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No final de sua vida, Joseph Smith parece ter ficado obcecado por um desejo de poder 
e fama. Ele criou um secreto "Conselho dos Cinquenta" e ordenou-se a si mesmo um 
rei. Em 1853, William Marks, que havia sido membro do Conselho dos Cinquenta, 
revelou: "Eu também fui testemunha da introdução (secretamente) de uma forma de 
governo de realeza, em que Joseph se ordenou a rei, e a reinar sobre a casa de Israel 
para sempre, o que eu não poderia conceber estar de acordo com as leis da igreja, mas
eu não me opus a este movimento, pensando que isso não me dizia respeito".( Zion's 
Harbinger and Baneemy's Organ, St. Louis, Julho, 1853, p. 53).

Em sua tese de mestrado, Klaus J. Hansen diz que George Miller, que tinha sido um 
membro do Conselho dos Cinqüenta, admitiu que Joseph Smith foi ordenado a rei: 
"Rumores implicando que o Profeta assumiu pretensões reais são algo fundamentado 
por George Miller, que afirmou em uma ocasião que "neste conselho, ordenávamos a 
Joseph Smith como rei na Terra" ("The Theory and Practice of the Political Kingdom of 
God in Mormon History, 1829-1890," Tese de Mestrado, BYU, 1959, typed copy, p. 114).

Em Dialogue: A Journal of Mormon Thought, (Diálogo: Um Jornal de Pensamento 
Mórmon) Verão 1966, página 104, Hansen admitiu francamente que "Joseph Smith 
iniciou um reino político de Deus e um Conselho dos Cinqüenta; Ele foi feito rei sobre 
aquela organização...”

Quando Fawn Brodie afirmou que Joseph Smith foi ungido rei, o Dr. Nibley afirmou que
não havia provas suficientes para apoiar esta acusação. Desde aquela época, uma 
grande quantidade de novas evidências vieram à tona, e agora muitos estudiosos 
Mórmons estão dispostos a admitir que Joseph Smith foi feito rei. Por exemplo, 
Kenneth W. Godfrey, que era diretor do Instituto SUD da Universidade de Stanford, 
admitiu que Joseph Smith foi "ordenado" Rei sobre a Casa Imediata de Israel "pelo 
Conselho dos Cinqüenta" (Brigham Young University Studies, Winter 1968, pp. 212-13) 
Entre outras coisas, a nota de rodapé do Dr. Godfrey nos remete ao "Diário de George 
A. Smith, 9 de maio de 1844", que está na "Biblioteca do Historiador da Igreja". Em 
uma dissertação escrita na Brigham Young University, o Dr. Godfrey observou:

Davidson afirma que Joseph Smith tinha se ungido a si mesmo rei e sacerdote...  Em 
uma revelação datada de 1886 dada ao presidente John Taylor, é feita menção de 
Joseph Smith sendo coroado rei em Nauvoo. Não só foi ordenado rei, mas os principais
membros da Igreja receberam responsabilidades governamentais. Brigham Young foi 
presidente, John Taylor vice-presidente, membros da Igreja foram designados para 
representar diferentes estados na casa e no Senado dos Estados Unidos, e um gabinete
cheio foi nomeado.  ("Causes of Mormon Non-Mormon Conflict in Hancock County, 
Illinois, 1839-1846," Ph.D. dissertation, BYU, 1967, pp. 63-65).
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