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Palestra 10: Mesa, Arizona - 9 de setembro de 2014

Esta é a parte final de uma única palestra. Esta palestra começou em Boise e agora termina
aqui. É tudo um discurso, e realmente ajuda se você já ouviu os 9/10s do discurso que
precedeu hoje. Todos eles podem ficar sozinhos, mas é só que você entenderá melhor as
coisas hoje se tiver em mente o que aconteceu antes.

Tudo isso tem sido sobre Sião. Todo o propósito deste esforço está limitado a esse assunto:
Sião e ver que Sião vem novamente.

Eu quero esclarecer algumas coisas preliminarmente. Primeiro, se você for ao testemunho que
João Batista deu de Cristo, registrado por João, o Amado, no terceiro capítulo de João, ele se
estende por vários versículos de 27 a 36,   mas quero apenas observar um referência que João
faz ao nosso Senhor. Ele diz que Cristo teve o Espírito “dado a Ele sem medida” (1).
Significando que, quando nosso Senhor estava aqui realizando o que era esperado Dele, Ele
teve acesso ao Espírito num grau que nenhum de nós pode igualar. Isso foi necessário para
Ele cumprir Sua responsabilidade.

Em segundo lugar, estamos num estado muito diferente, todos nós, mesmo os melhores de
nós. Estamos sendo “provados”. Cristo veio para nos provar, e estamos aqui para sermos
provados (2). Como resultado disso, todos nós, de acordo com as escrituras, recebemos
fraqueza (3). Você não vai se apresentar neste estado no mesmo nível que nosso Senhor se
apresentou neste estado, ponto final. Você recebe fraqueza, e Ele recebeu o Espírito sem
medida.

Então, acrescentando ao que aconteceu antes, sobre a subida da escada de Jacó e a chegada
ao estado em que você completou o curso e você “chegou à ressurreição” (4), por favor,
entenda que nosso Salvador que realizou isso fez isso usando critérios e experiências muito
diferentes em que Ele viveu Sua vida do que como nós vivemos a nossa. É assim que o plano
funciona; é a maneira como o desenvolvimento dos filhos de Deus deve operar.

Agora, está claro quando se trata do Evangelho, existem padrões absolutos. Doutrina e
Convênios 1:31 diz: "Pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de
tolerância." E se isso não for uma ideia bastante preocupante, então lembre-se da advertência
do rei Benjamim em Mosias 4:29: Não posso numerá-los." Portanto, há um suprimento infinito
de oportunidades para cometer pecado, e Deus não pode considerar isso com qualquer grau
de tolerância.

Este é um desafio formidável para nós considerarmos. Mas há um propósito Divino subjacente
a tudo isso. O propósito divino é levar-nos humildemente a Deus, reconhecendo que há um
abismo entre quem e o que somos e o que se espera de nós para sermos verdadeiramente
santos.

Pense em todas as maneiras que existem para errar. Considere as advertências dadas na
Seção 121 de Doutrina e Convênios respeito do sacerdócio: "Para que nos sejam conferidos, é
verdade; mas quando nos comprometemos a cobrir nossos pecados, ou satisfazer nosso
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orgulho, nossa vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou compulsão sobre as almas dos
filhos dos homens, em qualquer grau de injustiça [e, a propósito, “em qualquer grau de
injustiça” é uma advertência séria – nos é dito no versículo 41 como poder ou influência deve
ser afetado, e não é “em virtude do sacerdócio”, é sim] apenas pela persuasão, pela
longanimidade, pela gentileza e mansidão e pelo amor não fingido; pela bondade e
conhecimento puro, que grandemente engrandecem a alma sem hipocrisia."

Isso apresenta uma oportunidade para todos os envolvidos, todas as vezes, falharem. Além de
tudo isso, quanto ao sacerdócio, se você for a 2 Néfi 26:29, há outra advertência: "Ele ordena
que não haja artimanhas sacerdotais; o mundo, para que obtenham lucro e louvor do mundo;
mas não procuram o bem-estar de Sião”.

Sião só pode surgir como consequência de consagração e sacrifício, e não como resultado da
busca de ganhos. De fato, quando você está a serviço do Senhor, você deve se sacrificar; não
deve ser lucrativo. Deve custar-lhe para servir.

Para alcançar a pureza, existem absolutos que são necessários. O sacrifício é absolutamente
necessário, e a igualdade também é necessária – ou pelo menos não há pobres entre nós. Meu
palpite é que, sentados entre nós nesta sala hoje, há aqueles que têm problemas significativos
com necessidades financeiras, e há alguns sentados aqui hoje que poderiam ajudar a
resolvê-los.

Em Alma, capítulo 1, fala sobre as circunstâncias em que os sacerdotes devem servir. Alma 1,
começando no versículo 26. "E quando os sacerdotes deixaram seu trabalho para transmitir a
palavra de Deus ao povo, o povo também deixou seu trabalho para ouvir a palavra de Deus. E
quando o sacerdote lhes transmitiu a palavra de Deus, todos eles voltaram novamente
diligentemente para seus trabalhos; e o sacerdote, não se considerando acima de seus
ouvintes, pois o pregador não era melhor do que o ouvinte, nem o professor era melhor do que
o aluno; e assim todos eram iguais, e eles todos trabalhavam, cada um segundo as suas
forças, e repartiam os seus bens, cada um segundo o que tinha, aos pobres, e aos
necessitados, e aos doentes e aflitos; e não usavam vestimentas caras, mas eram arrumadas e
atraentes."

Você vê que eles prosperaram nisso, e eles foram abençoados por causa disso. Devemos
aprender com o exemplo deles, quando eles estavam prosperando, sobre o que eles fizeram
que era certo para que isso acontecesse. O ideal é nunca ter uma classe profissional de
clérigo. O ideal é ter cada um de nós como iguais.

Em nossos dias, numa revelação dada por meio de Joseph, Doutrina e Convênios 52
começando em 39 diz: "Que o restante dos élderes cuide das igrejas e anuncie a palavra nas
regiões ao redor deles; e trabalhem próprias mãos para que não se pratique idolatria nem
maldade”.

"Trabalhar com as próprias mãos" significa que eles não são profissionais recebendo
remuneração por pregar, porque assim que você os transforma num clero profissional, as
pessoas os idolatram. O objetivo é evitar a idolatria, evitar a classe profissional do clero a quem
as pessoas buscam bênçãos em suas mãos compensadas. “Que não se pratique idolatria nem
maldade” – “maldade” porque quando se tem pessoas elevadas para ter controle sobre os
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outros, quase invariavelmente a existência de controle tende a levar inexoravelmente ao abuso
(5). Por outro lado, se tudo o que você tem para trabalhar é a persuasão, você descobrirá que
há muitas pessoas que você nunca convencerá.  Há muita gente que nunca vai concordar com
você.

Portanto, se você estiver limitado apenas à persuasão, terá que dar às pessoas a liberdade de
rejeitar, de serem contrárias, de levantar a mão e fazer um ponto de contraste, e não ter
alguém empoderado dizendo: "Seu ponto não é bem-vindo aqui. Você não está fazendo o que
precisa fazer para ser ouvido!"

"E lembre-se em todas as coisas do pobre e do necessitado, do doente e do aflito, pois quem
não faz essas coisas, esse não é meu discípulo." Não e interessante que tanto no caso de
Alma, falando sobre como seu sistema funcionava com seus sacerdotes, quanto na revelação
moderna, falando sobre como as coisas deveriam ser entre nós, o primeiro princípio é "não
existe clero profissional," seguido imediatamente por "lembre-se dos pobres, lembre-se dos
necessitados," em ambos os casos. Isso não é por acaso.

Menciono o sacerdócio porque quero lembrá-lo de algumas coisas sobre o sacerdócio,
conceitualmente. João Batista restaurou o sacerdócio antes havia alguma igreja organizada.
Portanto, porque era "antes", é independente e nunca exigiu uma igreja para que o sacerdócio
existisse com a humanidade.

Da mesma forma, se você for a Doutrina e Convênios 84:6, diz: "E os filhos de Moisés, de
acordo com o Santo Sacerdócio que recebeu da mão de seu sogro, Jetro.” Só para lembrá-lo,
Jetro era um midianita. Ele era um descendente de Midian nascido de Quetura. Quetura era a
esposa de Abraão depois de Sara. Depois que Sara morreu, Quetura deu à luz filhos de
Abraão, um dos quais era Midiã. A primogenitura já havia sido dada a Isaque. Há muito sobre o
sacerdócio que ainda precisa ser esclarecido (e acho que isso é uma coisa boa, e não vou
esclarecer o suficiente para que o mal aconteça). Mas o fato é que aquele sacerdócio que
Abraão tinha era diferente do sacerdócio transmitido através de Midiã. Estes diferem. O
sacerdócio que desceu e veio a Moisés não possuía a primogenitura. Não possuía isso e seus
privilégios associados. Portanto, não era a mesma autoridade anteriormente pertencente aos
Patriarcas. Era algo menos, algo diferente.

Moisés obteve o sacerdócio por meio de Jetro, o midianita, que nem mesmo era israelita.
Midian era genealogicamente da mesma geração de Isaac (ele era meio-irmão de Isaac). Seria
o filho de Isaque, Jacó, que se chamaria Israel, e era Israel que possuía o sacerdócio de
primogenitura. Portanto, Moisés herdou uma forma de sacerdócio que era, por sua própria
natureza, menor do que aquela que acompanha a primogenitura. Foi o suficiente, porém, para
trazer Moisés à presença de Deus. Esta é uma das razões pelas quais todos os profetas do
Antigo Testamento tiveram que ser ordenados diretamente pelo céu (6) para herdar a
autoridade que detinham.

De qualquer forma, o ponto é apenas este: o sacerdócio existe independente de Israel; existe
independente de uma igreja; e enquanto a igreja pode ser dependente do sacerdócio, o
sacerdócio não é e nunca era dependente de uma igreja, ponto final. Espero que você entenda
isso. O sacerdócio não é e nunca era dependente de uma igreja! Esses são dois tópicos
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totalmente diferentes e muito importantes de serem entendidos para nossos propósitos aqui
hoje.

Além disso, espero que todos entendam que o Espírito Santo pode e fala a todos – batistas,
luteranos e católicos incluídos. CS Lewis não poderia ter escrito e compreendido o que
escreveu e compreendeu, a menos que a luz do Espírito Santo se mostrasse sobre a mente
daquele homem. Ele tem sido frequentemente citado na Conferência Geral porque declara a
luz das verdades eternas em seus escritos (7). Não há organização que controle o Espírito
Santo. Não é verdade dizer que existe alguma organização, que deve depender da existência
do sacerdócio para sua ordem, que tem autoridade para controlar o sacerdócio em todo o
mundo! Isso é um lixo total!

A prática dos missionários demonstra o 'lixo' de tal pensamento. Isso ocorre porque quando os
missionários ensinam os pesquisadores sobre o Livro de Mórmon , eles usam Morôni 10:4 e os
admoestam a orar e perguntar a Deus se essas coisas não são verdadeiras. Aos
investigadores é prometido que Deus manifestará a verdade sobre isso a eles “pelo poder do
Espírito Santo”. Aos não batizados, não lavados e não iniciados, os missionários estendem o
convite para pedir a Deus e depois ouvir o Espírito Santo falar com eles. Se eles se
submeterem a esse processo, o Espírito Santo falará com eles. O Espírito Santo fala, pode e
falará com qualquer um. Você precisa desses conceitos em sua mente para entender.

O Espírito Santo e a alegação de possuir uma franquia sobre ele são vazios. A ideia de que o
Espírito Santo pode ser controlado é falsa. O fato dos Mórmons SUD terem algum
conhecimento do Espírito Santo significa muito pouco. Ele não distingue os santos dos últimos
dias e não deve separá-lo do Espírito Santo e de suas ministrações, seja você quem for.

O Espírito Santo não te emociona; ele te informa. Dá-lhe compreensão. Se eu quiser ficar
emocionado, posso conseguir isso com Coração Valente. Os Bruces da Escócia são meus
ancestrais; Alice Bruce é uma das minhas ancestrais. Fiquei feliz em ver retratado no filme o
arrependimento de Robert the Bruce, o filho que liderou a rebelião.

De qualquer forma, uma música emocionante pode despertá-lo. Um ótimo programa de TV
pode deixá-lo emocionado e sentir arrepios. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo
ilumina sua mente, anima seus sentidos, traz luz para sua vida e você entende algo de novo
(8). Há algumas pessoas que têm o Espírito com elas em tal grau que estar na presença delas
é entender melhor as coisas. Entendimento, compreensão, luz e verdade — isso é o Espírito
Santo, não emoção, emoções e arrepios.

Eu nunca disse isso publicamente, mas por causa do que eu acho que vai acontecer depois
desta palestra, eu vou dizer isso - não por mim e certamente não por alguém que acredita na
verdade ou que tem o Espírito, mas eu digo isso apenas para beneficiar aqueles que podem
ver as coisas completamente de outra forma (9). O Senhor me disse em Sua própria voz:
"Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem". Portanto, quero
advertir aqueles que discordam de mim a se sentirem livres, absolutamente livres para
argumentar contra o que digo. Sinta-se à vontade para discordar e apresentar seus argumentos
contrários. Se você acredita que eu erro, então exponha o erro e denuncie-o. Mas tome
cuidado; tome cuidado com o que você diz a meu respeito por sua causa, não por mim. Vivo
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com críticas constantes. Eu posso pegar. Mas eu não quero que você provoque a ira divina por
palavras infelizmente escolhidas, se eu puder persuadi-lo contra isso.

Falei sobre pagar e administrar seus próprios dízimos em Grand Junction. Quero lembrá-lo que
se você fizer isso, nada disso deve ir para os sacerdotes. Nada disso deve ir para outra coisa
senão ajudar os pobres. E se depois de tudo for feito para ajudar os pobres, e sobrar dinheiro,
antes de terminarmos hoje, mencionarei brevemente que será necessário construir um templo
em algum momento – ainda não e não mais do que um. Mas haverá uma necessidade de um.

Muito se fala da primeira visão de Joseph e nada da última. Quero passar para a última, dada
na manhã do martírio. Esta é a última visão de Joseph, extraída de Os Ensinamentos do
Profeta Joseph Smith, começando na página 393. Joseph a falou, mas não estava vivo quando
foi escrita. Foi gravado e recontado por outra pessoa, e não tenho certeza se eles acertaram
tudo da maneira como o contaram, mas, no entanto, esta é a melhor fonte que temos da última
visão de Joseph. É bom o suficiente, mesmo que um ponto ou dois não tenham sido bem
compreendidos. Este é Joseph falando:

"Eu estava de volta a Kirtland, Ohio, e pensei em dar um passeio sozinho e ver minha antiga
fazenda, que encontrei crescida com ervas daninhas e espinheiros, e totalmente com
evidências de negligência e falta de cultura. Entrei no celeiro, que encontrei sem piso nem
portas, com a proteção contra intempéries desligada, e estava totalmente de acordo com a
fazenda. Enquanto eu olhava a desolação ao meu redor e pensava em como poderia ser
recuperada do amaldiçoado sobre ele, veio correndo para o celeiro uma companhia de homens
furiosos, que começaram a brigar comigo. O líder do grupo ordenou que eu deixasse o celeiro
e a fazenda, afirmando que não era meu, e que eu deveria desistir de qualquer esperança de
possuí-la. Disse-lhe que a fazenda me foi dada pela Igreja e, embora eu não a tivesse usado
por algum tempo, ainda não a havia vendido e, de acordo com princípios justos, ela pertencia
para mim ou para a Igreja. Ele então ficou furioso e começou a me insultar, e ameaçar mim, e
disse que nunca pertenceu a mim nem à Igreja. Disse-lhe então que não achava que valesse a
pena discutir, que não desejava viver com isso em seu estado atual, e se ele achasse que tinha
mais direito, eu não brigaria com ele sobre isso, mas iria embora; mas minha garantia de que
eu não iria incomodá-lo no momento não pareceu satisfazê-lo, pois ele parecia determinado a
brigar comigo e me ameaçou com a destruição de meu corpo. Enquanto ele estava assim
ocupado, despejando suas palavras amargas sobre mim, uma ralé entrou e quase encheu o
celeiro, sacou suas facas e começou a brigar entre si pelas instalações, e por um momento me
esqueceu, momento em que eu aproveitei a oportunidade para sair do celeiro até os tornozelos
na lama. Quando eu estava a uma pequena distância do celeiro, ouvi-os guinchar e gritar de
uma maneira muito angustiada, pois parecia que eles haviam se envolvido numa briga geral
com suas facas. Enquanto eles estavam assim engajados, o sonho ou visão terminou."

Joseph não viveu o suficiente depois de receber esta visão para comentá-la ou fornecer uma
interpretação. Mas posso lhe dizer se "a fazenda" é a igreja que ele estabeleceu, que hoje
Joseph não teria nenhum braço de boas-vindas dentro dela. Ela sofreria de tal maldição em
seu estado atual que eles brigariam com ele e lhe diriam para sair se ele viesse para a igreja
hoje. Eu acredito que a fazenda na última visão era uma símbolo para o que a igreja se tornou.

A casa de Deus é uma casa de ordem, mas isso não significa o que você acha que significa.
Deus segue padrões. Ele estabelece e ordena as coisas de acordo com um padrão, e então
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Ele as desmonta novamente de acordo com outro padrão, e Ele não varia. Não há garantia
quando Ele estabelece uma casa numa instância, que aquela casa não pode se rebelar,
rejeitá-Lo e ser rejeitada por Ele em outra. Só porque Deus realiza uma obra não significa que
Ele não pode empreender mais um (10). Só porque Ele ordena um sistema de cada vez, isso
não significa que, quando esse sistema se tornar abusivo, Ele não lidará com o sistema que Ele
ordenou de acordo com seus próprios padrões para trazer o resultado sobre o qual Ele alertou.
Ele segue um padrão, e aí está a casa da ordem.

Quando Cristo veio pela primeira vez, Deus derrubou uma hierarquia previamente estabelecida
usando um processo ordenado, informando-nos sobre Sua casa de ordem. Ele ordenou que
John acabasse com isso, o que o colocou em rota de colisão com a hierarquia. João Batista foi,
“ordenado pelo anjo de Deus, quando ele tinha oito dias para este poder, para derrubar o reino
dos judeus, e endireitar o caminho do Senhor diante da face do seu povo, para prepará-los
para a vinda do Senhor…” (11). Joseph Smith elaborou: “O filho de Zacarias arrancou as
chaves, o reino, o poder, a glória dos judeus, pela santa unção e decreto do céu” (12).

Para Seu retorno, devemos esperar algo semelhante à Sua primeira vinda. Ou seja, uma
derrubada ordenada de uma hierarquia concorrente usando alguém ordenado para atingir esse
fim que é colocado por Deus em rota de colisão com a estrutura de poder visada. A missão de
João exigia que eles rejeitassem a verdade e o testemunho que ele oferecia (13). Era
ordenado, público e exigia um conflito, seguido de rejeição. Em qualquer derrubada moderna
da hierarquia SUD, o Senhor permitirá que os envolvidos ajam livremente. A hierarquia deve
violar voluntária e claramente o padrão de Deus (14). Deve ser ordenado, público e o resultado
de um conflito ordenado pela vontade de Deus. É assim que uma casa de ordem funciona
antigamente e novamente hoje.

O Livro de Mórmon é mais profecia do que história. Antes da aparição do Senhor aos nefitas, a
sociedade se dividia em tribos compostas por família e amigos (15). Imediatamente antes do
retorno do Senhor, devemos esperar algo semelhante. Portanto, parte da preparação da casa
de Deus para o caos social que se aproxima provavelmente incluirá alguns preparativos
preliminares das famílias e amigos para a comunhão uns com os outros em reuniões locais,
talvez completamente à parte do controle da hierarquia SUD. Somente funcionando
independentemente eles podem esperar preparar-se para o caos social profetizado para
acompanhar Sião e preceder o retorno do Senhor (16). Haverá também povos indígenas,
liderados por profetas, vindo através da assistência de Deus para Sião (17).

Joseph Smith advertiu os santos sobre a violação da confiança de Deus. Como Joseph disse:
“Sua palavra será divulgada, nestes últimos dias, em pureza; pois se Sião não se purificar, de
modo a ser aprovado em todas as coisas, aos seus olhos, Ele buscará outro povo; pois Sua
obra continuará até que Israel seja coligado, e aqueles que não ouvirem Sua voz, devem
esperar sentir Sua ira” (18). Devemos esperar que a casa de Deus seja ordenada em torno de
apenas um princípio: arrependimento. Quando o orgulho de uma grande organização substitui
o arrependimento, os céus se retiram e, quando o fazem, “amém” para aquela porção da casa
de Deus. Mas a restauração por meio de Joseph sempre permanecerá, mesmo que Deus
escolha ordená-la de forma diferente antes de Seu retorno. É Dele fazer o que Ele determinar
melhor.
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Na época em que fui excomungado, eu estava em boas condições com o Senhor. Eu não tinha
nada de errado na minha vida pessoal. Não havia pecado que justificasse a disciplina da igreja.
Como ex-membro do Conselho Superior por anos, todos os processos disciplinares da igreja
que participei que resultaram em excomunhão sempre envolviam transgressões morais graves,
traição de convênios matrimoniais e, em alguns casos, transgressões criminais. Em contraste,
o motivo de minha disciplina era um livro que escrevi sobre a história da igreja, no qual tentei
alinhar os eventos da Restauração com as profecias do Livro de Mórmon e Doutrina e
Convênios. O presidente da estaca admitiu para mim e minha esposa antes do início do
Conselho que eu era digno de uma recomendação para o templo (19). Por qualquer padrão de
conduta moral, eu era um homem inocente, cuja única ofensa era acreditar que as escrituras
revelavam nossa condição diante de Deus. Na noite de 1º de maio de 2014, o Senhor me deu
mais luz e conhecimento sobre Seu trabalho em Sua vinha. O Senhor está no controle sobre a
igreja, os homens e todas as coisas. Quando Ele se compromete a realizar algo, “não há nada
que o Senhor Deus leve em seu coração para fazer, senão o que Ele fará” (Abraão 3:17).
Muitas vezes, os meios usados   pelo Senhor para realizar Seu “ato estranho” e realizar Sua
“obra estranha” (D&C 101:95) são realmente muito pequenos. “Ora, podeis supor que isto é
loucura da minha parte; mas eis que vos digo que é por meio de coisas pequenas e simples
que as grandes se realizam; e os pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. significa
realizar seus grandes e eternos propósitos; e por meios muito pequenos o Senhor confunde os
sábios e traz a salvação de muitas almas" (Alma 37:6-7).

É quase sempre o caso que o Senhor usa coisas simples para confundir os poderosos. Não
consigo pensar em nada menor ou mais simples ou menos importante do que eu. Dentro da
grande igreja a que pertencia, eu era obscuro. No entanto, eu vivia minha religião, frequentava
fielmente, servia da melhor forma possível, apoiava os líderes da igreja com minhas orações,
paguei o dízimo, jejuei, observei a Palavra de Sabedoria e ajudei a responder a perguntas para
aqueles que precisavam de ajuda com problemas preocupantes. Não havia razão para me
considerar um rebelde que deveria ser escolhido pela disciplina. Não obstante, o Senhor
escolheu usar um membro fiel e crente para realizar Seu desígnio. Somente alguém que é
devotado à Sua vontade pode realizar o que o Senhor tinha em Seu coração. Agora Ele o
realizou.

A Igreja tem Doutrina e Convênios 121:36-40, para adverti-la sobre o abuso de Sua autoridade.
Há um "amém" ou fim da autoridade quando o controle, a compulsão e o domínio são exercidos
em qualquer grau de injustiça. Portanto, ao usar autoridade, muito cuidado deve ser tomado.
De qualquer forma, a igreja foi descuidada. Portanto, aos envolvidos, resta agora chutar contra
as picadas, perseguir os santos e lutar contra Deus.

A seção 121 é uma advertência aos líderes da igreja. É dirigir-se aos poderosos, não aos
impotentes. Está se dirigindo àqueles que ocupam os lugares de autoridade sobre os outros.
Somente aqueles que reivindicam o direito de controlar, obrigar e exercer domínio são
advertidos contra a perseguição aos santos, que acreditam na religião e a praticam como eu
fazia desde o momento da minha conversão. Minha excomunhão foi um abuso de autoridade.
Portanto, assim que a decisão foi tomada, o Senhor encerrou a autoridade do sacerdócio da
presidência da estaca e de todos os membros do sumo conselho que apoiaram essa decisão,
que foi unânime. A partir daí, apelei para a Primeira Presidência, descrevendo o envolvimento
dos 12 e dos 70. O apelo notificou todos eles (20). O recurso foi sumariamente negado.
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Na última conferência geral, toda a Primeira Presidência, os 12, os 70 e todas as outras
autoridades gerais e auxiliares, votaram para apoiar aqueles que abusaram de sua autoridade
ao me expulsar da igreja. Naquele momento, o Senhor encerrou todas as reivindicações da
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para afirmar que ela é liderada pelo
sacerdócio (21). Eles não praticaram o que Ele requer. O Senhor realizou Seus propósitos. Isso
esteve em Seu coração o tempo todo. Ele escolheu usar pequenos meios para realizá-lo, mas
Ele sempre usa o menor dos meios para cumprir Seus propósitos.

Nada disso era obra minha. O estranho ato do Senhor, não foi, não poderia, ser planejado por
mim. Não foi, não poderia, ter sido controlado por mim. Não foi antecipado por mim, ou mesmo
entendido por mim, até depois que o Senhor cumpriu Sua vontade e tornou-a evidente para
mim na noite de 1º de maio de 2014. Somente Ele fez isso. Ele é o autor de tudo isso (22).

Só porque algo é verdade num momento não significa que seja verdade em outro momento. As
coisas mudam; decisões importam; o que fazemos sempre importa. A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias não é a mesma coisa que era quando me filiei em 1973. Neste
momento, não é nem a mesma coisa que era em 2012. Está em processo de mudança rápida e
será algo muito diferente novamente em apenas mais alguns anos. O Senhor, sabendo a
direção que a Igreja SUD está tomando agora, agiu para preservar a própria Restauração.
Essa mudança não afeta o direito legal da liderança de presidir (23). Eles são mantidos por
consenso comum e, portanto, ainda têm o direito de controlar a direção da organização. Mas
também não pode ser consertado. Qualquer nova autoridade terá que sustentar os líderes
seniores agora em posição. Pertenci por quarenta anos à igreja, e o Presidente Monson, o
Presidente Packer e o Élder Perry estavam na liderança quando me filiei, e eles estão entre os
líderes mais antigos hoje. Adicionar novas autoridades que não estavam na liderança quando o
Senhor deu esses passos não pode remediar a decisão do Senhor (24).

Se os líderes da igreja continuarem a ser sustentados pelas orações dos membros, a oração
tem poder e pode dar força. No entanto, a ação tomada pelo Senhor libera Sua mão para fazer
algo mais agora. Sua casa é uma casa de ordem, mas desde os dias de Abraão, a casa de
Deus inclui coisas sobre as quais temos muito pouco conhecimento.

Por causa da apostasia pela esmagadora maioria da posteridade de Adão, Abraão nasceu na
apostasia (25). A luta de Abraão para vencer um mundo apóstata o qualificou para ser o pai
dos justos. Sua luta para retornar e recuperar a fé é o modelo que a humanidade veria, com
poucas
exceções, para sempre. Ele era o protótipo do “homem comum”  num mundo pós-dilúvio,
separado de Deus, dos Patriarcas e do Jardim.

O filho escolhido de Abraão, com quem o convênio continuaria, era Isaque. Deus renovou o
convênio com Isaque, e novamente com Jacó, e novamente com José. Mas Abraão casou-se
após a morte de Sara (26). Sua esposa, Keturah, também lhe deu filhos. Entre estes estava
Midiã (27). Gerações depois, a linha escolhida era desprovida de sacerdócio, mas através de
Midiã, um descendente chamado Jetro ainda era um “sacerdote” (28), cuja linha de autoridade
contava gerações (29). Este sacerdote, que tinha sete filhas (30), ordenou Moisés ao próprio
sacerdócio (31) que lhe permitiu entrar na presença de Deus (32). A partir disso, sabemos que
a “casa de Deus” se estendeu além da narrativa bíblica envolvendo a linhagem de Abraão. A
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casa de Deus incluía gerações de famílias justas, capacitadas pelo sacerdócio e que
funcionavam de forma independente, perdidas no registro das escrituras e em nossa memória.

Mesmo que apenas a linhagem escolhida de Abraão seja a casa de Deus, o cativeiro assírio do
Reino do Norte removeu dez tribos do relato da Bíblia. O livro apócrifo de Esdraus registra que
eles foram levados para o norte por Deus (33), ponto em que desapareceram de nosso
registro. Embora ausentes de nossa Bíblia, essas pessoas desaparecidas permaneceram
lideradas por profetas (34). Eles mantiveram um registro sagrado que ainda não nos revelamos
(35). Cristo—após Sua ressurreição—visitou-os, como os nefitas (36). A casa da ordem de
Deus se espalhou em todas as direções e desapareceu de vista.

Por volta de 600 AC, um grupo de crentes foi conduzido por um profeta a abandonar Jerusalém
e fugir para as Américas. Seu registro é o Livro de Mórmon. Eles, juntamente com as dez tribos
que faltavam, permaneceram como parte da casa da ordem de Deus, embora não
soubéssemos nada a respeito deles até o Livro de Mórmon em 1830.

Apesar de estarem amplamente separados, Cristo os considerava “um só”. Ele era seu “único
pastor” (37).

Moisés fundou um estabelecimento religioso liderado por descendentes de Arão e auxiliado por
membros masculinos da Tribo de Levi. Essa hierarquia, no entanto, nunca controlou os profetas
do Antigo Testamento que eram estranhos, frequentemente condenando o establishment
religioso. Deus os ordenou diretamente, fora da hierarquia religiosa de Israel (38). Um desses
profetas ordenados independentemente declarou: “Eu não era profeta, nem era filho de profeta;
mas eu era pastor e apanhador de fruta dos sicômoros. E o Senhor me tomou enquanto eu
seguia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel” (39) Chamados
somente por Deus, eles funcionavam fora da autoridade e controle do homem. A casa da
ordem que Deus estabelece e vigia tem freqüentemente se recusado a obedecê-lo. Os profetas
condenaram veementemente os sacerdotes e falsos profetas de Israel por não seguirem Seu
caminho e respeitarem Seus mandamentos (40). Tudo isso é a casa da
ordem de Deus.

O Livro de Mórmon segue um grupo dissidente liderado por Zênife na terra de Leí-Néfi. Seu
reino foi conferido a seu filho, o rei Noé, que era ímpio (41). Sua maldade incluiu um programa
de construção agressivo, enquanto negligenciava as necessidades de seu povo (42). Ele
libertou todos os sacerdotes de seu pai e chamou novos “aqueles que se exaltaram no orgulho
de seus corações” (43). Entre eles estava o sacerdote Alma.

Quando o povo de Noé se afastou do caminho de Deus, um único homem entrou em cena. Ele
estava desvinculado de qualquer genealogia conhecida (44). Somente ele tem o nome
“Abinádi” no livro e, portanto, não podemos saber com certeza se ele era nefita, lamanita,
jaredita (45) ou qualquer outra coisa. A única testemunha, Abinádi, condenou o rei Noé, sua
corte e seu povo. As autoridades estabelecidas ficaram incrédulas. O rei Noé declarou: “Quem
é Abinádi, para que eu e meu povo sejamos julgados por ele, ou quem é o Senhor, que trará
sobre meu povo tamanha aflição?” (46) A casa de ordem, até onde o rei e seus sacerdotes
sabiam, não podia incluir tal estranho (47).
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Joseph Smith explicou que João, o Amado, ainda estava aqui (48), trabalhando com as tribos
perdidas de Israel. Havia três discípulos nefitas que similarmente “nunca provaram a morte” e
permanecem aqui (49). As escrituras SUD também mencionam que existem outros “vocês não
sabem” (50) que também estão aqui sem nenhuma conta para nós.

Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas isso é suficiente para mostrar que a casa da
ordem estabelecida por Deus está além da vontade do homem e nunca totalmente revelada.
Embora um processo ordenado preencha os cargos em Sua casa (51), Deus pode, tem e ainda
falará por meio de quem Ele escolher. Só porque Ele diz algo a um, não devemos concluir que
Ele é impedido de falar com outro (52).

A profecia não é dada para que você possa antecipar os detalhes de antemão. A profecia só é
dada para que, após o evento, você possa entender o significado das escrituras. Somente
depois que Ele agiu você pode entender como o Senhor pretendia realizar Sua vontade e
cumprir Sua promessa. O propósito da profecia não é permitir que você conheça de antemão
os eventos com especificidade suficiente para que a vontade de Deus possa ser antecipada,
prevenida e frustrada. Se você soubesse o que Ele estava fazendo, você poderia impedi-lo.
Mas porque você não sabe isso, quando as profecias são cumpridas, então você sabe que o
Senhor agiu. Deus pode usar qualquer meio de escolher como cumprir Suas promessas. Tudo
o que Deus está fazendo não é divulgado no momento em que está em andamento.

Tome a abertura do Novo Testamento como exemplo. Hoje todos conhecemos e aceitamos
João Batista como alguém enviado por Deus porque a história nos diz que é assim. Mas foi só
quando uma revelação foi dada por meio do Profeta Joseph Smith que entendemos o grande
esforço oculto nos bastidores necessário para realizar a missão de João Batista. Não sabíamos
o que vou ler para você na época em que João agiu, mas sabemos agora por causa de uma
revelação moderna.

Doutrina e Convênios 84, começando no versículo 27: "Que evangelho é o evangelho do
arrependimento e do batismo e da remissão dos pecados e a lei dos mandamentos carnais,
que o Senhor em sua ira fez continuar com a casa de Arão entre os filhos de Israel até João, a
quem Deus ressuscitou, sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, pois foi
batizado ainda na sua infância, e foi ordenado pelo anjo de Deus aos oito dias de idade até
este poder, para derrubar o reino dos judeus, e endireitar o caminho do Senhor diante da face
do seu povo, a fim de prepará-lo para a vinda do Senhor, em cuja mão é dado todo o poder”.

Foi por causa disso que Joseph Smith disse a respeito de João: João “arrancou as chaves, o
reino, o poder, a glória dos judeus, pela santa unção e decreto do céu” (53).

Os judeus perceberam?

A casa de Deus é uma casa de ordem. Ele faz isso de acordo com padrões. Não é o propósito
de Deus abandonar a Restauração, mas é Seu propósito preservar a Restauração, que neste
momento está em terrível perigo. A própria Restauração deve ser resgatada e preservada. Se
você não consegue detectar as terríveis mudanças que sofreu e está passando agora, então
você está realmente cego (54). Deus se esquecerá da obra que começou por meio de Joseph?
Este curso agora universalmente descendente será permitido sem que Sua mão seja
descoberta novamente? Ou um Deus bondoso e misericordioso deveria tomar medidas para
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nos dar a chance de preservá-lo com Sua ajuda, se escolhermos agir? Há muitos dispostos a
agir. Precisamos apenas de alguma indicação de Deus de como fazê-lo. Felizmente, o padrão
nos foi dado por meio de Joseph Smith.

O batismo sempre foi exigido desde os dias de Adão até o presente. O batismo é sempre o
sinal de aceitação do que Deus está fazendo em cada geração. Se Ele agir novamente agora
(e está), então precisamos reconhecer isso e responder. O batismo é um sinal obrigatório de
penitência—voltar-se e encarar Deus, e então seguir um novo caminho. Desde os dias de
Adão, continuará até o final do milênio. Sempre que houve pessoas crentes na terra, elas
sempre foram convidadas a realizar a ordenança do batismo, como sinal de sua fé.

A autoridade foi restaurada como parte do ministério de Joseph Smith e deve ser lembrada. De
fato, tudo o que o Senhor realizou por meio de Joseph deve ser lembrado, preservado e
respeitado. Não devemos abandonar nada que foi dado pelo céu, mas também não devemos
negligenciar nada dado ou ordenado pelo céu. Não devemos ser esquecidos. É sinal de
ingratidão quando esquecemos e negligenciamos.

Nenhuma organização da igreja corporativa ou homem que reivindique autoridade deve
seqüestrar sua obediência a Deus. Você é responsável perante Ele. Você deve prestar contas
apenas a Ele e não a mim ou a qualquer outro homem. Quando Joseph quis saber seu estado
e posição diante de Deus, ele perguntou a Deus (55). É somente a Deus que você deve
responder, e é a Deus que você deve ser grato. Somente diante Dele você deve ser humilde.

Dito isto, a verdadeira religião, quando presente na terra, sempre existe como uma comunidade
de crentes. Comunidade é necessária. Se não temos uma comunidade, não podemos estar
dispostos a chorar com aqueles que choram. Não podemos consolar aqueles que precisam de
conforto. Não podemos servir de testemunhas uns aos outros de Deus em todos os momentos
e em todos os lugares (Mosias 18:9). Não podemos carregar os fardos uns dos outros para que
sejam leves (Mosias 18:8), como é exigido pelo Evangelho e pelo convênio do batismo. Nada
disso pode ser feito sem comunhão entre os crentes (56).

No entanto, não precisamos de uma nova igreja. A única coisa que precisamos é de uma
comunidade de comunhão. As pessoas jurídicas, sempre que se formam, tornam-se presas da
lei. Homens que têm ambição podem controlar entidades legais. Eles podem ser bajuladores,
puxa-sacos e pessoas que estão dispostas a fazer o que for exigido deles para mostrar que
são desesperadamente submissos ao que está acima deles, para que possam se juntar a eles
e ter controle sobre os outros. Este é o caminho que as organizações vão. Eles convidam ao
abuso.

Na Conferência de Pedra do Sol, apresentei um artigo chamado Cortando a Árvore da Vida
para Construir uma Ponte de Madeira; está disponível no meu blog com todas as notas de
rodapé. Acho que a versão em nota de rodapé é muito melhor do que consegui fazer
verbalmente. O processo inevitável é descrito nesse artigo. Homens aspirantes sempre
corromperão tudo o que está organizado na terra.

Então pergunte a si mesmo, o que pode permanecer puro? Mesmo aqui, neste mundo terrível,
o que pode permanecer puro? Há três coisas que podem permanecer absolutamente intocadas
e incorruptas: a verdade, que é fixa e não pode ser tocada por nós; O amor de Deus, que é
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gratuito e disponível para todos – nem a verdade nem o amor de Deus requer esforço de nossa
parte. A terceira coisa que pode permanecer pura aqui são nossos desejos. Isso, no entanto,
exige esforço. No entanto, é possível que a perfeição possa tocar cada um de nós, se tivermos
os desejos certos.

O fato é, porém, que todos nós temos fraquezas; todos nós precisamos de descanso; todos
nós precisamos de comida; e todos nós nos desgastamos. Há coisas que incomodam cada um
de nós. Até mesmo seus desejos serão melhores do que você. Pelo menos espero que sejam.

Mas essas três coisas podem ser perfeitas e podem ser puras: a verdade, o amor de Deus e
nossos desejos.

Você não precisa deixar nada para trás que seja bom, nobre ou virtuoso (57). E você não
precisa estabelecer outra entidade. Você pode servir onde estiver. No entanto, para preservar a
própria Restauração, a partir de agora, precisamos seguir mais de perto o padrão das
escrituras. Isso não é revolução, apenas uma lembrança. Não é abandonar nada, apenas
preservar o fundamento essencial da verdadeira religião.

Cristo deu a oração do batismo, palavra por palavra. Isso está em 3 Néfi 11, começando no
versículo 19. "E Néfi levantou-se e saiu, e inclinou-se diante do Senhor e beijou-lhe os pés. E o
Senhor ordenou-lhe que se levantasse. E levantou-se e pôs-se diante dele. E o Senhor
disse-lhe: Eu te dou poder para batizar este povo quando eu novamente subir ao céu. E
novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes o mesmo; e deu-lhes poder para batizar.

Cristo não os tocou, Ele lhes disse: "Dou-vos poder para batizar". Embora o registro esteja
incompleto, esses discípulos, com toda a probabilidade, já haviam sido ordenados
anteriormente. Mas Cristo estava renovando Sua igreja quando Ele veio. Tudo o que era
necessário para obter o poder de batizar era (e é) que Cristo lhe dissesse.

Isso contrasta com o poder dado por Cristo de impor as mãos para o Espírito Santo. Para
poder fazer isso, Cristo precisava tocá-los. Mais adiante no registro, quando Cristo realmente
dá poder para dar ao Espírito Santo, o relato enfatiza o toque: “E aconteceu que, acabando
Jesus com estas palavras, tocou com a mão nos discípulos que havia escolhido , um por um,
até que ele tocou todos eles, e falou com eles como ele os tocou. E a multidão não ouviu as
palavras que ele falou, por isso não deram testemunho; mas os discípulos testemunharam que
ele lhes deu poder para dar o Espírito Santo. E eu vou mostrar a você a seguir que este
registro é verdadeiro (grifo nosso).” (58)

O relato prometido que Mórmon forneceria “daqui por diante” não foi dado por ele, mas seu
filho Morôni cumpriu a promessa: “E chamou-os pelo nome, dizendo: Invocareis o Pai em meu
nome, em fervorosa oração; e depois que fizerdes isso, tereis poder para dar o Espírito Santo
àquele sobre quem impusermos as mãos; e em meu nome o dareis, pois assim fazem meus
apóstolos” (59). Em nossa própria dispensação, a imposição de mãos para o dom do Espírito
Santo também é apenas uma ordenança a ser realizada por um “apóstolo” sobre quem Cristo
impôs as mãos: “Um apóstolo é um presbítero, e é seu chamado batizar ...e confirmar os que
são batizados na igreja, pela imposição de mãos para o batismo de fogo e do Espírito Santo,
segundo as Escrituras...” (60). No início, todos os anciãos da igreja se autodenominavam
“Apóstolos” de Jesus Cristo. Essa prática mudou quando um Quórum dos Doze foi organizado.
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O Quórum dos Doze, escolhido pelas Três Testemunhas e ordenado por elas, recebeu uma
incumbência que incluía a necessidade de que Cristo impusesse as mãos sobre eles para
completar sua ordenação (61). A prática SUD não limita a imposição de mãos àqueles a quem
Cristo tocou, mas muitos santos dos últimos dias também lutam para saber se já foram
batizados pelo fogo e pelo Espírito Santo.

Como então vem a autoridade para batizar? Bem, uma vez que João Batista veio e impôs a
mão sobre Joseph, temos o costume de continuar impondo as mãos uns aos outros para
conferir o Sacerdócio Aarônico, e devemos continuar a respeitar essa tradição. Mas antes que
qualquer um de vocês batize qualquer outro de vocês, obtenha a “palavra” de Cristo para si
mesmo através do Espírito. É a mesma coisa que Alma fez em Mosias 18. Se você for a
Mosias 18:12, antes de batizar, Alma "adiantou-se na água e clamou, dizendo: Ó Senhor,
derrama teu Espírito sobre teu servo, para que ele possa fazer esta obra com santidade de
coração. E, tendo ele dito estas palavras, o Espírito do Senhor estava sobre ele”.

Ele recebeu a autoridade para batizar pelo Espírito. Se você for usar o sacerdócio para realizar
um batismo, não importa o que a Igreja lhe disse, não importa o que os líderes do quórum e
outras pessoas respeitadas (incluindo seu próprio pai, talvez) lhe ensinaram, antes de fazê-lo,
peça a Deus que dar-lhe a autoridade. Receba a “palavra” de Cristo por meio do Espírito, assim
como Alma fez. Seu exemplo está nas escrituras para nos ensinar o caminho. Nós o perdemos
e precisamos recuperá-lo. Se você recebe poder para batizar, você o recebe Dele, e você não
depende de outra pessoa. Mas obtenha o poder Dele. O poder é necessário. Deve vir de
Cristo. O padrão deve ser seguido.

João Batista—quando ele restaurou a autoridade—na História de Joseph Smith, versículo 69
disse: "que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do
batismo por imersão para remissão de pecados; e este nunca mais será tirado da terra até que
os filhos de Levi ofereçam novamente uma oferta ao Senhor em justiça”.

O evangelho do arrependimento está se voltando para Deus. O batismo por imersão é para a
remissão dos pecados. A declaração de João não diz que essa autoridade jamais será tirada
da igreja; diz que não será tirado “da terra”. Foi restaurado para permanecer na terra. Não
importa o que aconteça entre aqueles que optam por abusar uns dos outros, ele precisa ser
preservado por poucos fiéis para que não cesse da terra. Ela ainda está aqui, embora tenha
sido muito negligenciada e muito abusada. Mas com você, renove-o usando o exemplo de
Alma. Alma já havia sido ordenado como um dos sacerdotes da corte do iníquo rei Noé. Alma
foi ordenado precisamente porque era iníquo (62). Alma qualificou-se para a ordenação porque
era iníquo, idólatra e orgulhoso ao lisonjear aqueles que o ouviam (63). Ele era corrupto. Noé o
queria, e assim ele foi ordenado.

Depois que Alma se arrependeu, mas antes de usar qualquer autoridade para batizar, ele pediu
a Deus que lhe desse poder. Deus, vendo penitência na Terra, a respeitou e derramou Seu
Espírito sobre ele para que Alma pudesse batizar com poder. A prova disso foi encontrada não
apenas no que Alma experimentou com o Espírito capacitando-o a realizar a ordenança, mas
também no efeito que a própria ordenança teve sobre Helam e Alma, que entrou na água ao
mesmo tempo. O Espírito foi derramado sobre eles. Renove o poder de batizar desta mesma
maneira. Alma e os discípulos de Cristo obtiveram autoridade da “palavra” de Cristo falada a
eles pelo poder do Espírito.
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Da mesma forma, precisamos ter uma comunidade renovada. Não uma organização, mas uma
irmandade. Não uma hierarquia, mas um grupo de iguais. A comunidade precisa ser renovada.
Os homens que já foram ordenados devem renovar isso da maneira descrita no exemplo de
Alma. Tenha uma comunidade de crentes. Seja aceito por eles. Mas antes de agir, peça a Deus
que derrame Seu Espírito para dar poder.

Em meu desgosto e preferência pessoal, pedi ao Senhor que o sacerdócio fosse estendido
além dos limites dos homens que continuamente o abusaram e negligenciaram. Disseram-me
que o sacerdócio é restrito aos homens por causa da Queda e das condições ordenadas por
Deus naquela época (64). Até revertermos as coisas no Milênio, é assim que permanecerá,
quanto às ordenanças até agora dadas em público. Pedi ao Senhor que mudasse essa ordem.
Não vai mudar. Então, pedi ao Senhor que, se apenas os homens possuíssem o sacerdócio
para nossas ordenanças públicas, somente as mulheres poderiam votar para apoiá-las. O
ditado agradou ao Senhor, pois já estava em Seu coração. Mas Ele me disse: “Deve haver um
mínimo de sete mulheres para apoiar o homem em qualquer votação, e se o homem for
casado, sua esposa será uma delas”.

Aqui está como eu procederia. Mesmo que eu já tenha sido ordenado, uma comunidade
precisa reconhecer que estou autorizado antes de prosseguir. No entanto, dado o fato de os
homens terem abusado e negligenciado o sacerdócio que lhes foi dado, e dado o fato de que
se os homens só vão possuir o sacerdócio, então deve haver algum controle independente.
Portanto, quando se trata de apoiar a mim, ou a qualquer um de vocês, para atuar no
sacerdócio em qualquer comunidade renovada, apenas as mulheres devem votar. Nenhum
homem deve ser autorizado a votar para apoiar outro portador do sacerdócio, ponto final. Se
apenas os homens o seguram, então apenas as mulheres devem sustentá-los. Tenho esposa e
seis filhas. Portanto, eu tenho uma comunidade. Jetro teve sete filhas.

Para qualquer um de vocês que gostaria de renovar sua irmandade, convoque uma
conferência. Em suas conferências, com a presença de um mínimo de sete mulheres, pelo
menos sete mulheres devem votar para apoiar uma para ser um sacerdote para a comunidade.
Quando isso for feito, todos os sete que votarem a favor devem assinar um certificado. Se você
olhar para os Documentos de Joseph Smith, havia certificados dados na igreja primitiva. Estas
eram apenas coisas manuscritas, então havia uma autorização por escrito para funcionar na
igreja. Entre suas próprias comunidades, faça como eles faziam na igreja primitiva. Façam
como eles fizeram, mas que as irmandades agora respeitem um equilíbrio entre as obrigações
dos homens e os direitos das mulheres. Se o homem é casado, sua esposa deve estar entre as
sete mulheres. Se sua esposa não o apoiar, ele não é digno de prestar serviço do sacerdócio
na irmandade. Claro, isso não o impede de continuar a fazê-lo na Igreja SUD. Nem o impediria
de estar em comunhão com ambos.

A palavra “indigno” não é uma declaração de condenação, mas de qualificação. Não há nada
implícito na palavra sobre a posição de um homem diante de Deus - apenas o fato de que
dentro da comunidade de comunhão até que a esposa esteja preparada para apoiá-lo agindo
fora da família, seu esforço deve permanecer dentro de sua família até que a esposa veja valor
para ela. marido servindo aos outros. A palavra “indigno” era do Senhor e, portanto, não me
sinto livre para mudá-la. Mas quero deixar claro que, quando Ele a usou, tive um entendimento
definido de que nenhuma condenação estava implícita, apenas um arranjo ordenado foi dado.
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Em todos esses assuntos, minha experiência tem sido que, com o tempo, a forma como o
Senhor ordena as coisas prova ser excepcionalmente sábia, mesmo que não vejamos
imediatamente a sabedoria.

Quando você ordena alguém para servir nessas irmandades, você não deve ordenar ninguém
para um ofício; apenas confere o sacerdócio. Não tem escritórios. Que todos sejam iguais. Seja
sem fileiras. Mantenha suas linhas de autoridade. Contará através daquele que ordena. Mas o
poder só pode vir de Cristo. Espere até que o Espírito ratifique sua ordenação antes de agir.
Faça como Alma fez e peça a Cristo que lhe dê poder para batizar.

Se alguém for ordenado ao sacerdócio pela primeira vez, dentro de sua irmandade, após a
Conferência Geral de abril de 2014, deve considerar sua linha de autoridade nestes
procedimentos para esta irmandade. A Igreja SUD manterá suas linhas, mas deixe que essas
irmandades mantenham as suas próprias. Todos os que são ordenados nessas comunidades
devem manter um registro de sua linha de autoridade e transmiti-lo. Esteja preparado para
defender sua linha de autoridade usando os registros que você mantém. Todas as mulheres
que votam para apoiar não devem apenas assinar o certificado, mas também colocá-lo em
seus diários e em seus diários. Que os registros sejam mantidos para que, se alguém
questionar, haja uma abundância de testemunhas.

As conferências podem ser convocadas por qualquer pessoa que deseje, mas você deve ter
sete mulheres se o negócio incluir uma ordenação ao sacerdócio. Não há necessidade de
comprar um prédio. Você pode se encontrar em qualquer lugar, inclusive em sua própria casa.

Continuando então com o que Cristo disse em 3 Néfi 11:22: "E disse-lhes: Assim batizareis; e
não haverá disputas entre vós. Em verdade vos digo que todo aquele que se arrepender de
seus pecados por vossas palavras e deseja ser batizado em meu nome, assim os
batizareis—Eis que descereis e ficareis na água…”

Eu recomendaria, se possível, que a água para uma ordenança viva fosse realizada em água
viva. Eu não faria isso em uma fonte construída pelo homem; Eu usaria as coisas que Deus
criou. Você está tentando se conectar com Deus. Use o que Ele criou. Reconheço que pode
haver circunstâncias em que isso se torne impossível. Fui batizado duas vezes — uma no
Atlântico e outra em um riacho no desfiladeiro de Little Cottonwood. Ambas as vezes estava tão
frio que meus lábios estavam azuis. Reconheço que alguns de vocês, pessoas resistentes,
podem não querer experimentar um batismo que o revigore a ponto de deixar seus lábios
azuis, mas eu recomendaria quando você for ficar na água que seja água viva.

"…e em meu nome os batizareis. E agora eis que estas são as palavras que direis,
chamando-as pelo nome, dizendo: Tendo a autoridade que me foi dada por Jesus Cristo, eu
vos batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém."

Quando fui batizado na Igreja SUD, a oração batismal foi: "Tendo sido comissionado por Jesus
Cristo, eu te batizo em nome do Pai...". Quando fui rebatizado, fui rebatizado por alguém que
tinha autoridade de Cristo; portanto, naquele batismo as palavras foram: "Tendo autoridade me
dada por Jesus Cristo..." Se tudo que você vai fazer é batizar alguém novamente de acordo
com o padrão SUD, com a comissão na Igreja, não se incomode em fazê-lo. Mas se você
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seguir esses princípios, e se o Espírito te capacitar para batizar, então batize tendo autoridade
de Cristo e siga Suas palavras. Já nos desviamos o suficiente. É hora de voltar.

"E então os imergirás na água e sairás da água. E assim batizareis em meu nome; porque eis
que em verdade vos digo que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo são um, e eu estou no Pai, e o
Pai em mim, e o Pai e eu somos um. E, como vos ordenei, assim batizareis”.

Eu estou dizendo a você em nome do Senhor, que o mandamento é renovado novamente por
Ele hoje para você. Este é o Seu mandamento registrado no Livro de Mórmon, traduzido por
Joseph Smith pelo dom e poder de Deus e confirmado novamente hoje! "E não haverá entre
vós disputas, como até agora houve; nem haverá entre vós disputas sobre os pontos de minha
doutrina, como até agora houve. Pois em verdade, em verdade vos digo que aquele que tem o
espírito da contenda não vem de mim, mas do diabo, que é o pai da contenda, e ele incita o
coração dos homens a contenderem com a ira uns contra os outros. Eis que esta não é a
minha doutrina, incitar o coração dos homens à ira, uns contra os outros”."

Faça desta forma. Se alguém discute e diz: "Eles não deveriam estar fazendo isso, e você não
deveria estar fazendo isso", deixe-o em paz. Não lute. Não brigue, mas convide, convença. Se
eles não são persuadidos, deixe-os ir. Se você convidar e eles não virem, deixe-os ir. Se você
seduzir, se você implorar, e eles disseram: "Nós não ouviremos sua súplica", então deixe-os ir
(65). Não há necessidade de abrigar má vontade e lutar com as pessoas.

Qualquer um que deseja ser batizado, deve ser batizado. Se você tem esse poder dado a você
por Cristo e alguém vier até você, batize-o. Não recuse ninguém. Dê gratuitamente o que você
recebeu de Deus. Não cobra para realizar uma ordenança. A ordenança é entre eles e Deus.
Eles precisam fazer isso entre eles e alguém que Deus pediu para fazê-lo. Você se levanta
para se tornar o povo que Deus pede para fazer isso.

Antes do batismo, ensine-lhes a Doutrina de Cristo. Cristo imediatamente discute isso seguindo
Sua instrução sobre o batismo. "Eis que em verdade, em verdade vos digo que vos anunciarei
a minha doutrina. E esta é a minha doutrina e é a doutrina que o Pai me deu; e dou testemunho
do Pai e do Pai dá testemunho de mim e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim; e
dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se
arrependam e creiam em mim. serão salvos; e eles são os que herdarão o reino de Deus. E
quem não crer em mim, e não for batizado, será condenado. Em verdade, em verdade vos digo
que esta é a minha doutrina, e dou testemunho dela do Pai; e quem crê em mim crê também
no Pai; e a ele o Pai dará testemunho de mim, porque o visitará com fogo e com o Espírito
Santo”.

Esse é o propósito do batismo e do dom do Espírito Santo. A doutrina de Cristo está ligada a
isso. Uma vez batizado, você pode ter o testemunho do Pai a respeito de seu Filho derramado
sobre você pelo poder do Espírito Santo. Vem como consequência da ordenança do batismo.
Se Cristo impõe as mãos sobre você, então você também pode conferi-lo pela imposição das
mãos. Mas mesmo na ausência de tal homem, o Espírito Santo será dado, de acordo com a
Doutrina de Cristo, a qualquer um que se arrependa e seja batizado de acordo com Sua ordem.

"E novamente vos digo que deveis arrepender-vos e tornar-vos como uma criancinha, e ser
batizados em meu nome, ou de modo algum recebereis estas coisas. E novamente vos digo
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que vos deveis arrepender e ser batizados em meu nome e vos torneis como uma criancinha,
ou de modo algum herdareis o reino de Deus. Em verdade, em verdade vos digo que esta é a
minha doutrina, e quem edifica sobre isto edifica sobre a minha rocha e as portas do inferno
não prevalecerá contra eles. E quem declarar mais ou menos do que isto, e o estabelecer para
a minha doutrina, esse vem do mal, e não está edificado sobre a minha rocha, mas edifica
sobre um fundamento de areia, e as portas do inferno esteja aberto para recebê-los quando
vierem os dilúvios e os ventos os atingirem. Portanto, ide a este povo e proclamai as palavras
que tenho falado até os confins da terra”.

Esta é a doutrina de Cristo. Nada mais e certamente nada menos. Esta é a Sua doutrina. Este
é o poder da redenção. Este é o meio pelo qual o Espírito Santo é dado. É o Espírito Santo
que, quando dado, dá testemunho de todas as coisas. O Espírito Santo ensina você.

Creia em Cristo, arrependa-se, seja batizado, receba o Espírito Santo e torne-se como uma
criancinha. Não há criatura mais curiosa no planeta do que uma criança. Isso é quem você
deve se tornar. Você deve ter fome e procurar compreensão. Esta é toda a doutrina. Não há
mais doutrina. Isso não é todos os ensinamentos, nem todos os princípios, nem todos os
preceitos, nem todos os convênios, nem todos os mandamentos, nem todos os princípios, mas
é toda a doutrina. Não há mais doutrina do que esta, segundo Cristo.

Somos muito soltos no que chamamos de “doutrina” e temos sido assim mesmo quando
Joseph estava vivo. Quando Cristo define e limita Sua “doutrina” a este breve esboço,
provavelmente é impossível manter uma conversa hoje sem usar uma definição mais ampla.
Joseph F. Smith escreveu um livro chamado Doutrina do Evangelho. Joseph Fielding Smith
escreveu uma obra em três volumes chamada As Doutrinas de Salvação. Bruce R. McConkie
escreveu a Doutrina Mórmon. Ele também escreveu o Comentário Doutrinário do Novo
Testamento, que tem vários volumes. Millet, Fronk, Skinner e Top escreveram Crenças SUD,
Um Comentário Doutrinário. Há O Desenvolvimento da Doutrina do Templo. Há Desbloqueio da
Doutrina da Queda. Há As Doutrinas do Reino, de Hyrum Andrus. Há Os Desenvolvimentos
Doutrinários na Igreja Primitiva. Se você for ao Deseret Book e pesquisar a palavra "doutrina",
eles te venderão 791 itens. Nossa formação nos impossibilita de usar o termo “doutrina” no
sentido estrito que Cristo define como Sua doutrina.

Mas devemos lembrar que, embora usemos o termo vagamente hoje, Cristo era muito sério ao
limitar Sua doutrina a essas poucas declarações. Ele a acompanhou com a advertência:
"Aquele que declarar mais ou menos do que isto, e o estabelecer para a minha doutrina, esse
vem do mal, e não está edificado sobre a minha rocha".

Às vezes, aplicamos a palavra "doutrina" quando realmente queremos dizer um princípio, ou
quando realmente queremos dizer um ensinamento, um preceito, um princípio ou uma aliança.
Cristo definiu estreitamente o que devemos declarar como Sua doutrina, e eu sugeriria que Ele
fez isso de propósito para evitar a "vinda do mal".

Em resposta a uma pergunta sobre um homem solteiro: não acho que haja impedimentos para
se conformar ao padrão e ser ordenado na ausência de uma esposa, mas se você adicionar
uma esposa? É melhor você adicionar uma esposa que irá sustentá-lo, se você pretende usar o
sacerdócio nessas comunidades que funcionam de forma independente. Mas esse é o seu
problema.
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Isso significa que você tem que deixar a Igreja? Claro que não. Isso é para adicionar a qualquer
coisa que você já tenha. Não há razão para você não fazer parte desta irmandade e ser parte
da Igreja Luterana, Igreja Católica ou parte de uma comunidade SUD. Eu não iria embora até
que eles o expulsassem, mas eles provavelmente o expulsarão – eles não deveriam, mas
provavelmente o farão. Eu não deixaria a Igreja SUD se você encontrar valor no serviço lá. Eu
acho que os programas para jovens são maravilhosos.

Porque o treinador de beisebol do ensino médio mais vencedor se mudou da Taylorsville High
School para a Juan Diego Catholic High School, então meu filho foi para a escola e jogou
beisebol na Juan Diego Catholic High School. Eles tinham devocionais obrigatórios porque a
escola pertencia à Igreja Católica. Havia muitas coisas católicas observadas como parte da
escola. Enquanto ele estava na Juan Diego Catholic High School, ele ouviu muitos
ensinamentos católicos. Ele voltava para casa e conversávamos sobre isso. Não há nada de
errado em deixar seus filhos aprenderem dentro da comunidade SUD. Eu não fugiria disso. No
entanto, se eles descobrirem que você está participando de outra irmandade, principalmente
uma que diz que houve alguma perda de autoridade, minha suspeita é que você perderá uma
recomendação para o templo e poderá sofrer mais do que isso.

E as ordenações que ocorreram antes de abril de 2014? Como eu disse anteriormente, eu os
respeitaria e os manteria no lugar. Deus não fez nada até abril deste ano e somente com a
liderança da Igreja SUD. É o Seu ato. Não é meu. É o Seu propósito. Não é do homem. Se eu
tivesse um filho e ainda estivesse frequentando, e eu o ordenasse no curso regular de eventos
na Igreja SUD, eu iria em frente e participaria de tudo isso como parte da Igreja SUD. Então eu
iria a uma dessas conferências, e obteria um voto de apoio para meu filho, e eu o ordenaria
novamente, e eu teria sete mulheres (66) certificando a ordenação adicional. Ele então teria
uma ordenação da Igreja SUD, por um lado, e uma ordenação de acordo com o padrão de
Deus agora. Eu esperaria que meu filho se agarrasse a ambos. Eu não abandonaria a Igreja.
Pelo amor de Deus, as pessoas SUD precisam ouvir seu testemunho da obra de Deus com
você. Mas lembre-se também que isso não se limita à Igreja SUD. A doutrina e o batismo de
Cristo são para todos.

O proselitismo sobre a Restauração foi interrompido na nação de Israel por causa de um
acordo entre a Igreja SUD e aquela nação. Mas a Restauração precisa continuar lá. Não
através da Igreja SUD em violação de seu acordo, mas através dessas irmandades. No bloco
muçulmano, onde a religião é imposta por lei, essas irmandades podem fazer parte de sua
comunidade, mesmo que permaneçam publicamente como parte da religião exigida por lei.
Todas as denominações do mundo podem estar representadas entre suas irmandades. Isso
não é projetado para limitar as possibilidades de fé compartilhada, mas para expandi-las
grandemente. A Restauração deve acontecer, mesmo em lugares que impedem a Igreja SUD.
Porque estes são informais, baseados apenas na Doutrina de Cristo, e requerem apenas a
aceitação da declaração simples de Cristo de Sua doutrina (fé para crer e agir, arrependimento
do pecado e batismo), isso pode varrer o mundo através das barreiras que agora impedem a
Restauração de penetrar.

Você impõe as mãos para ordenar? Sim, eu seguiria tudo o que foi dado nas escrituras até este
ponto. Estamos "adicionando". Não estamos jogando nada fora. Estamos tentando preservar,
devolver e renovar. Não estamos tentando pisar com nossos pés nada que seja útil, louvável,

Página 1 de 25



digno, desejável ou que tenha vindo da Restauração. Não é o propósito de Deus abandonar a
Restauração. É Seu propósito preservá-lo. A imposição de mãos, no entanto, confere apenas o
direito de ir a Deus para obter poder. O poder no sacerdócio vem Dele. Algumas formas, como
mencionado anteriormente, só podem vir conversando com o Senhor através do véu, enquanto
outras exigem que entremos em Sua presença. A palestra sobre o sacerdócio em Orem
também continua a fazer parte da agenda do Senhor.

Há mudanças em andamento que vão abalar cada vez mais a comunidade SUD nos próximos
anos. Se você não estiver preparado para preservar o que foi dado, tudo se perderá no que
acontecerá em breve. É necessário que haja alguns poucos que busquem uma comunidade
que procure preservar os elementos essenciais da Restauração em sua pureza. Em todas as
várias igrejas da Restauração, o que está acontecendo rapidamente em ritmo acelerado é cada
vez mais corrupção. Seja o maior corpo – a Igreja SUD – ou a Comunidade de Cristo, os
Irmãos Apostólicos Unidos, a FLDS ou as dezenas de outros grupos dissidentes, há corrupção
generalizada. A Restauração deve ser preservada. Cada um de vocês tem algum problema que
diria a si mesmo: "se isso, então eu não seguiria mais". Todos esses se estão nas asas.
Inexoravelmente, eles estão chegando. A Restauração tem que ser preservada. Tem que ser
preservada de uma maneira que possa permanecer pura. A comunhão entre os grupos
dissidentes não acontece porque todos se denunciam. Todos nós podemos e devemos
concordar em aceitar a Doutrina de Cristo. Isso permite que o que está quebrado seja
reparado. Não podemos esperar fundir as várias denominações mórmons em uma só, mas
podemos esperar que a comunhão nestas comunidades de crentes aconteça.

Mais uma vez, em revelação moderna, o Senhor esclareceu, em Doutrina e Convênios
10:67-68, exatamente o que Ele disse aos nefitas. "Eis que esta é a minha doutrina: quem se
arrepende e vem a mim, esse é minha igreja. Quem declara mais ou menos do que isso, o
mesmo não é de mim, mas é contra mim; portanto, ele não é da minha igreja."

Então, se a Igreja SUD ou qualquer outra igreja escolher fazer mais ou escolher fazer menos (e
a Igreja SUD está escolhendo fazer as duas coisas), então Sua igreja consistirá daqueles que
escolhem apenas fazer o que Ele diz. Não como uma organização. Não como uma entidade
corporativa, mas sim como um corpo de crentes que fazem o que Ele diz, onde todos são
iguais e livres para adorá-Lo em verdade e Espírito.

Isto é o que Ele disse aos nefitas e disse novamente na revelação moderna. É exatamente a
mesma coisa. Não apenas Sua simples doutrina definindo Sua igreja aparece ali, como se não
fossem testemunhas suficientes, Néfi também a ensinou. Em 2 Néfi ele explicou a Doutrina de
Cristo. 2 Néfi 31, começando no versículo 5 e indo até o capítulo 32, versículo 6, ele fala sobre
a necessidade do batismo. Esse relato nos dá uma visão de quão grande era o profeta Néfi.
Seu diálogo inclui o ensino de Cristo e o testemunho do Pai a Néfi. É uma das maiores
realizações proféticas em todas as escrituras, e seu foco é a Doutrina de Cristo!

Néfi explica, sendo o Cordeiro de Deus santo, Ele precisava ser batizado, portanto, nós
também não precisamos ser batizados? (67) Depois do batismo, "se seguirdes o Filho com
todo o coração, sem hipocrisia e sem engano diante de Deus, mas com real intenção,
arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estais dispostos a aceitar
sobre vós o nome de Cristo, pelo batismo—sim, seguindo vosso Senhor e vosso Salvador até a
água, de acordo com sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo; sim, então virá o
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batismo de fogo e do Espírito Santo; e então podereis falar na língua dos anjos e gritar louvores
ao Santo de Israel. Mas eis que meus amados irmãos, assim veio a voz do Filho a mim,
dizendo: Depois que vos arrependerdes de vosso pecados e testemunharam ao Pai que estais
dispostos a guardar meus mandamentos, pelo batismo de água, e que recebestes o batismo de
fogo e do Espírito Santo e podeis falar uma nova língua, sim, a língua dos anjos, e depois disso
me negasse, teria sido melhor para você que não me conhecesse. E ouvi uma voz do Pai,
dizendo: Sim, as palavras do meu Amado são verdadeiras e fiéis. Aquele que perseverar até o
fim, esse será salvo. E agora, meus amados irmãos, por isto sei que a menos que um homem
persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho do Deus vivo, ele não pode ser salvo”.

Então Ele passa a falar sobre o caminho. "Não há outro caminho nem nome dado debaixo do
céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de
Cristo, e a única e verdadeira doutrina do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, que é um Deus,
sem fim. Amém”.

Era a Doutrina de Cristo na época de Néfi, uns seis séculos antes do ministério do Senhor;
permanece a Doutrina de Cristo na Restauração. Entre estes, era a doutrina que o Senhor
ensinou em Sua própria voz aos nefitas em 3 Néfi. Essa é a doutrina. Pregue a doutrina de
Cristo a qualquer um que a receba; batizá-los. Não importa se eles nunca erram membros de
nenhuma igreja. Não importa se é um padre católico que vem até você. Não importa se é um
Apóstolo Mórmon em alguma das igrejas da Restauração. Se eles são muçulmanos, budistas,
hindus ou batistas, e eles vêm até você e aceitam a Doutrina de Cristo, batize-os. Há um tempo
de angústia que se aproxima. Aqueles que crêem na doutrina de Cristo precisarão ter o
batismo que você ministrará para sobreviver aos julgamentos vindouros. Esta é a única
maneira que eles podem enfrentá-Lo quando Ele vier novamente.

Outro requisito é um registro dos nomes daqueles que você batiza. Você não registra seus
endereços de e-mail, estatísticas vitais, números de telefone ou qualquer informação de
contato. Apenas nomes. Portanto, depois de você ter concordado em ter poder para batizar e
ensinar-lhes a Doutrina de Cristo, e eles se arrependerem e estiverem sendo batizados, seu
nome deve ser registrado. Você escolhe gravadores em suas irmandades e um gravador para
compilar os nomes de todas as várias irmandades. Alguém tem que manter os nomes em um
registro. Registre fielmente o nome toda vez que houver um batismo. Haverá vários gravadores
em vários locais. Os vários gravadores precisam submetê-los a um único detentor de registro
central anualmente. Faça com que os gravadores das várias irmandades se identifiquem.
Posso dar-lhes mais algumas orientações, mas deve ser compilado anualmente um único
volume que será depositado em um templo. Em última análise, haverá um templo construído.

Em Grand Junction, falei sobre o dízimo. Falei sobre organizar-se, recolher seu próprio dízimo
e gerenciá-lo para ajudar os pobres que estão entre vocês e fazer isso pela voz de seu próprio
grupo local. Faça-o de comum acordo. Providenciar para aqueles que precisam de moradia,
alimentação, vestuário, saúde, educação e transporte. Façam-no pela voz do acordo conjunto
de todos vocês em pequenos grupos nos quais todos se conhecem. Desde então, vários
grupos começaram. Dois grupos estão ajudando mães solteiras com suas necessidades. Um
grupo está ajudando uma família. Um grupo não tem nenhum necessitado entre eles, e eles
acumularam para grandes propósitos de caridade, e compraram para um tetraplégico, uma
sofisticada cadeira de rodas elétrica com o dinheiro do dízimo que arrecadaram.

Página 1 de 25



Também ouvi falar de alguns experimentos fracassados, onde a frustração e a contenção eram
problemas. Como as escrituras advertem — e eu discuti em Grand Junction — devemos
superar “discordâncias”, “contenções”, “invejas”, “discussões”, “concupiscência” (significando
ambições) e “desejos cobiçosos” (68). Esses conflitos precisam ser resolvidos antes de
qualquer reunião. Todos os males sociais de nossos dias estão nas igrejas de nossos dias.
Cada denominação que veio do ministério de Joseph Smith é atormentada com as mesmas
deficiências. Antes de qualquer coleta, devemos passar por um processo de refinamento.
Devemos crescer; devemos nos levantar primeiro, antes de Deus nos reunir em Sião.

Não há razão para pagar pelo serviço do sacerdócio. Servir deve sempre exigir sacrifício. Não
pague pelos ministros. Eu recomendaria que, se você optar por participar de um grupo de
dízimo, faça-o da mesma maneira descrita em Grand Junction. Façam-no voluntariamente
entre vocês. Comunidade é necessária. Não sei como vocês podem carregar os fardos uns dos
outros sem administrar seus próprios dízimos, administrar suas próprias ofertas de jejum, fazer
coisas para ajudar as pessoas necessitadas.

Alguns estão dando o dízimo a uma organização que está comprando imóveis comerciais e
residenciais, fazendas e desenvolvendo shopping centers, mas que tem pouco para dar aos
pobres em comparação. Mesmo que eles dêem dinheiro para ajudar os pobres, bilhões gastos
em empreendimentos comerciais superam a quantia. Se você optar por participar disso, isso é
com você, mas tente cuidar daqueles entre vocês que têm necessidades. Tente participar
ajudando os outros e tendo comunhão com eles.

Quanto ao Sacramento, somente um anti-Cristo o proibiria de participar do Sacramento da
maneira ordenada por seu Senhor. Isso é uma abominação. Se vocês se reúnem, mesmo que
seja apenas em sua própria família, participem juntos do Sacramento. Que ninguém os proíba
de participar em memória de Cristo. Ele ordenou que você o fizesse. Siga o padrão que nos é
dado. Em Doutrina e Convênios 20:76, uma das coisas que costumava ser praticada e foi
abandonada, mas agora deve ser renovada entre vocês é que quando o Sacramento for
abençoado, ajoelhe-se. “Ajoelhe-se com a igreja” é como o versículo explica. Está nas
escrituras diante de você. Siga-os.

Você pode usar vinho. Ou se você se opõe ao álcool, ou tem alguma condição médica que o
impede de usar vinho, use suco de uva. Não água. Use suco de uva vermelha. Use o símbolo
do sangue de nosso Senhor. Posso dizer que, geralmente, o vinho tinto é amargo por um
motivo. Participar desse vinho amargo em memória do sangue que foi derramado é apropriado.

Aqui está a doutrina necessária para sermos reunidos. Doutrina e Convênios 10, começando
no versículo 57. "Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vim para os meus e os meus
não me receberam. Eu sou a luz que brilha nas trevas e as trevas a compreendem não."

Ainda hoje, Ele é a luz que brilha nas trevas, não compreendida porque ainda há muita
escuridão. Proibimos Sua presença afastando o Espírito e não permitindo que nos
expressemos em nossas reuniões. É aí que devemos ouvir do Espírito e edificar uns aos
outros.

“Sim, e também trarei à luz meu evangelho que lhes foi ministrado, e eis que eles não negarão
o que vocês receberam, mas o edificarão e trarão à luz os verdadeiros pontos de minha
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doutrina, sim, e a única doutrina que há em mim. E isso faço para estabelecer meu evangelho,
para que não haja tanta contenda; sim, Satanás incita o coração do povo a contender a
respeito dos pontos de minha doutrina; e nestas coisas erram, porque torcem as escrituras e
não as entendem. Portanto, eu lhes revelarei este grande mistério; porque eis que eu os
ajuntarei como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, se não endurecerem o
coração; Sim, se vierem, poderão participar das águas da vida livremente. Eis que esta é minha
doutrina: todo aquele que se arrepende e vem a mim, esse é minha igreja. Quem declarar mais
ou menos do que isso, o mesmo não é de mim, mas é contra mim; portanto, ele não é da
minha igreja. E agora, eis que qualquer que for da minha igreja e perseverar na minha igreja
até o fim, eu o estabelecerei sobre a minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão
contra eles. E agora, lembre-se das palavras daquele que é a vida e a luz do mundo, seu
Redentor, seu Senhor e seu Deus. Amém."

Atualmente, o sacerdócio é restrito aos homens por causa da Queda. Mas quando Ele reúne
Seu povo que é “Sua igreja”, toda vez que Ele se refere a esse ajuntamento, o sexo do
apanhador muda. Não é como macho (galo), mas é fêmea (galinha), e “ela” preserva “seus”
pintinhos. Há algo mais a ser esperado, se algum dia houver uma reunião. Os céus não estarão
tão completamente velados naquele momento. Então, finalmente, entenderemos o que Ele
disse: “como a galinha ajunta seus pintinhos”.

Cristo ensinou isso. Néfi ensinou isso no início da dispensação nefita. Cristo ensinou a mesma
doutrina, e a revelação moderna a reafirma. Não apenas ali, mas no início de março de 1830.
Isso está em Doutrina e Convênios 19:21. "Eu ordeno que você não pregue nada além de
arrependimento." E o versículo 29: “E anunciarás boas novas, sim, publicá-las-ás nos montes,
e em todos os lugares altos, e entre todos os povos que te for permitido ver. E o farás com toda
a humildade, confiando em mim, não injuriando contra os injuriadores. E de princípio [tenet] não
falarás, mas declararás arrependimento e fé no Salvador, e remissão dos pecados pelo batismo
e pelo fogo, sim, pelo Espírito Santo”.

Esse é o Evangelho. É o que precisa ser pregado, e é o que precisa seguir. Mas, como
mencionado nesta revelação, existem princípios. Há muitos princípios para a fé de Cristo.
Quanto a esses, somos ordenados a pesquisar, entender, mas não necessariamente declarar a
doutrina. A coisa sobre a qual precisamos ter unidade e acordo absoluto é a Doutrina de Cristo.
Para isso, devemos ser capazes de ter comunhão uns com os outros em todas as outras
divisões religiosas.

Cada dispensação do Evangelho deixou apenas um remanescente para trás. A obra de Cristo
destina-se a preservar um remanescente. No final, Ele reunirá todos os remanescentes
novamente. A Restauração dada por meio do Profeta Joseph Smith também se colocou em
uma posição em que só pode produzir um remanescente. A Restauração original iniciada por
Joseph Smith deve ser retomada. Primeiro, devemos lembrar. Todos os que se lembrarem
constituirão um remanescente que será preservado e não abandonado por Deus.

Em 3 Néfi 21, o Senhor falou sobre algumas coisas que se tornam excepcionalmente
relevantes à luz do que abordamos hoje. "E em verdade vos digo que vos dou um sinal, para
que saibais o tempo em que estas coisas estão para acontecer - que reunirei, de sua longa
dispersão, meu povo, ó casa de Israel, e estabelecerá novamente entre eles minha Sião [isto
se dirige a todos esses vários remanescentes, onde quer que se encontrem, desde que sejam
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algum resíduo da casa de Israel] E eis que esta é a coisa que darei a vos por sinal—pois em
verdade vos digo que quando estas coisas que vos declaro e que vos declararei por mim
mesmo e pelo poder do Espírito Santo que vos será dado pelo Pai, será dado a conhecer aos
gentios [você vê, os gentios tiveram que primeiro receber algumas coisas] para que eles [os
gentios] saibam sobre este povo que é um remanescente da casa de Jacó, e sobre este meu
povo que será disperso por eles [os gentios]. Em verdade, em verdade vos digo, quando estas
coisas lhes forem dadas a conhecer [algum grupo constituinte dos gentios] do Pai, e vierem do
Pai, deles para vós…”

Não pode vir de nenhuma outra fonte que não seja do Pai – o Pai e Cristo sendo um. A
autoridade para ministrar e entregar Seu Evangelho deve vir Deles. O poder de batizar antes
do fim será trazido de algum remanescente dos gentios que o carregarão.

"Pois é sabedoria do Pai que eles [os gentios] se estabeleçam nesta terra e sejam
estabelecidos como um povo livre pelo poder do Pai, para que estas coisas possam passar
deles [os gentios] para um remanescente da vossa descendência, para que se cumpra a
convênio que o Pai fez com o seu povo, ó casa de Israel."

"Ó casa de Israel" é muito mais do que um grupo. "Ó casa de Israel" inclui todos os fragmentos
e resquícios dispersos, onde quer que possam ser encontrados, em qualquer lugar da terra.
Falei sobre o cumprimento de convênios quando estávamos em Centerville. Todos os
convênios que se aplicam ao Seu povo Israel e aos remanescentes precisam ser reunidos num
grupo só.

"Portanto, quando estas obras e as obras que hão de ser feitas entre vós vierem dos gentios..."
Não seu “livro”, mas suas “obras”.  Não o livro deles, que foi lançado em 1830, mas as “obras”
para levar a Doutrina de Cristo a eles. Alguém deve estabelecer o arrependimento, declarar a
doutrina de Cristo e batizar pela autoridade de Cristo, para que as pessoas sejam batizadas
pelo fogo  e o Espírito Santo. Estas são as obras. “… sairá dos gentios para a vossa
descendência, que minguará na incredulidade por causa da iniqüidade; porque assim convém
ao Pai que saia dos gentios, para que ele mostre o seu poder aos gentios”.

Isso é o que Ele agora precisa fazer com alguns que ajudarão na obra. Isso é o que Ele
pretende fazer se você o receber. "Para que os gentios, se não endurecerem o coração, para
que se arrependam e venham a mim e sejam batizados em meu nome e conheçam os
verdadeiros pontos de minha doutrina, para que sejam contados entre meu povo, ó casa de
Israel."

Você não pode chegar lá a não ser pelo poder da doutrina e pelo poder da ordenança do
batismo realizado com poder. Deus nos deu o caminho e nos disse como deve ser realizado
com a exatidão, fidelidade e linguagem que nos foi dada pelo próprio Cristo. "E quando estas
coisas acontecerem, a tua descendência começará a conhecê-las - será um sinal para eles,
para que saibam que a obra do Pai já começou para o cumprimento do convênio que fez com o
povo que é da casa de Israel”.

Todo o Israel receberá este testemunho de que Sua obra começou. "E quando esse dia chegar,
acontecerá que os reis fecharão a boca; porque o que não lhes foi dito, verão; e o que não
ouviram, considerarão. Pois naquele dia, por amor de mim, o Pai fará uma obra, que será uma
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obra grande e maravilhosa entre eles; e haverá entre eles aqueles que não acreditarão, ainda
que um homem o declare a eles. Mas eis que a vida do meu servo estará na minha mão;
portanto, eles não o machucarão, embora que ele seja desfigurado por causa deles. No
entanto, eu o curarei, pois mostrarei a eles que minha sabedoria é maior que a astúcia do
diabo. Portanto, acontecerá que todo aquele que não crer em minhas palavras, que sou Jesus
Cristo, que o Pai o fará dar à luz aos gentios, e lhe dará poder para que ele as dê à luz aos
gentios, (será feito como Moisés disse) eles serão eliminados do meio do meu povo que é do
convênio. Portanto acontecerá que todo aquele que não crer nas minhas palavras, que sou
Jesus Cristo…”

Estas são as palavras de Cristo. Tocamos nessas palavras no início, em Boise. Foi citado pelo
anjo Morôni referindo-se a Joseph Smith, Atos 3:22-23. "Pois Moisés disse verdadeiramente
aos pais: Um profeta o Senhor vosso Deus vos suscitará de vossos irmãos, como eu; a ele
ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que, toda alma que não ouvir esse profeta será
exterminada dentre o povo”.

Esse profeta é Cristo. Não diz que Cristo virá e entregará Suas palavras; diz: “Suas palavras”.
"Aqueles que não acreditarem em minhas palavras, que so Jesus Cristo, serão cortados." E o
anjo Morôni disse a Joseph no versículo 40 da História de Joseph Smith: “Ainda não havia
chegado o dia em que 'os que não ouvissem a sua voz seriam extirpados do meio do povo',
mas logo viria”.

Esse profeta é Cristo. Suas palavras são o que eu falei para você hoje. Todos devemos
responder às Suas palavras, porque se não o fizermos, seremos eliminados do meio do povo.

Volte para 3 Néfi 21:12. "E meu povo, que é um remanescente de Jacó, estará entre os gentios,
sim, no meio deles, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os
rebanhos de ovelhas, que, se passar por ambos, pisa e despedaça, e ninguém pode livrar. A
sua mão será levantada sobre os seus adversários, e todos os seus inimigos serão cortados
fora. Sim, ai dos gentios, se não se arrependerem, porque acontecerá naquele dia, diz o Pai,
que exterminarei os teus cavalos do meio de ti, e destruirei os teus carros; e cortarei fora as
cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas; e exterminarei feitiçarias da tua
terra, e não terás mais adivinhos; também cortarei as tuas imagens esculpidas…”

Imagens esculpidas são pessoas que você adora. Imagens esculpidas incluem homens que
você permite governar sobre você como objetos ou ídolos de autoridade. Se você confia neles
para entregá-lo por alguma chave mágica que eles pretendem segurar, seja católico, mórmon
ou fundamentalista, as imagens esculpidas serão cortadas. Nossas fortalezas vão falhar. Há
um dia de julgamento vindouro.

"Não adorarás mais as obras das tuas mãos; e arrancarei do meio de ti os teus bosques; assim
destruirei as tuas cidades. E acontecerá que toda mentira, e engano, e inveja, e serão abolidas
as contendas, e os ofícios sacerdotais, e as prostituições; porque acontecerá, diz o Pai, que
naquele dia todo aquele que não se arrepender e não vier ao meu Filho Amado, eu os
exterminarei do meio do meu povo, ó casa de Israel [isto é, todos os remanescentes reunidos];
E executarei vingança e furor sobre eles, como sobre os gentios, como eles não ouviram. Mas
se eles [falando dos gentios] se arrependerem e derem ouvidos a minhas palavras, e não
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endurecer seus corações, estabelecerei minha igreja entre eles, e eles entrarão no convênio e
serão contados entre este o remanescente de Jacó, a quem dei esta terra por herança”.

Toda vez que há um convênio, sempre há uma terra dada ao homem como parte de Seu
convênio. Esta é a terra do convênio que Deus dará ao povo que receber o convênio, incluindo
os gentios em cujos ouvidos este primeiro soará. Entrar no convênio não é possível porque
ainda não fomos provados. Requer mais do que foi dado no presente, mas não será dado até
que primeiro aceitemos e ajamos de acordo com a Doutrina de Cristo. É possível entrar e se
tornar parte de Sua igreja, como Ele a chama. Esse é um grupo reconhecido pelos céus, não
algo que os homens controlam. Deve ser feito à Sua maneira, de acordo com Seus
mandamentos, praticados em pureza diante Dele. É possível, se você seguir como instruído
hoje, tornar-se parte da igreja que Ele reconhece e preservará. Mas entrar totalmente no
convênio mencionado neste versículo exigirá mais do que pode ser dado agora. Vai exigir um
convênio. Vai exigir adoção. Vai exigir vedação. É o que Joseph esperava que acontecesse em
algum momento no futuro durante os dias de sua profecia. Embora Joseph se qualificasse e
ligasse alguns poucos com ele, não foi possível naquele dia cumprir essa promessa. Em
nossos dias, não aprenderemos o suficiente sobre isso para tentar praticá-lo até que tenhamos
eliminado de nós as discórdias, contendas, invejas, contendas, concupiscências e desejos
cobiçosos. Então devemos nos tornar um só coração, não tendo pobres entre nós. Os gentios
nunca conseguiram isso. Alguns poucos, no entanto, são profetizados para realizar isso e
receber o convênio mencionado aqui.

"E eles ajudarão meu povo, o remanescente de Jacó, e também tantos da casa de Israel
quanto vierem, para que edifiquem uma cidade, que será chamada Nova Jerusalém. E então
eles ajudarão meu povo para que eles possam ser reunidos, os que estão espalhados por toda
a face da terra, na Nova Jerusalém. E então o poder dos céus….” Neste caso, é o singular. Não
são os "poderes", porque quando você O tem presente com você, você tem toda a autoridade.
"... então o poder do céu descerá entre eles; e eu também estarei no meio. E então a obra do
Pai começará naquele dia…”

Cristo virá. Uma vez que a aliança tenha sido renovada, a cidade de Sião seguirá. O Senhor
virá, e então começa a etapa final. "... mesmo quando este evangelho for pregado entre o
remanescente deste povo. Em verdade vos digo que naquele dia começará a obra do Pai entre
todos os dispersos de meu povo, sim, as tribos que se perderam, que o Pai tirou de Jerusalém.
Sim, a obra começará entre todos os dispersos do meu povo, com o Pai para preparar o
caminho pelo qual eles venham a mim, para que invoquem o Pai em meu nome. Sim, e então a
obra começará, com o Pai entre todas as nações preparando o caminho pelo qual seu povo
possa ser reunido na terra de sua herança. E eles sairão de todas as nações; e eles não sairão
apressadamente, nem voem, porque eu irei adiante deles, diz o Pai, e serei a sua retaguarda”.

Não vai acontecer com pressa. A obra do Pai nessas nações, para permitir a possibilidade de
reunião, exigirá a destruição de uma grande quantidade de obstruções políticas, sociais e
militares que agora impedem tal reunião. Esses obstáculos impedem a pregação para aqueles
que se reuniriam, se pudessem ouvir. Mas a obra do Pai? (É sempre o Pai quando se trata de
condenação e destruição.) A obra do Pai vai acabar com isso. Todos os restos dispersos serão
trouxe de volta. A família unificada original de Deus será restaurada novamente. Os pais terão
nossos corações voltados para eles porque naquele dia, uma vez que for permitido chegar tão
longe, seremos parte de sua família divina novamente.
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Nosso dia está cheio de escuridão e engano. Nosso dia é o dia sobre o qual Néfi escreveu. Se
você voltar para 2 Néfi 28, começando na metade do versículo 4. "...e ensinarão com seu
conhecimento e negarão o Espírito Santo, que dá a palavra." É por isso que a ordenança do
batismo deve ser renovada novamente. É por isso que o padrão deve ser seguido. É por isso
que a luz tem que ser ligada. O Espírito Santo pode lhe dar uma assistência robusta se você for
penitente. Deus não pode habitar em vasos impuros, e assim Ele remedia isso limpando o vaso
de acordo com o padrão que Ele deu, tornando assim possível que o Espírito Santo dê a você
a palavra.

"E negam o poder de Deus, o Santo de Israel, e dizem ao povo: Ouvi-nos e ouvi o nosso
preceito; porque eis que hoje não há Deus, porque o Senhor e o Redentor fez a sua obra , e ele
deu seu poder aos homens [você pode ouvir isso todos os domingos se frequentar algumas
alas SUD]; Eis que ouvi meu preceito; se eles disserem que há um milagre operado pela mão
do Senhor, não o acredite; pois hoje ele não é um Deus de milagres; ele fez a sua obra”.

Veja, a alegação é que Deus não faz milagres, mas se há um milagre realizado, então ele é
realizado pelo diabo. Assim, o único responsável por algo milagroso é necessariamente o
diabo, e você está seguindo o diabo. Esses falsos preceitos estão agora em toda parte. Eles
encorajam o satanismo porque sugere que Satanás tem poder e o Espírito Santo não.

"Sim, e haverá muitos que dirão: Coma, beba e alegre-se, pois amanhã morreremos." Mime-se,
você não precisa cuidar dos pobres, você não precisa estar atento às suas necessidades, você
não precisa ministrar aos necessitados. Comer Beber e ser feliz! Vai ficar tudo bem com a
gente.

"Haverá também muitos que dirão: Coma, beba e regozije-se; no entanto, tema a Deus - ele
justificará cometer um pequeno pecado; sim, minta um pouco, tire vantagem de um por causa
de suas palavras, cave uma cova para o seu próximo; não há mal nisso; e faça todas essas
coisas, porque amanhã morremos [e é assim, aliás, como você vai adiante: cavar uma cova
para o seu próximo – ele é sua “competição” e deve ser superado]; e se formos culpados, Deus
nos castigará com alguns açoites, e por fim seremos salvos no reino de Deus."

Dizem-nos: “Não se preocupe, não há inferno. Não há inferno, nenhum poço terrível, há apenas
graus de glória. Não se preocupe com isso!” Mas sobre a realidade do sofrimento do inferno,
nosso Senhor advertiu: "Eu ordeno que você se arrependa - arrependa-se para que eu não te
fira... e seus sofrimentos sejam grandes - quão doloroso você não sabe, sim, quão difícil você
não sabe suportar. eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não sofressem se
se arrependessem; mas, se não se arrependerem, terão de sofrer como eu; sofrimento esse
que me fez, sim, Deus, o maior de todos, estremecer de dor, e sangrar por todos os poros, e
sofrer tanto no corpo como no espírito; e desejaria que eu não bebesse do cálice amargo e
estremecesse.”

Você não pode ler o lamento de nosso Senhor e acreditar que não existe inferno. Você tem as
escrituras diante de você. Como você pode acreditar que não há necessidade de
arrependimento? Como você pode pensar que não há necessidade de vir a Ele e ser redimido
e buscar remover de nós o terrível fardo de seu próprio pecado?
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"E haverá muitos que ensinarão desta maneira, doutrinas falsas, vãs e tolas, e se encherão de
orgulho em seus corações e procurarão profundamente esconder seus desígnios do Senhor."
Como alguém poderia melhor “esconder seus conselhos do Senhor” do que esconder todo o
dinheiro que é recolhido dos dízimos de Seu povo? Que melhor do que esconder da vista todas
as receitas pagas às autoridades da igreja e até mesmo advertir os presidentes de missão
pagos que eles nunca devem divulgar os benefícios de receita que estão recebendo? Que
melhor esconder seu conselho do que escondê-lo das próprias ovelhas que estão sendo
tosquiadas? Pelas pessoas que ocupam cargos de autoridade, alegando que têm o direito de
vir à estaca em que morei, como membro do Quórum dos Doze, e entregar meu registro de
membro ao presidente da estaca e insistir que haja um conselho disciplinar realizado contra
mim. A igreja procura profundamente esconder seus concílios. Participei dessa conspiração
quando concordei em esconder que o Élder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze, veio e
chamou meu novo presidente de estaca e entregou a ele meu registro de membro, instruindo-o
a ser disciplinado. E para seu crédito, o presidente Hunt levou 18 meses lutando contra essa
decisão, porque ele sabia que eu era um homem inocente, antes de se submeter. Antes de
ceder, o Presidente Hunt foi chamado repetidamente e finalmente “instruído”, usando o Manual
de Instruções da igreja, dizendo-lhe que não tinha escolha a não ser realizar um conselho
disciplinar. Não vou mais participar da ocultação dos conselhos do público! Está errado! O
Presidente Hunt não deveria fazer isso. O Élder Russell Nelson não deveria fazer isso. Nenhum
deles deve fazer isso! Eles deveriam ser honestos e admitir que minha excomunhão foi apenas
de cima, embora exigisse que a estaca cedesse e impusesse sua sentença.

Uma das condições do contrato de trabalho que as Autoridades Gerais devem assinar é que
todos os seus diários se tornem propriedade da igreja uma vez que morram. Isso é para
esconder seus conselhos de Deus e do homem. Eles não querem que seus assuntos sejam
tornados públicos. Se soubessem, muitos de vocês ficariam horrorizados com o que
aprenderiam. Uma grande quantidade de informações sobre o que aconteceu na história da
igreja se espalhou para o público quando os diários se tornaram públicos. O historiador da
Igreja Leonard Arrington abriu os arquivos. D. Michael Quinn fez um trabalho pioneiro
coletando, analisando os jornais e diários, depois publicando a história que nunca tínhamos
visto antes. Embora tenha sido difamado, grande parte da história SUD agora escrita depende
da pesquisa e do trabalho de D. Michael Quinn. Ele doou uma grande quantidade de material
para a Universidade de Yale, e alguns deles foram publicados em edições limitadas. Richard
Van Wagoner reuniu uma grande coleção de cinco volumes de todas as palestras de Brigham
Young, expandindo muito o que estava disponível anteriormente. As informações muitas vezes
chocantes contidas nos diários, jornais, cartas e palestras inéditas lançaram uma luz
completamente diferente sobre a história SUD. Para estancar o fluxo de informações, a igreja
agora exige que os diários e diários particulares se tornem propriedade da igreja; melhor
esconder da vista do público o que aconteceu.

"Procurar profundamente esconder seus conselhos do Senhor, e suas obras serão às escuras",
é exatamente o que as autoridades da Igreja SUD fazem agora! É exatamente uma descrição
da hierarquia do mormonismo SUD. Coloque seus orçamentos online. Divulgue sua receita.
Mostre-nos o que você faz com os pobres em contraste com o que você faz com o restante da
receita. Não o esconda. Nós nem sabemos qual é a receita total anual. O Relatório do Auditor
apenas afirma que a Primeira Presidência e os Doze sabem e aprovam o que foi gasto. Essa é
uma garantia superficial, de fato.
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Eles "procuram esconder do Senhor os seus desígnios; e as suas obras serão às escuras. E o
sangue dos santos clamará da terra contra eles. Por causa do orgulho, e por causa dos falsos
mestres e da falsa doutrina, suas igrejas se corromperam, e suas igrejas se exaltaram; por
causa do orgulho, eles se ensoberbeceram. Roubam os pobres por causa de seus belos
santuários, roubam os pobres. por causa das suas roupas finas; e perseguem os mansos e os
pobres de coração, porque se ensoberbecem; usam cerviz dura e cabeças altivas; sim, e por
causa do orgulho, e da maldade, e das abominações, e das prostituições, todos eles se
extraviaram, exceto alguns, que são os humildes seguidores de Cristo; no entanto, eles são
levados a que, em muitos casos, erram porque são ensinados pelos preceitos dos homens”.

A dedicação do primeiro livro que escrevi, O Segundo Consolador, Conversando com o Senhor
Através do Véu, foi para “os poucos que são os humildes seguidores de Cristo”, e citava esse
versículo. Algumas pessoas dizem: "Bem, ele foi iluminado em um ponto, e então ele foi vítima
de um espírito sombrio e maligno, e agora ele é um apóstata!" Estou mais perto do Senhor
neste momento do que estive em qualquer outra época em que era membro da igreja. Conheço
mais a Sua vontade hoje e a entendo melhor do que jamais entendi antes. Não é um espírito
diferente daquele que me trouxe para a igreja, e não é um espírito diferente daquele que
informou O Segundo Consolador, Conversando com o Senhor Através do Véu. Na época em
que escrevi isso, eu estava bem ciente do fato de que, entre nós, havia apenas alguns que
eram os humildes seguidores de Cristo. Compreendi que fomos, no entanto, levados a que, em
muitos casos, erramos.

Trabalhando dentro do sistema, fiz tudo o que pude para preservar a doutrina, preservar a
verdade, testificar de Cristo, ensinar os preceitos, lembrar o convênio. Eu ainda faria isso hoje
se tivesse sido deixado sozinho pela mais alta liderança da igreja.

Claramente, aqueles de vocês que pensam que eu sou um rebelde não entendem. Deus sabia
exatamente o que estava fazendo. Eu teria levado um tiro por Spencer Kimball. Eu estava entre
os santos dos últimos dias mais devotados. Eu via a igreja como uma fonte que me resgatou de
uma vida dirigida para algo terrível. Eu tinha amigos com quem cresci que se tornaram
alcoólatras, usuários de drogas, cujas vidas estão agora em ruínas. Um dos meus bons amigos
na escola primária, secundária e secundária morreu. Ele parou seu coração com o abuso de
cocaína quando ele tinha apenas 26 anos. A igreja SUD me apresentou a uma forma de
limpeza na vida pela qual eu não tenho nada além de grande consideração. Se cada um de
vocês optar por permanecer ativo na Igreja SUD enquanto faz essas outras coisas, não me
ouvirá reclamar ou criticar. Você vai me ouvir elogiando você e respeitando seus padrões. É
uma comunidade tentando fazer o bem, mas "eles são liderados, que em muitos casos eles
erram", e você não deve participar dos erros. Aceite o que for bom e apegue-se ao que for
bom, mas busque continuamente por algo maior e melhor.

Néfi fala dos tipos de preceitos que são tóxicos. "Ouça nossos preceitos", "ouça meu preceito".
É aqui que entramos em todas as travessuras. Os preceitos, se não forem verdadeiros, não
valem a pena. E é a doutrina, sobretudo, que salva.

Vá para Isaías 29, isso está começando no versículo 13. "Pelo que o Senhor disse: Porquanto
este povo se aproxima de mim com a boca, e com os lábios me honra, mas afasta de mim o
seu coração [isso é o que o Espírito Santo deve residir em seu coração] e o medo deles em
relação a mim é ensinado pelo preceito dos homens…”
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O medo é uma das ferramentas da religião. Particularmente entre os mórmons
fundamentalistas, mas você também vê isso entre os mórmons SUD. É melhor você ficar na
fila! É melhor você obter aprovação! Se o bispo não autorizou isso, você não pode fazer isso!
Você não pode passar o Sacramento! Você é um apóstata! Você é apenas um apóstata! Medo,
ensinado pelos preceitos dos homens! Seja livre. Seja livre para adorar a Deus de acordo com
os ditames de sua consciência. “Portanto, eis que farei uma obra maravilhosa entre este povo,
uma obra maravilhosa e um assombro; porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o
entendimento dos seus entendidos será escondido”.

Seus preceitos são tolices, e eles não salvam. Eles mudam de manual para manual e de líder
para líder e, com os fundamentalistas, de homem forte para homem forte. É uma cana tão
instável que, se você se apoiar nela, ela quebrará e perfurará sua mão, para usar a analogia de
Isaías (69).

Agora, deixe-me lembrá-lo do que um falso preceito pode incluir. Este é um exemplo que Cristo
deu. Este é Marcos 10, começando com o versículo 2. "E aproximando-se dele os fariseus,
perguntaram-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher? E eles disseram: Moisés permitiu
escrever uma carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus respondeu, e disse-lhes: Pela dureza do
vosso coração vos escreveu este preceito. Mas desde o princípio da criação Deus os fez
homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher; e serão os
dois uma só carne; assim, já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus
ajuntou, não separou o homem. E em casa seus discípulos lhe perguntaram novamente sobre
o mesmo assunto. E ele lhes disse: Qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra,
comete adultério contra ela. E se uma mulher repudiar seu marido, e se casar com outro, ela
comete adultério."

Uma das razões pelas quais uma esposa deve sustentar para que o homem seja digno (e o
discurso dado em São Jorge) é porque o divórcio é um falso preceito. Apresso-me a
acrescentar, no entanto, se você leu O Segundo Consolador, sabe que tive uma esposa que se
divorciou de mim. Na época, eu me via como um fracasso absoluto. Eu ainda era digno de uma
recomendação para o templo, mas as palavras do Presidente McKay ecoavam em minha
mente: "Nenhum outro sucesso pode compensar o fracasso no lar". Enquanto eu ensino isso, e
embora eu saiba que isso é verdade, a única coisa pela qual posso ser grato é que não era eu
que a deixei de lado, mas foi ela quem escolheu fazê-lo. No entanto, não posso dizer que
minha própria vida está livre do divórcio.

Sião exigirá um povo digno. Houve uma segunda epístola geral de Pedro—
2 Pedro 1—onde ele fala sobre o que ele gostaria de ver os seguidores de Cristo buscarem.
Vou começar no versículo 5. “E além disso, aplicando toda a diligência, acrescente à sua fé a
virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a
paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade; e ao amor fraterno, a caridade;
porque, se estas coisas estão em vós, e abundam, fazem com que não sejais estéreis nem
infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo”.

Esta foi uma grande advertência e um grande caminho a seguir. Acho que Peter pensou nisso.
Ele sabia que esta era uma progressão que segue quase nesta ordem exata, em quase todas
as vidas bem vividas. No entanto, esses santos não tinham Sião, apesar dessa admoestação.
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Portanto, se vamos vê-lo, temos que fazer algo mais. Temos que ser mais santos do que eles
eram. Temos que ser mais disciplinados do que eles. Veja, a palavra "disciplina" e a palavra
"discípulo" vêm da mesma palavra. Precisamos ter maior virtude do que eles.

Eu li isso antes. Este é Joseph Smith, escrevendo da prisão de Liberty. Isso depois que Joseph,
na Cadeia de Liberty, teve meses para refletir sobre o que aconteceu entre os santos antes de
sua prisão. Ele escreveu: “As coisas de Deus são de profunda importância; e tempo, e
experiência, e pensamentos cuidadosos, ponderados e solenes só podem descobri-los. Tua
mente, ó homem! se você quer levar uma alma para a salvação, deve estender-se tão alto
quanto os céus extremos, e pesquisar e contemplar o abismo mais escuro e a vasta extensão
da eternidade - você deve comungar com Deus. Quão mais dignos e nobres são os
pensamentos de Deus, do que as vãs imaginações do coração humano! Ninguém além dos
tolos brincará com as almas dos homens. Quão fúteis e insignificantes têm sido nossos
espíritos, nossas conferências, nossos conselhos, nossas reuniões, nossas conversas privadas
e públicas - muito baixas, muito mesquinhas, muito vulgares, muito condescendentes para os
personagens dignos dos chamados e escolhidos de Deus."

Não desperdice seu tempo quando estiver um com o outro! Aprenda, estude, testifique,
examine as escrituras e adore a Deus. Se você ainda é SUD, use qualquer coisa boa que
encontrar lá. Não perca tempo. Use-o na busca séria dos mistérios de Deus. Pesquise
profundamente. Reflita com calma. Pondere e ore com propósito.

Vou lhe contar a definição de um membro ativo da Igreja SUD usada enquanto eu estava no
Alto Conselho, e acredito que ainda seja usada agora. Qualquer pessoa que tenha participado
de uma reunião a cada 90 dias é considerada “ativa”. Eles medem a cada três meses e enviam
um relatório. A igreja relata apenas uma medida de atividade em toda a igreja com base em
dois trimestres: o trimestre da Páscoa e o trimestre do Natal. Se alguém vier a uma reunião
durante esses trimestres do ano, será contado na medição da igreja de membros “ativos”. As
taxas reais de atividade são distorcidas e exageradas.

A Igreja SUD afirma que tem aproximadamente 16.000.000 de membros hoje. Eles afirmam
que a atividade está em algum lugar entre 4 e 5 milhões. Isso é menos de 33% de atividade. As
pessoas que se auto-identificam, dependendo de qual pesquisa você vê, são entre 3 e 4
milhões. Isso significa que há menos de 22% que se identificam como SUD. Portanto, a grande
maioria dos santos dos últimos dias não apóia a Igreja ou seus programas. Quando o Senhor
nos convida a renovar o companheirismo, existem cerca de 12 a 13 milhões de Mórmons SUD
inativos que estão idealmente preparados para vir e participar. Eles uma vez acreditaram o
suficiente para se juntar. Alguns tiveram seus corações partidos. Alguns são amargos. Mas eles
ainda são lembrados por Deus e devem ser convidados a acreditar e agir na Doutrina de Cristo.

A Restauração nunca foi um grupo majoritário. Mesmo quando Joseph vivia, a maioria era
inativa ou descontente, até mesmo hostil. Embora o mormonismo SUD seja o mais
bem-sucedido, ele não pode se apegar à maioria de seus membros. Ele finge ser a voz de
Deus e o único possuidor das “chaves” restauradas a José. Mas a realidade é que o
mormonismo SUD é uma pequena minoria até mesmo de seus próprios “membros”. Se uma
nova vida pode ser insuflada na Restauração por meio de sua comunhão uns com os outros,
até mesmo a Igreja SUD deveria recebê-la (assumindo que eles estivessem interessados em
pessoas adorando a Cristo). Esta comunhão entre vocês não tem oportunidade de abuso,
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nenhuma chance de acumular riqueza, nenhuma possibilidade de obter influência política e
nenhuma esperança de controlar a vida das pessoas. Ela só pode convidar, atrair e persuadir.

Se você optar por permanecer um santo dos últimos dias ativo e for um minimalista indo uma
vez a cada 90 dias, lembre-se de que não pode delegar a responsabilidade de ensinar seus
filhos a outra pessoa. Você tem o dever de ensinar seus filhos, e é um dever imposto aos “pais
em Sião”; é indelegável. Você tem que fazer. Em muitos aspectos, o que estou fazendo nessas
palestras é dirigido aos meus próprios filhos que não moram mais em minha casa. Você e eu
não podemos delegar a responsabilidade que temos. Você não precisa de prédios para realizar
reuniões. Joseph Smith construiu apenas um prédio. Ele completou o templo de Kirtland. Ele
iniciou o templo de Nauvoo, mas Joseph Smith construiu apenas um edifício.

O dízimo é para os pobres. Não é projetado para pagar por uma classe profissional do clero.
Se não tivermos prédios, mais dinheiro pode ir para ajudar nas necessidades das pessoas.
Neste dia, e nesta economia, qualquer coisa que possa ser feita para ajudar os pobres é uma
coisa boa.

Se Joseph Smith estivesse aqui hoje, olhando para a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ele
não teria (e estou citando sua última visão) “nenhum desejo de viver nela em seu estado atual”.

Anteriormente, examinamos a admoestação de Joseph: “o povo deve defender-se cada um por
si mesmo e não depender de nenhum homem ou homem nesse estado de corrupção...
aplicado ao estado atual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias— disse que se
o povo se afastasse do Senhor, eles deveriam cair – que eles estavam dependendo do Profeta,
portanto, estavam obscurecidos em suas mentes, por negligenciarem os deveres que recaíam
sobre eles” (70). Pergunte a si mesmo: Se Joseph Smith tivesse que fazer tudo de novo, e se
Joseph não desejasse “viver sobre isso em seu estado atual” e queria evitar o problema que
obscurecia a mente dos crentes, como poderia ser melhor realizado? Parece haver uma
conclusão óbvia: ele deveria simplesmente recusar. Apenas se recuse a fazer o que causa sua
dependência.

Se Joseph nos prejudicasse por assumir muito sobre si mesmo, mas os crentes se recusassem
a deixá-lo em paz e continuassem a requisitá-lo como um homem-resposta, então a melhor
coisa teria sido para ele ter continuado cavalgando quando cruzou o rio Mississippi com Hyrum.
Ele tinha seu cavalo; ele deveria ter continuado cavalgando para as Montanhas Rochosas.

Deus sempre prefere as coisas fracas. Requer fé para que as coisas fracas tenham sucesso. É
somente quando você é colocado no ponto mais vulnerável que você percebe que precisa
confiar em Deus. A única maneira de você se fortalecer é confiar em Deus e não em outro
homem. Quando você depende de um homem, o que você faz a esse homem também o
enfraquece. Mesmo “pessoas justas só podem libertar suas próprias almas” (71). Cada pessoa
é responsável perante Deus.

É por triste experiência que aprendemos que quando os homens obtêm um pouco de
autoridade como supõem, eles imediatamente começam a fazer coisas que são inadequadas
(72). Estou pessoalmente cansado de toda a má conduta sexual passada (e presente) em
nome da religião. Eu odeio toda a riqueza acumulada em nome da religião que foi desviada dos
pobres para construir “requintados santuários”, incluindo templos SUD desnecessários. Estou
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cansado de todo o abuso da liberdade de escolha do homem imposto às congregações pelas
religiões corporativas. Estou cansado de todas as tolices que se passaram em nome da
religião. Tenho repulsa por pessoas que afirmam que devem ser respeitadas como um
substituto gigante, maldito, detentor de chaves do sacerdócio e onicompetente para Deus!
Estou cansado disso! Eu não quero mais isso! Eu tive o suficiente!

Isso é o que você obtém quando se submete ao governo de um homem. Se você se
submetesse a mim, é nisso que você acabaria me transformando. Lenta mas seguramente,
mesmo o melhor de nós será tentado a cortar custos, satisfazer nosso orgulho e, finalmente,
abusar dos outros. Considere o rei Davi em sua juventude e novamente em sua velhice. Ele era
o mesmo homem. Torná-lo rei o corrompeu. O único curso sábio, portanto, é nunca pedir e
nunca tolerá-lo quando oferecido. Cristo o recusou (73). Ele se ajoelhou para servir aos outros
(74). Já que Ele é “mais inteligente do que todos eles” (75), acho que escolherei seguir Seu
exemplo e me ajoelhar, em vez de buscar um assento principal. Não ouso dizer-lhe o que o
Senhor me ofereceu, e você não acreditaria em mim se eu o fizesse. Recusei coisas que acho
que outros homens desejariam. Ao refletir sobre isso, acredito que o Senhor confiou em mim
algumas coisas porque eu não as busquei. Os críticos não acreditarão nisso, mas aqueles que
sabem que não o enganei em nada do que disse perceberão que isso é verdade.

A igreja foi danificada pela correlação. O Presidente McKay previu que isso levaria à apostasia.
Se eu fosse “liderar” e padronizar as coisas seria um retorno à correlação. Por que retornar ao
que prejudicou o mormonismo? Foi o sistema que causou o dano. Você não pode melhorar
essa falha escolhendo me fazer seu novo correlator. Eu não vou fazer isso. Vai escurecer suas
mentes e me corromper. Eu não sou melhor do que você, e acredito que alguns de vocês são
melhores do que eu. Precisamos de centenas de crentes que funcionam de forma
independente adaptando o Evangelho às suas necessidades. A doutrina não muda, e as
escrituras são constantes. Suas necessidades irão variar. Portanto, você aplica o que é
imutável às suas circunstâncias peculiares. Você pode fazer isso melhor do que qualquer
autoridade distante poderia fazer por você.

Quando você se submete ao governo de Deus, você se coloca numa posição em que deve
depender dEle. Então cada um de vocês perceberá imediatamente sua própria fraqueza. Você
será tentado a ter outros lhe dizendo como agradar a Deus. Você deve resistir a essa tentação.
Você deve se levantar e buscá-Lo diretamente.

Cada um de vocês tem que lidar com a incerteza de “isso está certo ou está errado?” Cada um
de vocês tem que lidar com o fato de que, em resposta a algumas perguntas, há silêncio. Todos
vocês devem ser forçados a escolher. Se você escolher certo, você não sabe que escolheu o
que era certo, porque Ele se recusou a responder a você. Então você age com base em sua
própria decisão, indo em frente para fazer o que é certo, só mais tarde para ouvir: "Se você
tivesse cometido o erro, eu o teria corrigido. Mas você precisava dessa experiência".

Deus responde orações. Às vezes Ele o força a fazer escolhas e, muitas vezes, não posso
dizer quantas vezes, mas muitas vezes faço a escolha errada. É quase como se eu tivesse
uma bússola apontando para o sul. Muitas vezes escolho errado, e então recebo uma resposta
me corrigindo. Mas recebi uma resposta porque cometi um erro.
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Eu não tenho ideia do porquê—além do fato de eu ser tão convertido e fiel à Igreja SUD—o
Senhor me escolheu para realizar o que Ele fez agora. Eu sinceramente acredito que a maioria
de vocês aqui são pessoas genuinamente melhores do que eu. Não tenho nada além de
fraqueza a oferecer. Deus usa coisas fracas porque eles devem ter fé para agir, sabendo que
são desiguais para a tarefa. A fé requer que tenhamos uma crença correta e então agimos.
Isso é de As Leituras de Fé: uma crença correta, e então agimos.

Se você se converteu a tudo o que foi dito nesta reunião hoje e em todas as nove sessões
anteriores desta palestra, e você não agir, então você não tem fé. Mas se você agir, receberá a
recompensa de sua fé.

Você precisa ser batizado e oferecer o batismo aos outros, porque a Igreja SUD não prega
mais a doutrina de Cristo e acrescentou a ela os mandamentos dos homens. Na entrevista
batismal, a segunda pergunta é: "Você acredita que [o atual Presidente da Igreja] é um profeta
de Deus? O que isso significa para você?" Você pode encontrar isso na página 206 em Pregar
Meu Evangelho. Como condição para ser batizado na Igreja SUD, você deve oferecer, como
catecismo, sua confissão de que o atual presidente da igreja é um profeta de Deus e então
explicar o que isso significa para você. Isso foi acrescentado e, portanto, não está de acordo
com a Doutrina de Cristo. Ela “vem do mal”, de acordo com a doutrina de Cristo. Portanto, você
precisa, como parte da preservação da Restauração, praticar da maneira descrita hoje.

Me perguntam: “O que você faz se estiver sozinho e não houver sacerdote disponível para
administrar o Sacramento?” É um mandamento que participemos do Sacramento. É um
mandamento que o façamos, e o façamos com frequência. E, de fato, se você ler o registro em
3 Néfi, uma das coisas que o Senhor fez foi administrar o Sacramento com surpreendente
regularidade. Uma vez Ele fez isso de uma maneira milagrosa, porque era uma ordenança tão
importante que deveria acontecer. Acho que se eu estivesse sozinho e não tivesse nenhuma
autoridade, acho que abençoaria o Sacramento e participaria e pediria para ser perdoado
depois. Acho que é como o fruto da Árvore da Vida; é provavelmente uma daquelas coisas que
devem ser feitas. Mas essa é a minha opinião pessoal, e deixo para você escolher sabiamente.

Também me perguntaram: "O que fazemos para começar?" Mencionei conferências. Você pode
fazer conferências em sua casa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tudo que você precisa é
ter um mínimo para sustentar que vai assinar e dizer que eles estão apoiando como parte da
irmandade. Em termos daqueles que já são ordenados? Você pode atuar como sacerdote na
Igreja SUD; é apenas se você vai funcionar sob este sistema com outros numa irmandade,
entre esta comunidade com essas pessoas, faça uma conferência e seja sustentado primeiro.
Você não precisa ser reordenado, se você foi ordenado antes de abril de 2014. Se você foi
ordenado após abril de 2014, você deve ser ordenado novamente nesta comunidade. Portanto,
existem duas categorias: Se ordenado antes de abril de 2014, seja sustentado pelo número
necessário numa irmandade antes de realizar qualquer função sacerdotal, incluindo o batismo
e o sacramento. Se for ordenado depois de abril de 2014, faça a mesma coisa, mas peça para
alguém ordená-lo novamente. Mantenha um registro disso, como já explicado.

Não há nada de especial sobre nós AINDA. Mas pode haver. Não precisamos de vários
templos, mas precisaremos de um ao qual Cristo possa vir. Não precisaremos realizar trabalho
interminável pelos mortos até que primeiro tenha sido feito um pacto para nós. Devemos
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primeiro estar conectados aos pais no céu. Só então poderemos fazer algo para libertar os
mortos. Já escrevi tanto sobre isso que não vou repetir.

Há tantas oportunidades para os crentes saírem dos trilhos que quero lembrá-los de alguns dos
primeiros problemas em Kirtland. Em Doutrina e Convênios 50:2: “Eis que em verdade vos digo
que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela Terra enganando o
mundo. E também Satanás procurou enganá-lo, para poder derrubá-lo. Eis que eu, o Senhor,
olhei para vocês e vi abominações na igreja que professam meu nome. Mas bem-aventurados
os que são fiéis e perseveram, seja na vida ou na morte, porque herdarão a vida eterna. Mas ai
dos enganadores e hipócritas, porque, assim diz o Senhor, eu os levarei a julgamento. Eis que
em verdade vos digo que entre vós há hipócritas que enganaram a alguns, o que deu poder ao
adversário; mas eis que tais serão reclamados [não os hipócritas; Ele vai reclamar aqueles que
estão enganados]. Mas os hipócritas serão detectados e serão exterminados, seja na vida ou
na morte, assim como eu quiser; e ai dos que são cortados da minha igreja, porque os mesmos
são vencidos do mundo. Portanto, que todo homem tenha cuidado para não fazer o que não é
em verdade e justiça diante de mim. E agora vinde, diz o Senhor, pelo Espírito, aos presbíteros
de sua igreja, e raciocinemos juntos, para que entendais; Vamos raciocinar como um homem
raciocina face a face. Agora, quando um homem raciocina, ele é entendido pelo homem,
porque raciocina como um homem; assim eu, o Senhor, argumentarei com você para que você
possa entender. Portanto, eu, o Senhor, faço-vos esta pergunta: para que fostes ordenados?
Pregar meu evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade.
E então vocês receberam espíritos que vocês não podiam entender, e os receberam para
serem de Deus; e nisso sois justificados? Eis que vós mesmos respondereis a esta pergunta;
não obstante, serei misericordioso com você; aquele que for fraco entre vós, no futuro, será
fortalecido. Em verdade vos digo que aquele que foi ordenado por mim e enviado a pregar a
palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, ele a prega pelo Espírito da
verdade ou de alguma outra maneira? E se for de alguma outra forma, não é de Deus. E
novamente, aquele que recebe a palavra da verdade, ele a recebe pelo Espírito da verdade ou
de alguma outra maneira? Se for de outra forma, não é de Deus. Portanto, por que não podeis
entender e saber, que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade a recebe como é
pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, quem prega e quem recebe, entendem-se
mutuamente, e ambos são edificados e juntos se regozijam. E o que não edifica não é de Deus,
e é trevas. O que é de Deus é luz; e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais
luz; e essa luz se torna cada vez mais brilhante até o dia perfeito. E também, em verdade vos
digo, e digo-o para que conheçais a verdade, para que afasteis as trevas do meio de vós;
Aquele que é ordenado por Deus e enviado, esse é designado para ser o maior, embora seja o
menor e o servo de todos”.

Isto é o que devemos ser. É assim que devemos ensinar. É assim que devemos edificar uns
aos outros. É assim que devemos preparar nossos filhos. É nisso que devemos nos apegar:
verdade, luz. Precisamos buscar entendimento, crescendo no conhecimento dos princípios da
verdade pelo poder do Espírito Santo. Há tantas coisas pra fazer. Há tão pouca compreensão
das escrituras.

Espíritos falsos estarão entre vocês. Pessoas orgulhosas e pretensiosas vão querer
impressioná-lo para dar-lhes honra. Honre a Deus em vez disso. Não deixe que uma nova
revelação desvie sua atenção das escrituras. Eles são suficientes para o nosso dia, como
essas dez sessões demonstraram, espero. Expus as escrituras como Morôni fez a Joseph; e
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como Cristo fez no caminho para Emaús no dia de Sua ressurreição. Devemos primeiro
lembrar e observar. Preservar a Restauração exige que estejamos muito familiarizados com as
escrituras da Restauração. No momento, devemos temer mais nossa ignorância das escrituras.

Você não deve perder mais três horas de tempo brincando com bobagens, porque você não
tem permissão de Deus para fazer isso. Preguem os princípios uns aos outros. Se vocês
passarem algum tempo nas reuniões SUD, como alguns de vocês farão, então estudem suas
escrituras, comentem com a verdade e melhorem seus momentos com os santos dos últimos
dias. Se uma irmandade tiver um número significativo de pessoas que ainda frequentam as
reuniões, então reúna-se em sua própria irmandade antes ou depois do bloco de três horas ou
em outro dia da semana.

Se em sua irmandade você acha que não sabe o suficiente para fazer qualquer outra coisa,
reúna-se e leia as escrituras em voz alta. Peça a seus filhos que estudem as escrituras.
Ensine-os a usar cópias escritas das escrituras, não aparelhos eletrônicos. Estudos mostram
que a compreensão é bastante reduzida pelo uso de versões eletrônicas em vez de livros
impressos. Não prejudique seus filhos fazendo com que eles usem escrituras baseadas em
computador. Obtenha-lhes suas próprias cópias e peça-lhes que as estudem. Peça-lhes que
pesquisem assuntos usando suas escrituras. Oriente-os através das parábolas de Cristo e
ensine-os a ver o simbolismo como algo familiar. Faça com que considerem analogias e tipos
como ferramentas usadas nas escrituras. Ajude-os a raciocinar sobre um problema usando as
escrituras como guia.

Na igreja primitiva, nesta dispensação, quando eles se reuniam, uma das coisas que se fazia
regularmente era que todos na reunião oravam um de cada vez. Todos oraram. A reunião
duraria até que todos os presentes tivessem orado. Eles chamavam isso de “Reunião de
Oração”, curiosamente. Um dos primeiros irmãos não gostou disso. Ele não se sentia capaz de
orar em voz alta perto de outras pessoas. Há uma revelação advertindo-o de que ele precisa
orar.

Se você não tem nenhuma sabedoria para compartilhar um com o outro, reúna-se e ore.
Reúnam-se e leiam as escrituras, mas não se reúnam para ler em voz alta qualquer publicação
recente do Deseret Book. Tornou-se pouco mais do que uma prensa de vaidade, oferecendo
capas brilhantes para servir de slogans vazios no interior.

Se vamos recomeçar, deve estar em conformidade com a Doutrina de Cristo; deve ser
ensinado pelo espírito da verdade; e deve seguir o padrão e as advertências dadas em Kirtland
para que possamos seguir.

Agora, tendo dito tudo isso, deixe-me ler para você algumas coisas que o Senhor disse sobre
este momento, porque Ele está falando sobre um evento que acontecerá.

Isto é de Mateus 22, começando no versículo 2. "O reino dos céus é semelhante a um certo rei,
que celebrou as bodas de seu filho..." Este casamento é como o Senhor descreve Sua
Segunda Vinda. Portanto, esta parábola é sobre o fim dos tempos. Eles estão se aproximando.
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“E enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas; e eles não quiseram vir.”
Este convite é dirigido a um grupo que o “Rei” primeiro pediu para vir. Mas o primeiro declínio
convidado.

“Enviou ainda outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu jantar; os
meus bois e os meus animais cevados estão mortos, e tudo está pronto; vinde às bodas. Mas
eles fizeram pouco caso e seguiram seus caminhos, um para sua fazenda, outro para sua
mercadoria...”. Os cuidados deste mundo superam os primeiros convidados. Eles estão
ocupados com o comércio e não podem se incomodar em obedecer à Doutrina de Cristo. Eles
se voltam para seus grandes empreendimentos comerciais e recusam o convite do rei.

“E o restante tomou os seus servos, e implorou-lhes maldosamente, e os matou.” Tudo o que
resta em qualquer dispensação é um “remanescente”. O remanescente estava entre os
primeiros convidados, ou em outras palavras, entre os gentios dos últimos dias, que foram os
primeiros convidados; estes matarão os servos. Tanto Joseph quanto Hyrum foram mortos pela
conspiração dos primeiros gentios convidados.

“Mas, quando o rei soube disso, indignou-se; e enviou os seus exércitos, e destruiu aqueles
homicidas, e queimou a sua cidade”. Nauvoo caiu, o templo foi destruído e os gentios levados
ao deserto para sofrer, e muitos foram destruídos.

“Então disse aos seus servos: As bodas estão prontas, mas os que foram convidados não
foram dignos. Ide, pois, pelos caminhos, e quantos encontrardes, convidai-vos para as bodas.
Então aqueles servos saíram pelos caminhos e ajuntaram a todos quantos encontraram, tanto
maus como bons; e as bodas foram guarnecidas de convidados”. Outro grupo virá das
rodovias, que são “boas e ruins”. Eles não são os mesmos do primeiro, mas serão os
convidados, desde que, no entanto, optem por aceitar o convite e responder.

“E, entrando o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com veste
nupcial; e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem ter veste nupcial? E ele ficou sem
palavras. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas
exteriores; haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são
escolhidos."

Várias coisas sobre isso: Este é um daqueles lugares nas escrituras onde "remanescente" é
usado de forma negativa. Os gentios “remanescentes” do primeiro convite são retratados por
Cristo como capazes de matar os servos de Deus. Deus convida todos para a festa de
casamento de seu Filho. É quando o reino será estabelecido nos últimos dias. Ele convida
todos a vir. Entre todas as pessoas que foram convidadas, há um remanescente daqueles que
ainda se apegam à Restauração, e eles são os piores de todos. Eles têm os corações mais
duros. São eles que não virão.

Depois que o Senhor lida com eles, Ele envia servos para convidar todos os encontrados nas
estradas por vir. Todos! Venha para a festa de casamento! Não importa sua tradição de fé, sua
identidade religiosa, todos estão convidados a vir receber a Doutrina de Cristo. Cristo agora
começou isso. Se você levar a mensagem para as estradas, faça com que todos saibam que
agora todos estão convidados.
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Incluídos entre aqueles que são convidados estão "tantos quantos encontraram, tanto maus
como bons". Todos devem ser convidados a entrar. Não há como excluir os maus, falando após
o julgamento deste mundo. Pessoas más são convidadas para a festa de casamento! Mas
quando eles vêm, não é se eles são uma pessoa má ou boa que determina se eles vão ficar.
De acordo com Cristo, é a presença ou ausência de uma veste nupcial que determina se eles
podem ficar. O que é uma “roupa de casamento”?

Bem, volte para Lucas 18. Este é Lucas 18, começando no versículo 10. "Dois homens subiram
ao templo para orar; um era fariseu, e o outro, publicano. Dou-te graças, porque não sou como
os outros homens, extorsores, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Jejuo duas
vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. E o publicano, estando de longe, não
levantava os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim,
pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que
se exalta será humilhado; e quem se humilha será exaltado."

Nesta parábola, não importava que o publicano fosse um “homem mau”. Não importava que o
fariseu fosse um “bom homem”. Eu lhes digo que na festa de casamento será o publicano que
usará a “roupa nupcial”. A primeira vestimenta nupcial, se é que posso chamá-la assim, é a
vestimenta original dada a Adão e Eva no Jardim para cobrir sua nudez e cobrir sua vergonha
diante de Deus – tudo isso é uma alegoria.

A cobertura de peles dada aos nossos primeiros pais exigia o sacrifício de um animal para
ensinar-lhes o princípio do sacrifício. Foi também para prenunciar a morte de nosso Senhor que
seria necessária para nos restaurar de volta à presença de Deus. Portanto, a cobertura dada a
Adão e Eva no Jardim representava o sacrifício de nosso Senhor. Foi o sacrifício expiatório de
nosso Senhor que torna possível que sejamos cobertos, para que nossa vergonha não esteja
mais lá. Em vez de ver nossa vergonha, Deus olha para a justiça de Seu Filho, representada
pela cobertura de peles com a qual fomos revestidos, e não para nossa própria culpa, fraqueza
e falhas. Ele contempla a imagem de Seu Filho na vestimenta que vestimos.

É essa vestimenta, a expiação de Cristo. Aqueles que permanecerão na festa de casamento
devem obedecer à Doutrina de Cristo, exatamente como Cristo ordenou, exatamente como
delineado hoje. Lembre-se, os primeiros que foram convidados não viriam. Mas mesmo os
maus que estão nas estradas, se vestirem as vestes nupciais que você pode oferecer, eles
podem vir à festa. Há cerca de 13 milhões de santos dos últimos dias inativos. Há muitos
“maus” por aí, que só são mantidos longe da verdade porque ainda não a ouviram (76).

Se eu tivesse recursos financeiros, compraria um espaço publicitário no Los Angeles Times e
publicaria um anúncio de página inteira dizendo: “Esta é a Doutrina de Cristo”. Então eu citaria
a linguagem de Cristo de 3 Néfi onde Ele declara Sua doutrina. Eu diria abaixo disso: “Se você
acredita nesta doutrina, e você quer ser batizado e receber o Espírito Santo, encontre-me
em…” e eu colocaria um local e hora. Eu espero que entre aqueles que vieram estejam
membros de gangues, pessoas do centro da cidade que vivem vidas de desespero e violência,
que querem uma saída. Você pode imaginar o que aconteceria se você enviasse alguém de
volta para um bairro abusivo, revestido do poder do arrependimento e do Espírito Santo?
Espero que ministros de outras religiões venham para ser batizados. Eu convidaria a todos, de
alto a baixo, e torcer para que o maior número possível viesse.
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Não podemos consertar este mundo legislando, mas podemos consertar qualquer coisa
mudando os corações. Aqueles gentios que foram convidados primeiro não virão. Eles vão até
mesmo abusar de quem tentar acolhê-los. Mas há muita gente nas estradas e atalhos que só
são mantidos longe da verdade porque não sabem onde encontrá-la. Esta é sua
responsabilidade. Este é o seu trabalho a fazer. Este é o dia em que essas coisas precisam ser
feitas.

Curiosamente, em nossos dias, o Senhor conta uma versão ligeiramente diferente da mesma
história, profetizando como isso acontecerá entre nós em nossos dias.

Vá para Doutrina e Convênios 58, começando no versículo 7: “E também para que sejais
honrados por lançar o alicerce e prestar testemunho da terra sobre a qual a Sião de Deus se
erguerá”.

Vou colocar isso nas notas de rodapé quando finalmente conseguir publicar em forma de livro a
palestra proferida em Grand Junction. Vou adicioná-lo aqui porque agora encontramos as
palavras "a terra sobre a qual a Sião de Deus estará". Apontei em Grand Junction todas as
razões históricas pelas quais Zion poderia existir em outro lugar que não uma propriedade
pertencente ao Condado de Jackson, Missouri, e poderia, de fato, ser construída em outro
lugar.

Joseph Smith e Sidney Rigdon, em sua primeira viagem ao Condado de Jackson, Missouri,
vieram para confirmar e ratificar que aquele era o lugar onde Sião seria construída. Lá, uma
revelação dizia que esta era “a terra de Sião”. E assim todos desde então até agora, confiam
nessa linguagem para dizer, 'vai ser o Condado de Jackson, Missouri'. Naquele mesmo mês,
Sidney Rigdon deu uma explicação sobre o significado de “terra de Sião”. Ele disse que
começou em Kirtland, Ohio e correu para o Oceano Pacífico. Assim, a terra de Sião é bastante
flexível em relação a onde o Senhor pode escolher localizá-la.

Então haverá alguma terra onde Sião ficará. "E também que um banquete de coisas gordas
possa ser preparado para os pobres [para que o banquete a ser preparado tenha um público
altamente específico em mente na revelação, é "os pobres"]. Sim, um banquete de coisas
gordas, de vinho puro bem refinado, para que a terra saiba que a boca dos profetas não
falhará; sim, uma ceia da casa do Senhor, bem preparada, à qual serão convidadas todas as
nações. Primeiro, os ricos e os instruídos, os sábios e os nobres; E depois disso virá o dia do
meu poder; então os pobres, os coxos, os cegos e os surdos entrarão às bodas do Cordeiro e
participarão da ceia do Senhor, preparados para o grande dia que está por vir. Eis que eu, o
Senhor, o disse”.

Você conseguiu isso? Primeiro eles convidam “os ricos” e depois “os eruditos”, e os “sábios” e
os “nobres” e então todas as nações serão convidadas. Não diz, no entanto, que algum deles
entrará para a festa. Não diz que algum deles participará. Afinal, foi preparado para “os
pobres”, e as pessoas que entrarem, que finalmente chegarem a Sião, poderão participar.

"Então os pobres [para quem foi preparado, afinal], os coxos, os cegos e os surdos, entrarão às
bodas do Cordeiro e participarão da ceia do Senhor, preparada para o grande dia por vir."
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Cada vez que você participa do Sacramento, é um lembrete da promessa de que finalmente
haverá uma grande festa de casamento. Não é apenas em memória do sangue e do corpo,
mas também é uma preliminar para a festa final que o Senhor pretende oferecer, na qual Seu
sangue e Seu corpo conseguem redimir alguns poucos! Sua expiação era redimir. A festa de
casamento é uma celebração do triunfo do Senhor. Mas Seu triunfo produz almas salvas. Os
redimidos são Seu grande troféu!

Bem, pergunte a si mesmo, quem são “os ricos?” Quem são “os eruditos”? Quem são aqueles
que atualmente são considerados “sábios”? E quem são aqueles que afirmam ser “os nobres”,
os eleitos, o sacerdócio real? Quem quer que sejam, não entram na festa de casamento em
Sião.

E quem são os “pobres”? Quem é ridicularizado, mesmo no vocabulário de hoje, e acusado de
ser "coxo"? Quem é considerado “cego” e enganado? Quem é "surdo" porque não pode ouvir e
respeitar toda a grande sabedoria que brota dessas cisternas vazias, tendo nada além de
baboseiras para oferecer? Citando um ao outro sem parar, como se um homem enganado num
caminho falso pudesse oferecer luz a um tolo que o segue.

Espero que sejamos “os pobres”. Espero estar falando com “o coxo”. Espero que você seja
contado entre aqueles que são considerados “cegos”, e espero que você tenha ouvidos não
para o que qualquer homem tem a dizer, mas para o que somente o Espírito tem para lhe
confirmar. Espero que você seja “surdo” para tudo neste mundo, mas tenha ouvidos para o que
nosso Senhor tem a dizer.

O Mormonismo é uma religião tão atraente que a grande luz original dada por Deus através de
Joseph Smith forneceu a energia para mantê-lo funcionando. Todas as muitas seitas que
surgiram do ministério original de José conseguiram sobreviver por causa disso. A grande obra
necessária antes do retorno de Deus requer que mais luz seja dada. Deus não vai dar até que
sejamos gratos o suficiente para lembrar o que Ele deu antes. Temos sido mordomos tolos por
três e quatro gerações. Deus está falando novamente.

Este é o dia em que, finalmente, o que Deus prometeu que aconteceria antes de Seu retorno
está realmente começando. O Evangelho não consiste meramente num registro de como Deus
lidou com outro povo em outra época. Joseph Smith falou sobre como devemos ter nosso
próprio convênio: “Examinem as Escrituras, examinem os Profetas e aprendam que parte deles
pertence a vocês e ao povo do século XIX. Você, sem dúvida, concordará conosco e dirá que
não tem o direito de reivindicar as promessas dos habitantes antes do dilúvio; que você não
pode encontrar suas esperanças de salvação na obediência dos filhos de Israel ao viajar no
deserto, nem pode esperar que as bênçãos que os apóstolos pronunciaram sobre as igrejas de
Cristo há mil e oitocentos anos foram destinadas a você. Novamente, se as bênçãos dos outros
não são suas bênçãos, as maldições dos outros não são suas maldições; vocês estão então
nestes últimos dias, como todos estiveram antes de vocês, agentes para si mesmos, para
serem julgados de acordo com suas obras” (77) O Evangelho deve viver conosco, ou não
temos esperança. Joseph também disse: “Não podemos reivindicar essas promessas que
foram feitas aos antigos, pois não são nossa propriedade, meramente porque foram feitas aos
antigos santos, mas se somos filhos do Altíssimo e somos chamados com o mesmo chamado
com que foram chamados, e abraçar a mesma aliança que eles abraçaram, e são fiéis ao
testemunho de nosso Senhor como eles eram, podemos nos aproximar do Pai em nome de

Página 1 de 25



Cristo como eles se aproximaram Dele, e por nós mesmos obter as mesmas promessas. Essas
promessas, quando obtidas, se alguma vez por nós, não serão porque Pedro, João e os outros
apóstolos, com as igrejas de Sardes, Pérgamo, Filadélfia e outros lugares andaram no temor
de Deus, e tiveram poder e fé para revelar e obtê-los; mas será porque nós mesmos temos fé e
nos aproximamos á Deus em nome de Seu Filho Jesus Cristo; mesmo como eles fizeram; e
quando essas promessas forem obtidas, elas serão promessas diretamente para nós, ou não
nos farão nenhum bem” (78). Isso vale tanto para as palavras e promessas dadas por meio de
Joseph quanto para as palavras e promessas feitas no Novo Testamento. Não podemos confiar
nos sacrifícios de Joseph e Hyrum para nos salvar, nem reivindicar um convênio há muito
alterado e quebrado por todas as seitas decorrentes do convênio de Joseph como nosso.
Devemos, como eles, ter fé para renovar e então guardar um convênio que nos foi dada por
Deus.

Isso fica realmente aparente quando você lê as revelações dadas a Joseph em suas
transcrições originais. Em nossas escrituras há títulos, notas de rodapé, referências cruzadas e
inserções adicionais que defendem que lemos essas revelações como nossas. Mas quando
você os lê como eles foram escritos nos Documentos de Joseph Smith, fica realmente claro
que quando Deus estava falando sobre como a igreja estava "viva" e "viva" e "aprovada", era
porque Ele estava falando com Joseph Smith . Na época, a igreja estava ouvindo o que Joseph
Smith revelou. A declaração de que a obra estava "se desenrolando" era a voz de Deus
naquele dia para aquelas pessoas. Joseph Smith foi chamado para liderar aquelas pessoas e
levá-lo ao mundo. Eles pegaram, e saíram e pregaram, e quando eles pregaram, outros se
converteram. As pessoas que foram convertidas por eles realmente tiveram experiências e
vieram a conhecer a Deus. Isso porque Deus o capacitou e o colocou em movimento por meio
de Seu servo Joseph Smith. Joseph tinha um convênio dada a ele por Deus. Portanto, Joseph
podia testificar dessas palavras, e elas eram verdadeiras, e Deus as possuía. As pessoas que
os seguem receberam o salário daqueles que seguem a Deus. Funcionou! Não podemos imitar
isso e ter o mesmo efeito. Devemos fazer a obra, buscar a voz de Deus para nós e, quando
tivermos Sua palavra, prosseguir.

Deus tem que nos dizer: "Isto é o que eu quero que você faça." Se ninguém mais vai dizer isso
para você, eu estou dizendo isso para você. Tudo o que foi dito nesta palestra, que começou
em Boise e termina aqui hoje, tudo o que foi dito é, de fato, exatamente o que aconteceu
quando Deus ofereceu algo a uma geração anterior através de Joseph. Ele, Deus, está
oferecendo algo novamente, agora mesmo, em nossos dias, para você, para qualquer um que
ouça, para qualquer um que ouça. O trabalho está recomeçando.

Suponho que era necessário que o que começou no tempo de Joseph tivesse que se resumir à
condição em que se encontra atualmente. Tinha que se tornar uma ruína de uma fazenda, que
o próprio Joseph não queria mais, antes que fosse possível ao Senhor dizer: "Neste momento,
viramos uma nova página". Você não pode ver os sinais dos tempos? Você não pode olhar em
volta e ver que o mundo inteiro está envelhecendo como uma roupa? Você não vê que agora
há um equilíbrio de coisas mantidas à distância apenas para preservar a possibilidade de um
remanescente ser reivindicado por Deus? Deus prometeu que faria isso. Se isso pode dar
frutos, o Senhor pode dar mais tempo e impedir que os anjos comecem a colheita. Isso vai
depender do que fizermos.
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Eu realmente não fiz nada além de ler as escrituras e prestar testemunho a vocês de que elas
são verdadeiras. A ideia não foi minha, e não posso dizer o quanto minha esposa e eu
ficaremos felizes quando concluirmos este projeto. Haverá esta transcrição, e eu editarei todas
as transcrições de todas as dez palestras e as colocarei num livro. Para ser legível, o livro
precisa ter frases e gramática fixas num grau que não estou fazendo nas transcrições. Isso
ainda está por fazer, e vou fazê-lo antes que um livro seja impresso. Mas o projeto real e o
trabalho que precisa ser feito serão por você.

Se você não se apegar a isso, se você não avançar, se você não se levantar, suponho que Ele
encontrará outras pessoas. Mas você deve aceitar este convite e depois vir para a festa que
Ele nos oferece. Você deve querer ser contado entre aqueles que escolhem ter o Evangelho
vivo novamente. O Evangelho não deve ser as palavras de um livro antigo. O Evangelho deve
estar vivo em você, rolando com novo vigor. Cada novo dia deve ser uma nova revelação para
você do envolvimento Dele em sua vida e na vida daqueles ao seu redor.

Eu sei que não é fácil se destacar. Para alguns de nós é realmente desagradável. Eu sou um
advogado de julgamento, mas você tem que entender que o que isso significa é que eu
geralmente estou envolvido numa briga intelectual em uma sala com seis ou sete pessoas. Se
tivermos um júri, podemos ter até 18 na sala. O que eu faço, eu não faço na frente de grandes
multidões. Falar para centenas de uma vez não foi uma coisa agradável para mim. Eu gosto da
lei; Gosto particularmente da argumentação de apelação, porque há apenas um painel de três
juízes ou um painel de cinco juízes, dependendo do tribunal em que estou. É apenas um
pequeno empreendimento intelectual no qual você está tentando raciocinar sobre algo.

Este tipo de local não tem sido agradável para mim, mas suponho que o que você está sendo
solicitado a fazer será ainda mais desagradável para você. Todos vocês têm suas famílias,
seus amigos, seus bairros e suas alas. Muitos de vocês são membros fiéis da igreja, e eu os
louvo por isso. E eu não gostaria de ser a fonte de criar um problema ali, mas o Senhor tem em
Sua mente uma maneira de fazer as coisas, na qual, se seguirmos o padrão, obteremos poder
de Cristo. Podemos ser ordenados por uma linha de autoridade que desce através de outro
homem impondo as mãos sobre nossa cabeça, mas autoridade para ativar que vem do céu,
pela voz de Deus. Se você seguir esse padrão, os frutos seguirão.

Quando digo “desagradável” é provavelmente um eufemismo. Se houver mil irmandades
diferentes, cada uma terá um desafio único. Você é solicitado a prosseguir sem ser
correlacionado, livre para elaborar seu próprio caminho para seguir o Senhor. Haverá algumas
pessoas que são “reclamadoras” que trarão reclamações com elas para seus grupos. Eles
precisam do seu amor e paciência. Você pode ajudá-los a superar um problema de
personalidade ao longo da vida que só pode ser curado por sua bondade um com o outro. Não
desanime com os problemas. Enfrente-os em oração. Não os ignore ou esconda. Confesse-os
abertamente e seja paciente um com o outro para encontrar a solução. Algumas pessoas
sofreram abusos ao longo da vida por autoridades religiosas, incluindo seus pais. Eles nunca
tiveram uma experiência religiosa saudável. O fato de continuarem dispostos a tentar é motivo
de esperança e encorajamento. Ajude-os. Amá-los. Que eles encontrem paz entre vocês, pois
é isso que nos pedem: Estar dispostos a chorar com os que choram, consolar os que precisam
de consolo, dar testemunho uns aos outros de Deus em todos os momentos e de todos
lugares, e levem as cargas uns dos outros para que fiquem leves. Suspenda o julgamento e dê
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a assistência que puder um ao outro. Talvez o que eles mais precisem é do seu ouvido atento e
coração aberto.

Se essas conversas fazem ou não alguma diferença não depende de quão bem eu as falei.
Eles dependem inteiramente do que você faz agora. Se houver alguma fruta a ser produzida, a
fruta não será eu falando, nem os CDs, nem um livro, em última análise. Esse não é o fruto. O
fruto deve ser encontrado em suas vidas. O fruto deve ser encontrado em sua influência, em
sua família, com seus filhos, na Luz que entra em suas vidas e nas vidas daqueles que os
conhecem.

Tudo isso é apenas uma oportunidade e nenhuma garantia. Devemos nos levantar em fé para
aproveitar a oportunidade. No início da dispensação de Joseph Smith, quando a oportunidade
foi dada pelo céu, alguns que receberam as maiores oportunidades fizeram muito pouco. Uma
conferência da igreja em 25-26 de outubro de 1831 permitiu que vários outros homens
recebessem o sumo sacerdócio. Durante o primeiro dia da conferência, Joseph ensinou-lhes
que “a ordem do sumo sacerdócio é que eles tenham poder para selar os santos para a vida
eterna”. Sidney Rigdon, que falou depois, acrescentou esta advertência sobre aqueles que
deveriam receber o “privilégio…para serem ordenados ao Sumo Sacerdócio, dizendo-lhes que,
se então duvidassem, Deus retiraria seu Espírito deles”. Seguindo Rigdon, Joseph novamente
se dirigiu àqueles que seriam ordenados e disse que “ele tinha um testemunho de que cada um
tinha um talento [sic] e se depois de serem ordenados eles o escondessem, Deus o tiraria
deles”. No segundo dia, após uma oração de abertura de David Whitmer, Sidney Rigdon falou
novamente e advertiu-os que “o Senhor não se agradou de alguns deles por causa de sua
indiferença para serem ordenados a esse ofício, exortação à fé e obediência estabelecendo o
poder desse ofício” (79). Da mesma forma, podemos mostrar indiferença ou proceder com fé.
Podemos falhar ou através de nossa humildade e desejo genuíno podemos nos conectar com o
céu.

Esse processo pode ser tão informal que quando terminarmos hoje, se ainda houver tempo,
todos que quiserem podem convocar uma conferência e começar a fazer algumas coisas hoje.
É tão informal. Há pelo menos sete mulheres aqui. E alguns de vocês trouxeram suas esposas.

Deixe-me terminar testemunhando a você que, por mais improvável ou improvável que tudo
isso possa parecer para aqueles de vocês que passam algum tempo pensando nisso, era
igualmente improvável quando João estava batizando. Era igualmente improvável quando
Cristo ensinava. Era igualmente improvável quando Joseph Smith disse: “Eu tive uma visão; Eu
sabia, e sabia que Deus sabia, e eu não podia negar, nem ousaria fazê-lo” (80). Pode parecer
improvável ou inverossímil. Mas é verdade!

Agora, para estar em conformidade com o fardo estabelecido por Deus e pelas escrituras,
preciso passar o tempo para Keith Henderson. Ele tem algo que deve necessariamente ser
acrescentado como parte de tudo isso.

Então Keith, é todo seu.

Uma Segunda Testemunha:

Keith Henderson falando:
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Há 52 anos, vim para esta área em missão para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias. Vim prestar testemunho de Jesus Cristo e do Livro de Mórmon e do Profeta
Joseph Smith. Hoje estou novamente diante deste povo desta área, para novamente prestar
testemunho. Meu crescimento nestes 52 anos tem sido grande, mas meu testemunho ainda
continua muito simples. Meu nome é Keith Henderson. Na época em que presto esse
testemunho, ainda sou um membro ativo e de boa reputação com a Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias. Sou grato por esta oportunidade que recebi de levantar minha voz e
prestar meu testemunho e testemunho diante do Deus Altíssimo, diante de Seus santos anjos e
diante de todos vocês, que seriam testemunhas comigo de que este discurso dado este dia, por
nosso amigo e servo de Deus, é uma mensagem dada por Deus a todos os homens e
mulheres em todos os lugares, que vão ouvir ou ler. Eu assim testemunho que eu sei que é.
Participei de todas as partes desta palestra, totalizando 10. Ouvi várias vezes as gravações e li
todas as transcrições feitas até esta. Presto solene testemunho de que recebi a mensagem
pela voz de Deus de sua veracidade e também de Seu desejo de que acreditemos e ajamos de
acordo com essas coisas que foram ditas.

Sou outra testemunha com Denver, na lei das testemunhas, de que essas coisas são
verdadeiras. E espero ser responsabilizado por isso nos dias e na eternidade vindoura, diante
de Deus e meu Pai e de todos os homens. Presto este testemunho com humildade e
solenidade, mas no poder do santíssimo sacerdócio. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, Amém.

_______________________________________________
APÊNDICE (Transcrição da Carta de Apelação)

13 de setembro de 2013
Apelação da Decisão do Conselho Disciplinar

A Primeira Presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Aos Cuidados de
Truman Hunt, Presidente da Estaca Sandy Crescent
[Entregue em mãos]

Prezados Presidentes Monson, Eyring e Uchtdorf:

Eu fui excomungado. O processo foi iniciado pelo Élder Russel M. Nelson, do Quórum dos
Doze, no dia em que chamou o Presidente Truman Hunt para ser o Presidente da Estaca
Sandy Crescent. O Élder Nelson assumiu o controle entregando meus registros de membro ao
Presidente Hunt no corredor dos Escritórios da Estaca e disse a ele que eu “precisava ser
disciplinado”. A questão envolvia um livro que escrevi intitulado Passando o Dom Celestial.

Nos meses seguintes, encontrei-me com o Presidente Hunt em uma série de entrevistas,
respondendo a suas perguntas. Ele e eu estávamos nos reunindo quando recebemos um
telefonema de um dos Sete Presidentes dos Setenta. Pediram-me para sair da sala. Quando fui
convidado a voltar, fui informado de que os Setenta e o Élder Christofferson dos Doze iriam
revisar o livro e o Presidente Hunt deveria “retirar-se” até ouvir mais. Como resultado, o
Presidente Hunt deixou o cargo e não tivemos mais reuniões por vários meses.

Página 1 de 25



O presidente Hunt me chamou novamente depois de receber mais orientações da hierarquia e
me disse que havia uma compulsão ordenada pela Igreja para retirar o livro da publicação ou
enfrentar a disciplina. Concordei em investigar o que seria necessário para retirar o livro. Eu
investiguei e aprendi que poderia revisar o livro, mas não poderia tirá-lo de circulação. Eu
informei o presidente Hunt disso. Ele disse que eu poderia ser pago por qualquer dano e me
pediu para investigar novamente. Fiz isso e descobri que o pagamento não seria aceitável.

Quando nos encontramos novamente, pedi ao Presidente Hunt que examinasse algumas
cartas que eu havia recebido de membros alienados e descontentes da igreja que haviam
retornado à atividade como resultado da leitura do livro. Eu tinha dezenas dessas cartas. Ele
considerou a informação. Ele disse que voltaria comigo.

Quando nos encontramos novamente, ele disse que não importava o que as pessoas
pensassem do livro porque era “destruidor da fé”. Respondi que havia pessoas reais cuja fé
havia sido resgatada e cuja atividade na igreja havia reavivado por causa da leitura. Ele me
respondeu: “O que faz você pensar que a igreja está interessada em ter essas pessoas,
afinal?” Achei que essa resposta vinha (como todo o resto) de mais alto.

Foi-me mostrada uma seção do Manual de Instruções da Igreja que exigia disciplina para
criticar os líderes da igreja. Expliquei que não tinha feito isso. Citei diários, diários, palestras,
cartas ou escritos de líderes de igrejas anteriores. Mas não critiquei. Na medida em que já falei
sobre líderes vivos da igreja, eu os elogiei. Eu neguei essa acusação e depois de dar a
explicação o presidente Hunt concordou. Ele disse que vai se aprofundar no assunto. Algum
tempo depois, fui notificado de um Conselho Disciplinar da Igreja proposto com base em três
coisas. Uma cópia do aviso está anexada.

Perguntei se o conselho poderia ser adiado até o Dia de Ação de Graças para que todos os
meus filhos pudessem estar presentes. Ele considerou o pedido, mas recusou. Ele perguntou
quem eu teria que comparecer comigo, eu disse que traria minha família.

Quando a data chegou minha família veio comigo para o evento. O presidente Hunt recusou-se
a permitir que as crianças entrassem na sala. Todos os meus filhos concordaram que não
diriam nada. Todos concordaram que não iriam atrapalhar de forma alguma. Todos eles tiveram
minha permissão para estar presente. O presidente Hunt se recusou a permitir que eu entrasse
com meus filhos. Perguntei se poderia fazer uma declaração ao Conselho Superior com meus
filhos presentes. Ele negou o pedido. Minha esposa explicou que havia lido o Manual de
Instruções da Igreja, orado sobre o assunto e acreditava que era muito importante que seus
filhos estivessem presentes. O presidente Hunt recusou.

Fui impedido de entrar no quarto com meus filhos. Portanto, não pude falar com o Conselho
Superior sobre o assunto. Eles usaram seu domínio sobre mim para sustentar as acusações e
ratificar tudo o que aconteceu antes.

Eu honrei meus convênios. Fui e sou digno de uma Recomendação do Templo. Não há nada
de errado em meu comportamento envolvendo minha família, a comunidade ou a igreja.
Escrevi um relato honesto de como nossa história poderia ser se vista da perspectiva das
escrituras e da profecia. Nele não tiro conclusões, apenas sugerindo uma narrativa diferente
possível. Em quase todos os tópicos deixo para o leitor decidir depois de trazer um “empate” no
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material. O livro ajudou dezenas, talvez centenas, de indivíduos a manterem seus membros. É
um livro inspirador e tem feito muito bem para muitos indivíduos feridos.

O curso dos acontecimentos deixa claro que a Estaca, os Setenta e os Doze estiveram
envolvidos e têm alguma responsabilidade por esse resultado. Preciso dar à Primeira
Presidência a oportunidade de assumir responsabilidades também. Portanto, estou apelando
da decisão para você.

Eu agradeceria se você considerasse reverter o resultado. Mas se não, então você deve
adicionar seu próprio “Amém” a este procedimento. Este é um momento importante na
restauração. Espero que você o leve com a devida seriedade exigida pela confiança que lhe foi
confiada, a importância da contenção por parte dos que possuem o ofício do sacerdócio e a
medida exigida de você no julgamento do Senhor.

Atenciosamente, seu servo obediente;

Denver C. Snuffer, Jr.

__________________________
FOOTNOTES

1 João 3:34: “Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus; porque Deus não lhe
dá o Espírito por medida.”
2 Ver Abraão 3:25-26
3 Ether 12:27: “dou aos homens a fraqueza para que sejam humildes...”
4 Isso não significa meramente sair da sepultura, embora isso também seja chamado de
“ressurreição”. Joseph Smith se referiu com mais precisão a isso como uma conquista após a
exaltação: “Vocês têm que aprender a ser Deuses e a serem reis e sacerdotes para Deus, da
mesma forma que todos os Deuses fizeram antes de vocês, ou seja, indo de um pequeno grau
a outro, e de uma pequena capacidade a uma grande; de graça em graça, de exaltação em
exaltação, até que você alcance a ressurreição dos mortos e seja capaz de habitar em chamas
eternas e sentar-se em glória, como aqueles que se sentam entronizados em poder eterno.”
EPJS, pp. 346-347
5 Ver D&C 121:39
6 “Todos os profetas [depois de Moisés] tinham o Sacerdócio de Melquisedeque e foram
ordenados pelo próprio Deus.” EPJS, p. 181
7 Esta é uma das manifestações do Espírito Santo ou Consolador. Ver Moisés 6:61
8 “O primeiro Consolador, ou Espírito Santo, não tem outro efeito senão a pura inteligência”.
EPJS, pág. 149. “Nenhum homem pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. O
Espírito Santo é um revelador.” EPJS, p. 328
9 Isso é para proteger os outros. Não quero que ninguém incorra desnecessariamente em
qualquer dificuldade por minha causa.
10 Ver 2 Néfi 29:10
11 D&C 84:28
12 EPJS, p. 276
13 “Os judeus tinham que obedecer às suas instruções ou seriam condenados, por sua própria
lei.” Ibid
14 Veja D&C 121:37-38
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15 Veja 3 Néfi 7:2-4
16 D&C 45:66-68: “E será chamada a Nova Jerusalém, terra de paz, cidade de refúgio, lugar
seguro para os santos do Deus Altíssimo; e ali estará a glória do Senhor, e ali também estará o
terror do Senhor, de modo que os ímpios não virão a ela, e será chamada Sião. E acontecerá
entre os ímpios que todo homem que não tomar sua espada contra seu próximo deverá fugir
para Sião por segurança.”
17 Veja D&C 133:26
18 EPJS, p. 18. No mesmo sentido, durante a Reforma Mórmon, Heber C. Kimball disse:
“Recebemos o sacerdócio, poder e autoridade. Se fizermos um mau uso do sacerdócio, você
não vê que chegará o dia em que Deus fará contas conosco, e ele o tirará de nós e o dará
àqueles que o usarão melhor?” (JD 6:125). George A. Smith disse: “Deus colocou sua mão no
tempo presente para estabelecer seu reino. Mas, a menos que os santos vivam e se esforcem
de tal maneira que possam preservar a pureza do santo Sacerdócio entre eles, o trabalho será
deixado para outras pessoas” (JD 6:161). Até mesmo Brigham Young comentou sobre a
possibilidade de que apenas um remanescente SUD permanecesse para levar adiante a obra:
“Deus preservará uma porção dos mansos e humildes deste povo para levar o Reino aos
habitantes da terra, e defenderá Seu Sacerdócio; pois é a última vez, a última hora de
ajuntamento; e Ele não permitirá que o Sacerdócio seja novamente expulso da Terra” (JD
2:184).
19 Eu tinha uma recomendação atual para o templo na época do conselho disciplinar. Não me
pediram para devolvê-lo perante o conselho, nem pediram para devolvê-lo mesmo após a
decisão do conselho. Expirou em março de 2014, seis meses após a excomunhão.
20 Uma transcrição da Carta de Apelação está anexada como um Apêndice a este documento.
21 Meaning the leaders who exercised control, compulsion, and dominion, and not the
powerless who had no part in the affair.
22 Transcribed from Journal of Denver Snuffer, Vol. 8, entry of May 2, 2014, pp. 29-33.
23 Toda a igreja corporativa é organizada como uma “corporação única”. Há um proprietário: o
presidente da Igreja SUD. Como a Corporação do Presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, ele possui tudo, desde os direitos autorais até capelas, de templos a
entidades empresariais, de sites a obras de arte, toda a “igreja” pertence a um homem. Mesmo
se votado por consenso comum, ele (e não os membros da igreja) seria o proprietário de toda a
propriedade. Num sentido legal muito real, há apenas um mórmon na organização SUD.
24 Isso exigiria uma mudança tão radical e sem precedentes da história e da tradição que não
seria possível. Cada um dos cargos de liderança teria que ser substituído num único momento,
o que na prática SUD, embora realmente possível para eles, é impossível para eles sequer
contemplar.
25 “Meus pais, desviando-se da sua justiça e dos santos mandamentos que o Senhor seu Deus
lhes dera, para adorarem os deuses dos gentios, recusaram-se totalmente a dar ouvidos à
minha voz; pois seus corações estavam dispostos a fazer o mal…” Abraão 1:5-6.
26 Gênesis 25:1
27 Gênesis 25:2
28 Êxodo 2:16
29 Veja D&C 84:7-13
30 Êxodo 2:16
31 D&C 84:6
32 D&C 84:22-23
33 “Ele[s] tomaram este conselho entre si, de que deixariam a multidão dos pagãos e partiriam
para outro país, onde nunca a humanidade habitou, para que ali guardassem seus estatutos,
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que nunca guardaram em sua própria terra. E eles entraram no Eufrates pela passagem
estreita do rio, porque o Altíssimo então fez sinais para eles, e deteve o dilúvio, até que eles
fossem passados. Pois por aquele país havia um grande caminho a percorrer, a saber, de um
ano e meio; e a mesma região é chamada Arsareth. Então eles moraram lá até os últimos
tempos; e agora, quando eles começarem a vir, o Altíssimo deterá a corrente novamente, para
que possam passar.” Apocrypha,
2 Esdras 13:41-47
34 2 Néfi 29:12
35 2 Néfi 29:13
36 3 Néfi 16:1-3
37 3 Néfi 15:17
38 “Todos os profetas tinham o Sacerdócio de Melquisedeque e foram ordenados pelo próprio
Deus.” EPJS, p. 181.
39 Amós 7:14-15
40 Ver, eg, Ezequiel 22:26: “Os seus sacerdotes violaram a minha lei, e profanaram as minhas
coisas sagradas…” Miquéias 3:11: “Os seus chefes julgam por recompensa, e os seus
sacerdotes ensinam por salário, e os seus profetas adivinham por dinheiro… ” Sofonias 3:4:
“Os seus profetas são pessoas leves e traiçoeiras; os seus sacerdotes poluíram o santuário,
violaram a lei.” Malaquias 1:6: “Ó sacerdotes, que desprezam o meu nome.”
41 Mosias 11:1-2.
42 Mosias 11:8-14.
43 Mosias 11:5.
44 A narrativa relata que ele “era um homem entre eles” e não que ele era “entre eles”. Mosias
11:20.
45 Houve sobreviventes jareditas, apesar de sua destruição. As moedas nefitas tinham nomes
jareditas (ver Alma 11:5-19), os filhos de Alma tinham nomes jareditas (Shiblon, Coriânton) e a
maioria dos apóstatas do Livro de Mórmon tinham nomes jareditas (Serem, Neor, Gadiânton).
46 Mosias 11:27.
47 Seus sacerdotes explicaram: “E agora, ó rei, eis que somos inocentes e tu, ó rei, não
pecaste; portanto, este homem mentiu a seu respeito e profetizou em vão” (Mosias 12:14).
48 D&C 7:1-8
49 3 Néfi 28:4-8
50 D&C 49:8
51 Antigamente era por descendência através de uma linhagem familiar. Nos dias de Adão, o
filho mais velho, digno e sobrevivente (Able foi substituído por Seth) detinha o sacerdócio em
cada geração. Os relatos em Moisés 6:10-23 e em D&C 107:41-53 estão preservando a
linhagem do sacerdócio durante a era dos Patriarcas. Abraão se reconectou a essa linha e
restabeleceu a autoridade patriarcal para si e para as quatro gerações que se seguiram.
Seguindo Moisés, a tribo de Levi e a família de Aarão ocuparam o cargo. Na Igreja SUD, o
consentimento comum foi usado para todos, exceto um ofício, o Patriarca da Igreja. Foi
preenchido através da sucessão patrilinear. Hyrum, como o irmão mais velho, mantinha isso
“por direito” (D&C 124:91), que continuaria “de geração em geração, para todo o sempre” (D&C
124:96). Esse cargo foi descartado, seu último ocupante, Eldred G. Smith, foi feito emérito pelo
Presidente Kimball em 6 de outubro de 1979 e morreu em 4 de abril de 2013.
52 See 2 Néfi 29:9. Este versículo afirma que uma prova de que Deus é “o mesmo ontem, hoje
e eternamente” é que Ele “falará [Suas] palavras de acordo com [Seu] próprio prazer.”
53 EPJS, p. 276
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54 Na quarta fase do Mormonismo SUD, agora em andamento, a infraestrutura de relações
públicas usa pesquisas de opinião e testes de grupos focais para adaptar as percepções
públicas da igreja. Este sistema torna a Igreja SUD continuamente vulnerável a mudanças de
opinião. Até mesmo a cerimônia de investidura do templo foi alterada após a realização de
pesquisas de opinião nos EUA e Canadá de aproximadamente 3.500 famílias SUD ativas.
Como o discurso politicamente correto informa a opinião pública, e a opinião pública impulsiona
as mudanças nas políticas SUD, o futuro do mormonismo SUD continuará a espelhar os
valores sociais mais amplos.
55 JS-H 1:29
56 Num livro recente de Rock Waterman, ele escreveu: “Este termo 'a Igreja', na linguagem
mórmon, tornou-se virtualmente indefinível. Junte um grupo de santos dos últimos dias numa
sala discutindo sobre a Igreja, e é possível que cada um deles usando a palavra tenha em
mente um significado muito diferente. Uma pessoa pode estar se referindo à congregação
local, enquanto outra a usa para se referir à sede da Igreja em Salt Lake City. Outro pode ter
em mente a Primeira Presidência e o quórum dos Doze, e ainda outro, ao fazer referência à
'Igreja', está realmente pensando na religião SUD como um todo com todas as suas facetas,
princípios, ensinamentos e doutrinas. Outro pode simplesmente estar pensando na cultura de
Utah. Então, claramente, poderíamos usar uma definição melhor. Bem, acontece que temos
um. Quase nunca hoje em dia você encontrará um santo dos últimos dias moderno usando o
termo como foi originalmente definido pelo próprio Senhor em Doutrina e Convênios 10:67.
Nessa seção Ele definiu 'minha Igreja' como simplesmente todos os que se arrependem e vêm
a Ele. Está certo. O significado de igreja não é nada mais complicado do que um grupo de
pessoas com valores religiosos compartilhados. Você se arrependeu e veio a Cristo? Que bom,
você está dentro” (O que esperar quando você for excomungado: O Guia do Mórmon Crente
para o Expurgo Futuro, p. 22). Mais tarde, nas páginas 51-57, ele escreve uma discussão
interessante sobre o Novo Testamento e as práticas mórmons primitivas em contraste com as
sensibilidades mórmons modernas.
57 13o Artigo de fé
58 3 Néfi 18:36-37
59 Morôni 2:2
60 D&C 20:38, 41
61 “É necessário que você receba um testemunho do céu para si mesmo; para que possam
prestar testemunho da veracidade do Livro de Mórmon e que viram a face de Deus. Isso é mais
do que o testemunho de um anjo. Quando chegar a hora certa, você será capaz de dar este
testemunho ao mundo. Quando você dá testemunho de que viu Deus, esse testemunho Deus
nunca deixará cair, mas o confirmará; embora muitos não dêem atenção, outros ainda o farão.
Você verá, portanto, a necessidade de obter este testemunho do céu. Nunca pare de lutar até
que você tenha visto Deus face a face. Fortaleça sua fé; abandone suas dúvidas, seus pecados
e toda a sua incredulidade; e nada pode impedi-lo de vir a Deus. Sua ordenação não está cheia
e completa até que Deus imponha a mão sobre você. Exigimos tanto para nos qualificar quanto
aqueles que vieram antes de nós; Deus é o mesmo. Se o Salvador nos dias anteriores impôs
as mãos sobre seus discípulos, por que não nos últimos dias? . . . Está chegando o tempo em
que você estará perfeitamente familiarizado com as coisas de Deus. . . . Tens os nossos
melhores votos, tens as nossas mais fervorosas orações, para que possas dar este
testemunho, que viste a face de Deus. Portanto, invoque-o com fé em poderosa oração até que
você prevaleça, pois é seu dever e seu privilégio prestar tal testemunho por si mesmos. (DHC,
2:192-98, emphasis added).
62 Mosias 11:5

Página 1 de 25



63 Mosias 11:5-7
64 Moisés 4:22; Gênesis 3:16
65 “Digo-vos que deveis perdoar-vos uns aos outros; porque quem não perdoa a seu irmão as
suas ofensas é condenado perante o Senhor; pois nele permanece o maior pecado. Eu, o
Senhor, perdoarei a quem perdoar, mas de ti é necessário perdoar a todos os homens. E
deveis dizer em vossos corações: que Deus julgue entre mim e ti, e te recompense segundo as
tuas obras” (D&C 64:9-11).
66 Houve quatro pessoas diferentes que entraram em contato comigo (uma durante o primeiro
intervalo da palestra), todas as quais associaram esta exigência de sete mulheres sustentando
a um cumprimento de Isaías 4:1 e 2 Néfi 14:1. Se for esse o caso, então o significado de ser
“chamado pelo teu nome” é claramente uma referência ao nome de Cristo. Sete mulheres
apoiando o homem para realizar o batismo precede a ordenança do próprio batismo. Quando
batizados, tomamos sobre nós o nome de Cristo. É o nome de Cristo que “tirará o nosso
vitupério”.
67 2 Néfi 31:4-7
68 See D&C 101:6. Essas foram as razões pelas quais Sião falhou nos dias de Joseph.
69 Isaías 36:6
70 EPJS, pp. 237-238
71 EPJS, p. 238
72 D&C 121:39
73 Mateus 4:8-10
74 Mateus 20:25-28
75 Abraão 3:19
76 D&C 123:12
77 EPJS, p. 12
78 EPJS, p. 66
79 As atas da conferência encontram-se em Joseph Smith Papers, Documents Vol. 2: julho de
1831 a janeiro de 1833, pp. 80-87.
80 História de Joseph Smith 1:25.
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