palavra de Deus”. E eu acredito no ministério apostólico de hoje, mas não da mesma forma 

que o original dos doze apóstolos. 

 

            “O ministério dos doze apóstolos era muito especial. Eles eram testemunhas do ministério 

terrestre de Cristo. De acordo com Atos 1, em ordem para trocar Judas Iscariotes quem caiu da posição 

do apóstolo. Os outros apóstolos que ter alguem que fosse testemunha do ministerio de Jesus Cristo no 

tempo do batismo de João Batista e também ele elevado para o ceu depois da sua ressurreição. (Actos 

1:21-22)   Mesmo o apóstolo Paulo não preenchendo o requerimento! E em Apocalipse 21:14, nós 

aprendemos que os nomes dos doze apóstolos são escritos sobre os doze fundamentos da Nova 

Jerusalém!”  

 



            “Então você vê”, eu continuei, “os doze apóstolos que acompanharam Jesus fez executar na 

missão deles. Eles contribuiram com a fundação da igreja e nos deixou com um guia inspirado no que 

esta no Novo Testamento."   

 

            “Sim, os apóstolos do cordeiro eram muito especiais”, o Elder White continuou. “Mas os 

apóstolos foram rejeitados pelo homem no dia em que vieram. Jesus falou para eles, ‘Expulsar-vos-ão 

das sinagogas; vem mesmo a hora em que, qualquer que vos matar cuidará fazer um service a Deus. 

(João 16:2)  Então chegou a hora que os apóstolos foram mortos, e a igreja desapareceu da face da 

terra. Então o mundo entrou no período das trevas conhecido como época da escuridão. Isso não foi ate 

1830 que foi restaurado por completo por Joseph Smith.   

 

            “Espere um minuto," eu disse, "Jesus falou ‘sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas 

do inferno não prevalecerão contra ela’.  Você quer dizer que depois da morte dos apóstolos, ninguem 

teve confidência com Deus ate a epoca de José Smith?  E você acha que por todos esses anos as portas 

do inferno prevaleceram contra a igreja?  Isso não e o que Jesus falou na Biblia! Você precisa ler O Livro 

dos Martires do Fox.  

 

            “Bom, vamos a diante”,  falou Elder White. “Deixarei meu parceiro seguir a diante”.  

 

            Nesse ponto, Elder Smith citou da historía contada por Joseph Smith de como ele viu uma luz que 

descendia nele enquanto ele estava orando na madeira e dois personagens aparceram e foram 

identificados.  De um ponto para outro ele foi declarado como filho e José Smith viu os dois, Pai e Filho.   

 

            “Mas isso é impossivel!” Eu chorei.  “Na Bíblia está bem claro que o Pai e um espírito e invísivel.”5  

 

            “Mas Moisés viu Deus!” ele disse.   

 

            “Moisés so foi permitido a ver as costas de Deus quando Ele passou,” falei.6  “Se isso foi tudo que 

Ele pode mostrar para Moisés, ele certamente não iria aparecer por inteiro para José Smith.  Na verdade 

eu acho que Jesus Cristo na sua pré-existencia fez aparições como no Velho Testamento.  Essa é a única 

coisa que faz sentido quando consideramos o Pai invísivel e que nunca foi visto pelo homem nenhuma 

hora do Novo Testamento.”  

 

            Dessa forma, Elder Smith começou dando seu testemunho sobre José Smith que começa como o 

verdadeiro profeta de Deus e do Livro de Mórmon que foi traduzido pela força de Deus.   



 

            “Como pode o Livro de Mórmon ser traduzido pela força de Deus quando a Igreja dos Mormons 

tem tido que fazer milhões de mudanças em isso?”7  

 

            “São apenas correçoes gramaticais, sem mudança na doutrina,” eles responderam.  

 

            “Não, tem mudança na doutrina, tambem!” Eu insisti.  “Em 1981, a igreja dos Mórmons mudou 

uma palavra em o Livro de Mórmon: Em 2 Nefi 30:6, a palavra “branco” mudou para “puro” quando se 

refere ao corpo da maldição dos Lamanitas. Até esse tempo, a doutrina oficial da igreja dos Mormons foi 

que índios americanos acreditavam que no Livro de Mórmon poderiam perder a maldicão de seu corpo 

a se tornar branco.  Isso aconteceu no Livro de Mórmon quando os índios se converteram na fé de 

Cristo, mas isso foi prometido a ocorrer nesse verso, isso não aconteceu no tempo da publicação do 

Livro de Mórmon em 1830 até 1981.  Mais tarde como em 1960, o profeta Mórmon Spencer W. Kimball 

declarou na Conferência Geral dos Mórmons que ele acreditava que cada vez que ele via a conversão 

dos índios, eles estavam ficando mais brancos.  Mas por último, eles mudaram a palavra do Livro de 

Mórmon e tambem a doutrina deles sobre os índios se tornando brancos.  O representante da igreja, 

Jerry P. Cahill, foi reportado pela Associação das Mídias conforme a mudança na doutrina.   

 

            “Vê,” Eu falei, “A igreja dos Mórmons e na verdade uma organização racista.  E um ensinamento 

oficial que um dia outras raças vão perder a maldicão do corpo deles e se tornar brancos.” (Ver no Livro 

de Mórmon, Jacob 3:8). Em fato, o verdadeiro ensinamento da igreja dos Mórmons é que as raças não 

estão abertas.  Apenas em 1979 um africano de raça negra foi permitido rei, mas mesmo assim, a 

doutrina para remover a maldição deles nao foi mudada.  Ainda é a mesma coisa que sempre foi, que 

todos os filhos de Abel seriam primeiro ressussitados antes que os africanos, filhos de Caím, perdessem 

sua maldição.   

 

            Nesse ponto, o desânimo dos dois missionários Mormons foi muito grande.   

 

            “Eu fui o único que acreditou no livro de Mórmon,” Eu confessei. Minha familia vendeu tudo que 

nos tinhamos um Missouri e fomos para Arizona pregar o evangelho do Livro de Mórmon para os índios 

americanos (Lamanitas, língua do Livro de Mórmon).  Nos dissemos a eles que haviam duas ótimas 

promessas para os indios para pôr fé em Cristo e também no Livro de Mórmon. Em primeiro lugar, eles 

poderiam perder a maldição do corpo deles e tornar-se brancos. Em segundo, em um certo tempo, Jesus 

Cristo deveria deixá-los ir para destruir todos os que não acreditam no seu continente e ter sua terra de 

volta!”  

 

            “Onde que fala sobre isso?” Um Elder perguntou.  



 

            “Em uns dois lugares do Livro de Mórmons: 3 Nefi 16 e 3 Nefi 21.”  

 

            Eu peguei emprestado de um jovem o Livro de Mórmons e virei em 3 Nefi 16 e acompanhei lendo 

as palavras supostamente ditas por Jesus Cristo no continente americano depois da sua ressurreição:   

 

(Nota: O Livro de Mórmon ensina que os índios americanos e Lamanitas, são da casa de Israel.)             

 

10.  No dia em que os gentios pecarem contra meu evangelho e rejeitarem a plenitude do meu 

evangelho…eis que, diz o Pai, retirarei a plenitude do meu evangelho dentre eles. 

 

11.  E então me lembrarei do convenio que fiz com meu povo, ó casa de Israel, e levar-lhes-ei meu 

evangelho. 

 

12.  E mostrar-te-ei, ó casa de Israel, que os gentios não terão poder sobre ti; lembrar-me-ei, porém, de 

meu convênio contigo, ó casa de Israel, e terás conhecimento da plenitude do meu evangelho. 

 

13.  Mas se os gentios se arrependerem e voltarem a mim, diz o Pai, eis que serão contados com os de 

meu povo, ó casa de Israel. 

 

14.  E não permitireu que meu povo, que é da casa de Israel, ande no meio deles e pise-os, diz o Pai.   

 

15.  Mas se eles não se voltarem para mim e não derem ouvidos a minha voz, permitir-lhes-ei, sim, 

permitirei que meu povo, ó casa de Israel, ande no meio de-les e pise-os; e serão como o sal que perdeu 

o seu sabor e então para mais nada serve, senão para ser jogado for a e ser pisado pelos pés do meu 

povo, ó casa de Israel. 

 

16.  Em verdade, em verdade vos digo que asim o Pai me ordenou—que a este povo eu desse esta terra 

por herança.   

 

            “Como os índios responderam?” eles perguntaram.  

 



“Bom,” Eu falei.  “Eles não parecem impressionados com a idéia da cor dos corpos deles terem que 

mudar! E quando voltar para pegar sua terra de volta, um líder pressionou seu polegar para baixo da 

mesa e falou, ‘O homem branco nos tem debaixo do polegar dele e nos nunca vamos sair debaixo disso!’ 

Eu testemunhei isso como numa reserva em Pima Indian no Arizona quando era apenas um mocinho.   

 

                        “Mas essas foram as palavras de Jesus!”  Um deles protestou. “Eles estão indo pegar um 

lugar!”  

 

                        “Não,” Eu repliquei.   “Jesus nunca falou isso. Isso não é Jesus na Bíblia.”  

 

            “Eu duvido que você saiba todas essas coisas,” Eu disse. “Você e muito novo para saber que essas 

mudanças estão pegando lugar na Igreja dos Mórmons.  Eu não duvido da sua sinceridade ou seu desejo 

de ser usado por Deus.  Mas você apenas não sabe muitas coisas sobre o que sua igreja acredita. Para 

saber essas verdadeiras doutrinas, você tem que voltar e ler os sermões dos Velhos Mórmons no Jornal 

de Discussões.  A dourina dos Mórmons continua a mesma apenas com algumas modificaçoes. A igreja 

dos Mórmons não espera que seus povos leiam esses livros. Em fato, isso tira a coragem dos não 

Mórmons que querem falar com Mórmons e se referir a eles.  Isso faz com que tenha um limite de 

discussoes somente para as escrituras oficiais Mórmons.   

 

            “Contudo, nos próprios ensinamentos deles, os professores Mórmons fazem referencia deles 

constantemente.  Eu assisto o canal dos Mórmons em um satélite de TV e eles ensinam suas doutrinas 

com referências ao Jornal de Discussoes.  Não cheguei à conclusão que o verdadeiro evangelho esta 

completamente no Novo Testamento.  Eu recebi a melhor assistência que pude com as revelaçoes de 

José Smith, sobre sua queda na estrada e sobre como continua subindo para o ceu. Minha fé está em 

Jesus Cristo e nos seus ensinamentos preservados e interpretados no Novo Testamento. Se Jesus me 

salvar pela falta de fé em Joseph Smith ou no livro dos Mormons nada fará eu perder minha alma!  

 

Pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, 

a qual vive e é permanente.  (1 Pedro 1:23)   

 

Amados, … foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, 

diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.  (Judas 3).   

 

            Por agora os missionarios estão descansando e esperando pela sua saída, então eu perguntei 

para eles se eles tinham mais alguma coisa que quisessem falar.  Quando eles tentaram reafirmar a fé 

em José Smith e O Livro de Mórmon, eu tristemente corrigia as afirmacoes deles.   



 

            “Não, o Jesus que você ta falando, não e o mesmo Jesus da Bíblia.  Me desculpa.  Você esta 

ensinando o que o Novo Testamento descreve em  2 Coríntios 11.   

 

4. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito 

diferete, que não tendes recibido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa 

mente, o tolerais.  

 

13.  Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de 

Cristo.  

 

Também, Gálatas 1:8:    

 

Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelhoque vaá além do que vos 

temos pregado, seja anátema.  

 

            Nós terminamos com a palavra da oração em qual eu dirigi, orando por eles, que ele poderia de 

fato vir para saber a verdade do evangelho de Jesus Cristo e a verdadeira salvação. Eu tenho gasto meu 

tempo fazendo do escrito uma conta da visita deles em minha casa para beneficiar todos meus amigos 

Mórmons e cristãos.  Meus sinceros desejos de que Deus abençoe todos vocês que estão lendo isso 

agora.  

 

____________________________________ 

 

 1Hebreus 11:3, “Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palabra de Deus, de maneira que 

o visível veio a existir das coisas que não aparecem.” Gênesis, capítulo 1, falando sobre a criação, terra 

seca, planeta terra, grama, árvores, luzes, criaturas, etc., etc.     

 

2R.C. Evans, Quarenta anos na Igreja dos Mormons–Porque eu deixei isso (1920, rpt., Independência, 

MO: Ex-RLDS para Jesus, n.d.), 32. 

 

3Essa e a posição da Igreja dos Mormons; veja Journal of Discourses, vol. 8, página 115, 211.   

 



 4Profetas identificados no livro de Atos incluindo Ágabo (11:27-28, 21:10-11) e as filhas de Filipe, o 

evangelista (21:8-9).  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Para esse e outros interesses:  www.deanhelland@deanhelland.com, e www.mormonchallenge.com. 


