
O MILAGRE NA FAZENDA DE DAVID WHITMER

Oliver Cowdery tinha um amigo chamado David Whitmer. Oliver estava ajudando Joseph Smith a traduzir as 

placas de ouro. As pessoas estavam começando a serem muito más com Joseph Smith porque elas não

acreditavam que ele realmente tivesse as placas de ouro. Elas até ameaçaram atacá-lo. Oliver perguntou a David 

se Joseph Smith poderia viver com sua família. Ele precisava de um lar seguro para ficar, para que pudesse

terminar de traduzir as placas de ouro. 

David queria ajudar Joseph Smith a se mudar para sua casa imediatamente, mas ele também sabia que tinha 

muitos afazeres na fazenda que ele precisava terminar antes.

Na manhã seguinte, algo realmente legal aconteceu! David foi para o campo para começar o trabalho mas 

descobriu que durante a noite, todo o campo já tinha sido arado para ele!

Quando o pai de David descobriu o que tinha acontecido, ele disse: “Só pode ter sido um poder maior que o 

ajudou.” David foi capaz de ir buscar Joseph Smith antes do que ele pensou que seria capaz!

Por causa deste milagre, David Whitmer e sua família sabiam que a tradução das placas de ouro era importante!

O MILAGRE DAS TRÊS TESTEMUNHAS

Quando Joseph Smith terminou de traduzir as placas de ouro, ele orou para saber se deveria mostrar as placas 

para alguém. O Senhor disse a Joseph que ele poderia mostrar as placas para três testemunhas (Martin Harris, 

Oliver Cowdery e David Whitmer).

O Senhor disse que se eles vissem as placas eles se comprometeriam a testificar que elas eram verdadeiras.

Joseph e esses três homens foram para um bosque. Um anjo apareceu, em uma luz brilhante, a Joseph Smith, 

Oliver Cowdery e David Whitmer. O anjo estava com as placas em suas mãos e mostrou a eles as gravações nas 

suas páginas.

O anjo falou a eles, dizendo: “Estas placas foram reveladas pelo poder de Deus e foram traduzidas pelo poder de 

Deus. A tradução delas, que vocês viram, está correta e eu ordeno a vocês que prestem testemunho do que 

agora veem e ouvem”.

Logo depois, o anjo também apareceu a Joseph Smith e Martin Harris e mostrou-lhes as placas.

As palavras dessas três testemunhas podem ser lidas nas páginas de introdução do Livro de Mórmon.

Por causa das palavras dessas três testemunhas podemos saber que Joseph Smith disse a verdade, que as 

placas de ouro são reais e que as palavras do Livro de Mórmon são verdadeiras.

O MILAGRE DE MARY WHITMER

Mary Whitmer era a mãe de David Whitmer. Ela era uma pessoa bondosa e trabalhadora. Ela teve oito filhos e 

cuidou muito bem deles.

Quando Joseph Smith, sua esposa Emma e Oliver Cowdery foram morar com a família de Mary, a quantidade de 

trabalho dela aumentou. Ela tinha pouco tempo para relaxar enquanto lavava mais roupas e preparava comida 

para mais gente. Ela não reclamava de seu trabalho extra, mas a fazia ficar muito cansada.

Um dia, enquanto estava do lado de fora do celeiro, ela viu um homem de cabelos grisalhos com uma bolsa 

pendurada em seus ombros. Sua aparição deixou ela assustada, mas enquanto ele ia em sua direção ele falou 

com uma voz gentil. Ele disse: “Meu nome é Morôni. Você tem estado bastante cansada com todo o trabalho 

extra que tem feito.” Ele tirou a bolsa dos ombros e Mary o observou enquanto ele abria a bolsa.

“Você tem sido muito fiel e diligente em seus trabalho”, ele continuou. “É apropriado, portanto, que você receba 

um testemunho que fortalecerá a sua fé.”

Morôni, então, abriu sua bolsa e retirou as placas de ouro. Ele lhe mostrou as páginas e escritos nela. Ele

prometeu que ela seria abençoada ao permanecer paciente e fiel mesmo com o seu fardo extra.

Ele, então, desapareceu deixando-a sozinha. Ela ainda tinha muito trabalho a fazer, mas que não mais a

incomodava. Ela também recebeu um testemunho das placas de ouro!

(Livro Santos, 1:68-71)


