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ORÍGENS

L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, tam-
bé anomenats mormons, va néixer el 1830 a La Fayette, als 
Estats Units d’Amèrica, de la mà de Joseph Smith, un jove 
nord-americà que va rebre la revelació, a través de l’àngel 
Moroni, de l’existència d’un antic llibre, escrit en làmines 
d’or: el llibre de Mormó. En aquest llibre, segons els mor-
mons, es troba recollit “un altre testament de Jesucrist”, i 
a partir d’ell es basteix el cos de creences de la comunitat.

LES CONVICCIONS FONAMENTALS  
     
Els membres de l’Església de Jesucrist dels Sants dels  
Darrers Dies es consideren cristians, però diuen no pertàn-
yer a cap tradició ortodoxa, catòlica o protestant. Creuen 
que l’església mormona és la restauració de l’església ori-
ginal establerta per Jesucrist.

Segons el Llibre de Mormó, la comunitat té els seus orígens 
en les tribus d’Israel que van arribar a Amèrica l’any 600 aC. 
El llibre declara que Jesús va visitar els pobles d’Amèrica 
del Nord per predicar l’evangeli de la salvació.
 
Els mormons diuen que la seva organització constitueix el 
Regne de Déu a la Terra.

En l’adoració, els mormons creuen en un sol Déu, d’acord 
amb la descripció donada pel Llibre de Mormó; Déu, Jesu-
crist i l’Esperit Sant són tres persones separades que con-
formen la deïtat. Els tres membres de la deïtat són eterns i 
igualment divins, però tenen papers diferents.

 
ELS VALORS ÈTICS I MORALS

Els seus programes comprenen aspectes religiosos, socials 
i econòmics; el seu funcionament és de tipus cooperatiu.

Mantenen un alt nivell educacional i moral; la vida dels 
mormons es caracteritza per una ètica i una vida familiar 
molt estrictes; la pràctica de la poligàmia ha estat supri-
mida oficialment i avui els matrimonis poden demanar el 
ritual del matrimoni segellat per tota l’eternitat.

Els mormons es distingeixen de la resta de cristians per 
la seva concepció immaterial de Déu i eternal de l’ésser 
humà, l’existència d’altres divinitats, la negació del pecat 
original, la interpretació que fan de la segona vinguda de 
Jesús com a jutge universal, etc.

Són característiques dels mormons l’obligació d’evange-
litzar, l’accentuació de les manifestacions de l’Esperit Sant, 
la possibilitat d’un baptisme retroactiu per als difunts 
(cosa que explica l’enorme documentació genealògica del 
món sencer que han compilat), i l’obligació dels fidels de 
pagar la desena part del seus ingressos, que permet una 
obra social important d’assistència als pobres i una activi-
tat missionera destacada.

 
ELS TEXTOS FONAMENTALS 
    
La doctrina mormona estableix la revelació contínua, és a 
dir, el cànon de les Escriptures Sagrades està obert, i no 
només conté la Bíblia, sinó el Llibre de Mormó, La Doctrina 
i els Pactes, La Perla de Gran Preu, i els Articles de la Fe. 
Aquestes escriptures conformen les obres estàndards de 
l’església mormona. No obstant això, les declaracions de 
les autoritats generals, particularment de la presidència 
de l’església, són considerades com escriptures sagrades 
no canòniques. Els membres de l’església mormona ac-
cepten aquestes declaracions com a escriptura sagrada 
contemporània. 
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LA PREGÀRIA, 
EL CULTE I LES PRÀCTIQUES

Els membres de l’església dediquen habitualment part del 
seu temps a l’estudi de les escriptures sagrades i a pregar; 
acostumen a celebrar setmanalment el sant sopar amb pa 
i aigua. Practiquen el dejuni durant dos àpats d’un dia al 
mes (generalment el primer diumenge de mes). No pre-
nen alcohol, te, cafè, ni qualsevol beguda que pugui resul-
tar excitant.

Les festivitats principals que commemoren els mormons 
són Nadal i Setmana Santa. Tanmateix, no duen a terme 
cap mena de ritual particular en ocasió d’aquestes diades. 
A més, dos cops l’any, durant els mesos d’abril i octubre, 
es duen a terme les conferències generals de l’Església. 
Durant aquestes conferències, l’Església retransmet un 
missatge a tot el món a través d’un canal de televisió per 
satèl·lit.

EL LLOC DE CULTE

El lloc de culte més comú dels mormons és la capella. Els 
membres de la tradició s’hi reuneixen, en petits grups, per 
a fer-hi pregàries o estudi dels textos sagrats, i un dia a la 
setmana, els diumenges, es reuneix  tota la comunitat, per 
celebrar-hi la reunió sacramental. Hi ha, però, un altre lloc 
de culte dels mormons: el temple. Així com de capelles n’hi 
ha moltes, de temples n’hi ha molt pocs, ja que es reser-
ven per a celebracions especials. De fet, a l’Estat espanyol 
sols n’hi ha un, a Madrid. Els mormons, una vegada a l’any, 
han de passar una setmana al seu temple, i per això tots els 
temples dels mormons tenen una hostatgeria per atendre 
els visitants.
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