
Seja de bom ânimo, seja de boa coragem
Denver C. Snuffer, Jr.

Palestra 1: Boise, Idaho - 10 de setembro de 2013

Foi há 40 anos hoje, mais ou menos neste momento, quando fui batizado no Atlântico Norte em Sea
Point Praia em Kittery, Maine. O homem que presidiu no serviço foi chamado Jim Mortensen. Ele
acabara de se mudar para a ala e imediatamente substituiu um dos conselheiros do bispado, mas
ainda ninguém sabia quem era Jim Mortensen. Lá ele estava presidindo meu batismo na praia. E ele
se tornou infame entre alguns de nós que estavam lá para a sua declaração: "Vamos andando ao
longo da praia, élderes."

Tivemos outro batismo 18 dias depois, e ele não gostou que houvesse pessoas na área, de alguma
forma desfrutando aquela água terrivelmente fria. Mais uma vez ele mudou o serviço: "Vamos andando
ao longo da praia, élderes". Ele era um velho fuzileiro; ele costumava voar em missões de combate de
porta-aviões no Vietnã. Ele tinha todo o comportamento de um piloto de porta-aviões.

Sua esposa era Monty. Seu nome de solteira era Bunker. Ela era dos Bunkers de Nevada. O bispo
Bunker teve muitos problemas porque não se comprou a doutrina de “Deus Adão” (agora “teoria” por
causa dele). E o bispo Bunker teve um julgamento por excomunhão por causa de heresia. Bem, a
corte do Bispo Bunker não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que fazer porque ele defendeu
suas crenças tão bem das escrituras. E, como consequência disso, foi apresentado sem uma decisão.

Wilford Woodruff desceu, e eles tiveram outra convocação do tribunal da igreja, e no segundo tribunal
presidido pelo Presidente Woodruff, no final, eles decidiram puntear em vez de fazer qualquer coisa. E
a exposição doutrinária que o Bispo Bunker fez desde então se tornou a doutrina da igreja, embora na
época fosse uma perigosa heresia para o homem pregar.

Monty era, na época e ainda hoje, uma das mulheres mais adoráveis   que já conheci. Ela mandou um
mensagem de texto para mim um pouco mais cedo hoje a caminho daqui e disse: “Você tem cuidado
com o orgulho.” O filho deles, Jimmy, me mandou uma mensagem hoje também.

Você sabe, logo após essa cerimônia, fui ordenado ao Sacerdócio Aarônico por George Hoger. George
era o presidente do quórum de élderes. Como eu não estava em posição de saber o que alguém
deveria fazer para ser ordenado, e George sendo o principal sujeito que liderava o grupo do
sacerdócio que eu freqüentava, pedi a ele que me ordenasse. Então eu tenho uma linha de autoridade
do sacerdócio que origina-se de George.

A esposa de George era Judy. Judy era uma freira que se converteu ao mormonismo enquanto vivia
em um convento católico. Ela pediu permissão à Madre Superiora para ser batizada. E, claro, o
consentimento foi dado, mas ela foi informada de que você tem novas instalações, porque você não
pode residir aqui.

Judy cresceu católica, ela era devota, tornou-se freira e, pelo amor de Deus, "noiva de Cristo". E,
portanto, quando George propôs a ela, e eles iam realmente ter relações conjugais, ela conta as
histórias mais hilárias sobre sua educação pré-matrimonial de um médico, quando ela perguntou sobre
o que era de se esperar. Eu vou deixar isso de lado.
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Dezoito dias depois do meu batismo, batizei um homem. Nós continuamos bons amigos ainda. Dezoito
dias a partir de agora, vamos dar a segunda dessas palestras, comemorando a gratidão que eu tenho
pelas doutrinas que me foram ensinadas. Eu menciono esses eventos e nomes de pessoas, porque a
conversão para a igreja é uma experiência para toda a vida. São estabelecidas amizades que
perduram. Eles são fundados em expectativas eternas.

Você sabe, ninguém deve ter permissão para trabalhar no Departamento Missionário da Igreja de
Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que não é convertido. Melhor ainda, um adulto se converte à
Igreja. Porque ninguém se junta à igreja por causa de algum programa bobo. Você só participa por
causa da doutrina. E quando você sufoca a doutrina, não há razão para ficar.

E assim, em gratidão pelos princípios que me trouxeram a bordo da restauração, vamos passar este
ano que vem examinando as doutrinas que convidam à crença. Doutrina que não abusa, controla ou
obriga, mas convida e alicia, que é deliciosa, que te faz desejar mais. Os princípios do evangelho que
não apenas edificam, mas também iluminam e animam. Os tipos de coisas que apesar de tudo o mais
separam um do outro, você pode, no entanto, se unir em amor e apreciação. Esse é o evangelho.
Essa é a restauração.

Eu não conheço mais estar alegre no universo do que Cristo. Quando ele diz: "Tenha bom ânimo",
todos devemos aceitar isso como nosso próprio mantra. Não há nada que qualquer um de nós possa
passar e que ele não tenha passado, com um considerável grau de dificuldade. Ele viveu com uma
"gravidade específica" maior do que qualquer um de nós já teve que lutar contra. E ele ganhou para
cada um de nós um prêmio, potencialmente eterno. Será eterno, um caminho ou outro. Mas se você
tomar uma medida completa do que ele oferece, será deliciosamente eterno.

A covardia é em grande parte baseada no medo. Não seja covarde. Não tenha medo. O medo é o
oposto da fé. Pelo amor de Deus, você já está na batalha! Você já vai ser ultrapassado. O fato é que
ninguém sai daqui vivo. Viva esta vida nobremente, sem medo. Quando você toma as feridas que vêm
em sua direção, certifique-se de que elas cheguem à sua frente! Não deixe eles atirarem em você
pelas costas. Vá sobre sua vida corajosamente, nobremente, valentemente. Porque é somente através
de valentia no testemunho de Jesus Cristo que você pode esperar obter qualquer coisa. Não há
valentia em sua fidelidade a algo que não seja Jesus Cristo. O fato da questão é que a fé deve estar
baseada nEle e somente nEle. Nós vamos chegar a este assunto em Idaho Falls {uma cidade no
estado de Idaho nos E.U.A.}.

Esta noite quero apresentar algumas ideias essenciais para a salvação que vêm através do profeta
Joseph Smith, com as quais realmente precisamos nos familiarizar.

Mas primeiro um desvio. E tenho que dizer, estou me desviando porque gosto da citação. Eu gosto da
citação por causa da substância do que está sendo dito. Eu não gosto do objeto da adoração, então eu
não estou acumulando elogios ao sujeito que é objeto desta afirmação. Mas eu gosto da citação. São
boas palavras e eu gosto disso. André de Saint-Victor fez a declaração em 1170. Ele estava falando
sobre São Jerônimo, que é em grande parte responsável pela compilação da Bíblia Vulgata latina. A
Bíblia é algo que o Livro de Mórmon não tem absolutamente nada de bom a dizer. Isso leva você à
escuridão. Isso tira os convênios. Faz parte de te deixar cega. É um grande problema. Apesar disso,
vamos tomar esta frase e vamos supor que esta frase é aplicável a alguém que é digno dela. Neste
caso, Joseph.
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"Aquele homem instruído sabia ... quão obscura é a verdade,
quão profunda ela está enterrada,
quão longe da vista mortal ela está mergulhada nas profundezas,
como ela admitirá apenas algumas,
por quanto trabalho ela é alcançada,
como praticamente ninguém sucede,
como é escavado com dificuldade,
e em seguida, apenas pouco a pouco ".

Joseph disse: "O conhecimento salva um homem. E no mundo dos espíritos, nenhum homem pode ser
exaltado a não ser pelo conhecimento" (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 357, a seguir,
"EPJS"). Ele também disse em outra palestra: "Quando você subir uma escada, você deve começar no
fundo, e subir passo a passo, até chegar ao topo, e assim é com os princípios do Evangelho --- você
deve começar com o primeiro e prosseguir até que você aprenda todos os princípios da exaltação,
mas será um grande tempo depois de você ter passado pelo véu antes de você os ter aprendido.Não é
tudo para ser compreendido neste mundo; será um grande trabalho aprender nossa salvação e
exaltação mesmo além do túmulo "(EPJS, p. 348).

Agora, se você voltar e reler essa citação, e você compreender que é possível passar pelo véu antes
de sair daqui, então as palavras: "será um grande tempo depois que você passar pelo véu antes de
você ter aprendido Não é tudo para ser compreendido neste mundo "começa a assumir um novo
significado. Você começa a dizer: Ah, acho que entendo por que depois de 40 anos de reflexão, Néfi
comentou sobre como era sua meditação constante pensar nas coisas sobre as quais havia visto e
ouvido (ver 2 Néfi 4: 15-16). O conhecimento obtido do céu é dinâmico. Ela se desdobra com um
significado mais profundo enquanto você reflete sobre isso.

Em outro lugar Joseph disse: "Um homem é salvo não mais rápido do que ele obtém conhecimento,
pois se não obtiver conhecimento, ele será levado em cativeiro por algum poder maligno no outro
mundo, pois espíritos malignos terão mais conhecimento e, conseqüentemente, mais poder do que
muitos homens que estão na terra. Por isso, precisa de revelação para nos ajudar e nos dar
conhecimento das coisas de Deus "(TPJS, p. 217).

Nós igualamos em grande medida arrependimento, com tudo o que você está fazendo com seus
genitais. Joseph equivale a redenção e arrependimento com tudo o que você está fazendo com seu
coração e com sua mente. O problema que devemos superar para obter a salvação é a nossa
profunda ignorância. E o que o evangelho oferece desafia a ignorância, subjuga-o, desafia-o, destrói-o
e deixa-o no escuro. Então, vamos tentar pesquisar e obter alguma iluminação.

Primeiro eu quero ler uma passagem de Jó e aplicá-la mal, se você quiser. Quero que você imagine
que o que estou lendo não seja meramente uma descrição de um cavalo mortal. O que estou lendo é
uma descrição dos cavalos que puxam a carruagem na qual Elias subiu ao céu. Este é o cavalo que
você precisa montar em sua busca pelo céu. Esta é a maneira que você deve subir:

Jó 39: 19-25

Darás tu força ao cavalo, vestiu o seu pescoço com trovões?
Ou espantá-lo-ás, como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas.
Escarva a terra, e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados.
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Ri-se do temor, e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada.
O tremor bate contra ele, a lança brilhante e o escudo.
Ele engole o chão com ferocidade e ira: nem crê que é o som da trombeta.
Ao soar das buzinas diz: Eia! E cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitães, e o alarido.

Enquanto a batalha se aproxima, cavalgue o cavalo. Não longe, mas em direção ao som.

1838 foi um ano terrível. Seguiu-se um ano terrível. No final de 1837, a igreja em Kirkland estava em
tumulto. Várias centenas de santos questionaram o chamado divino de Joseph Smith e retiraram-se da
igreja. Em julho de 1837, a Sociedade de Segurança de Kirtland foi forçada a fechar as portas. Houve
várias pessoas que tentaram assumir a liderança da Igreja, para que Joseph fosse derrotado. Eles
queriam forçar a Primeira Presidência a sair do cargo e expulsá-los completamente de Kirtland. Entre
as pessoas que haviam discordado estava Warren Parrish, o antigo escriba e secretário de Joseph
Smith. Também três dos apóstolos, John F Boynton, Luke e Wyman Johnson, abandonaram a fé. Dos
Setenta, Hasten Aldridge, Leonard Ridge, Sylvester Smith, John Gould, John Grayson e até mesmo
Martin Harris, uma das testemunhas do Livro de Mórmon.

Em janeiro de 1838, Joseph Smith recebeu uma revelação que dizia: "Assim diz o Senhor: Que a
presidência de minha Igreja leve suas famílias o mais cedo possível, e que a porta esteja aberta para
elas e siga em frente." oeste tão rápido quanto o caminho é feito plana diante de seus rostos e deixe
seus corações ser consolada pois estarei com eles.”na noite do dia em que essa revelação veio (12 de
janeiro, 1838), Joseph Smith e Sidney Rigdon fugiu Kirtland. Fugiu à noite. Eles foram perseguidos por
pessoas por 200 milhas tentando matar Joseph. Isto é em janeiro de 1838, o começo deste ano
terrível.

Agora, se voltarmos e pudermos procurar em Doutrina e Convênios 47: 1, nos deparamos com algo
que é de interesse para o nosso tópico. Esta é uma revelação dada em 8 de Março de 1831.

D & C 47: 1

Eis que me é conveniente que meu servo John

[Isso é John Whitmer, irmão de David Whitmer, uma das três testemunhas do Livro Mórmon.]

meu servo John deve escrever e manter uma história regular e ajudá-lo, meu servo Joseph, a
transcrever todas as coisas que lhe serão dadas, até que ele seja chamado para outros deveres.

E assim, começando em 8 de março de 1831, e seguindo em diante, a história da Igreja foi mantida
por John Whitmer, o historiador da igreja. John teria mantido a história quando os santos tivessem sido
expulsos do Condado de Jackson em 1833. E em 1834, o Acampamento de Sião. Em 1837, a
Sociedade de Segurança de Kirtland entrou em colapso. A rebelião, a perda de Kirtland, o voo noturno
e a partida para o Missouri. John Whitmer foi historiador da igreja durante esses eventos.

Começando no início de 1838, surgiram rumores de conduta imoral contra Joseph Smith. Houve um
tribunal da Igreja em 12 de abril de 1838. O Alto Conselho de Far West trouxe nove acusações contra
Oliver Cowdrey, o Presidente Assistente da Igreja. Uma das acusações foi:
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"Por tentar destruir o caráter do Presidente Joseph Smith Junior insinuando falsamente que ele era
culpado de adultério etc."

O tribunal nesse processo finalmente excomungou Oliver Cowdrey. David Whitmer deixou a igreja e
também foi excomungado. John Whitmer, o historiador da igreja foi excomungado. Hiram Page, WW
Phelps, todos estes tinham desaparecido em 1838.

Sidney Rigdon em junho 1838 entregou o "Sal Sermão", onde ele falou sobre como dissidentes eram
dignos de ser pisado, como o sal que perdeu o sabor, sob os pés dos Santos. Isso acendeu os
anti-mórmons. Isso fez com que algumas das pessoas descontentes se aproximassem e
encorajassem ainda mais rebelião e hostilidade contra a igreja.

Houve depoimentos naquele ano de Thomas Marsh, que era o Presidente do Quórum dos Doze,
testemunhando contra Joseph e a Igreja. Orson Hyde também assinou uma declaração juramentada
condenando Joseph Smith. Houve guerra Mórmon em 1838. A batalha do Rio Torto (Crooked River) foi
travada em 24 de outubro de 1838. A ordem de extermínio foi emitida em 27 de outubro de 1838. O
Hauns Mill massacre ocorreu em 30 de outubro, e Joseph Smith rendeu-se em Far West, embora
fosse sob cerco. Em 1 de novembro, ele foi condenado à morte "às 9 horas de amanhã em uma praça
pública em Far West".

Bem, este é o ano em que Joseph Smith, porque não havia mais histórico deixado quando John
Whitmer partiu, compor uma história de substituição. Este é o ano, e estas são as circunstâncias nas
quais a História de Joseph Smith na Pérola de Grande Valor foi composta: Joseph Smith, contra todas
as probabilidades, contra toda a oposição, contra toda a traição, contra toda a traição por seus irmãos
que deveriam conhecer melhor, contra todos aqueles que deveriam ter conhecido o coração do
homem e, em vez se voltou para ele, composto que é como um ato de fé e bondade um testemunho
que busca recuperar aqueles que entender bem o Ele colocou isso claramente. Não era o trabalho
dele (de Joseph), era de Deus,

Você pode dizer que Joseph Smith escreveu várias versões da Primeira Visão, e o que temos na
versão de 1838 é uma inovação, uma nova invenção. Mas o fato é que Néfi não compôs o que ele
compôs até cerca de 40 anos após o evento. Porque foi o tempo, a distância e a reflexão que lhe
deram a capacidade de colocar em palavras a verdade do que ele havia experimentado.

Nas terríveis circunstâncias de 1838, quando Joseph Smith começou a compor seu testemunho de sua
história, essa declaração foi em si um ato de revelação audacioso e cheio de fé, para defender o que
havia acontecido e, por sua vez, explicar o que havia acontecido.

Como documento, não temos mais a história de Joseph Smith em 1838. Foi perdido e nunca
recuperado. Quando você olha para a história nos Documentos de Joseph Smith, o que você encontra
é uma cópia de 1839 que foi preparada por Mulholland. E é a versão de Mulholland que aparece na
História de Joseph Smith na Pérola de Grande Valor. Mas nós achamos que é uma cópia do que
Joseph escreveu em 1838 por causa da datação interna do documento. Ele diz: “... sendo agora [1838]
o oitavo ano desde a organização da referida Igreja.” Esse é o versículo 2 da História de Joseph Smith.
Entre parênteses eles inseriram o ano de 1838. Esse foi o ano em que Joseph escreveu sua versão, e,
portanto, é evidente que Mulholland copiou a escrita de Joseph do ano anterior.

Quando você começar com a História de Joseph Smith e ler as palavras:
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História de Joseph Smith 1: 1

DEVIDO aos muitos relatos que foram colocados em circulação por pessoas mal intencionadas e
projetistas, em relação à ascensão e progresso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,

Reconheça que o que ele está falando são as declarações feitas por pessoas de sua própria fé sobre
ele. Esses relatos surgem dos apóstolos, dos anos setenta e das três testemunhas. Este é Joseph
Smith referindo-se aos problemas que estão circulando em 1838 como resultado de membros do
Quórum dos Doze alinhados contra ele e outros associados próximos e fingindo amigos que estão
alinhados contra ele. E como os profetas costumam fazer, eles têm uma maneira de colocá-lo de volta
ao contexto e à clareza com palavras inspiradas. No versículo 2 ele diz: “Nesta história apresentarei os
vários eventos em relação a esta Igreja, em verdade e retidão, como eles transpiraram, ou como eles
existem no presente, sendo agora [1838] o oitavo ano desde a organização. da Igreja ”.

Portanto, quando ele começa a defender a Igreja, ele começa com o que é essencial sobre a Igreja:“ ...
nasceu no ano de nosso Senhor mil oitocentos e cinco, no vigésimo terceiro dia de dezembro …”
Porque se você quer saber a verdade sobre a Igreja, você deve conhecer a verdade sobre seu profeta
fundador. Na medida em que há algo que é desejável que existe dentro dele, existe como
conseqüência do ministério desse profeta. Portanto, se você quiser encontrar a verdade, você tem que
olhar para Joseph.

Nascido no dia 23 de dezembro, o dia após o solstício de inverno, o dia em que a luz do sol ganhou
seu triunfo sobre a escuridão. O primeiro dia em que as horas de luz e as horas das trevas começam a
mudar, e a luz começa a prevalecer. Um momento que é considerado antigamente como um dos
quatro cantos da terra. José vindo ao mundo naquele momento não foi um acidente. Era cósmico e só
Deus controlava o momento do seu nascimento.

No versículo 5, ele começa a falar sobre como não há "pequena agitação e divisão entre as pessoas,
algumas chorando 'Lo, aqui!' e outros, 'Lo, ai!' Alguns estavam disputando a fé metodista, alguns para
o presbiteriano, outros para os batistas ”. Aqui temos as divisões religiosas, porque a religião sempre
se divide. Ela se dividiu em 1820 e novamente em 1838, e ainda acontece em 2013 - e não deveria.

Joseph no versículo 6 nos recomenda algo. Um dos testes decisivos que ele sugere que devem ser
aplicados - talvez aqueles que estão em estado de rebelião, aqueles que estavam em estado de
rejeição, aqueles que estão lutando contra a Palavra do Senhor que vem através dele - talvez eles dê
um passo para trás e veja o que Joseph tem a dizer. Porque, “... foi visto que os sentimentos
aparentemente bons dos sacerdotes e dos convertidos eram mais fingidos do que reais; pois uma
cena de grande confusão e mal-estar se seguiu - padre lutando contra padre e converso contra
conversos; de modo que todos os seus bons sentimentos um pelo outro, se eles já tiveram alguma,
foram completamente perdidos em uma luta de palavras e uma disputa sobre opiniões. ”

Você sabe, no momento em que Joseph insere a cláusula,“ se eles já tiveram alguma ”. você não pode
deixar de pensar que ele estava lamentando os potenciais sentimentos falsos que haviam sido
demonstrados por aqueles de sua própria fé que fingiram ter afeição por ele. Quão amargo deve ser
para aqueles cuja amizade acaba por ser meramente fingida. Bem, o versículo 8 diz: “… tão grandes
eram as confusões e contendas entre as diferentes denominações, que era impossível para uma
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pessoa jovem como eu era, e tão pouco familiarizada com homens e coisas, chegar a uma conclusão
certa que estivesse certa e quem estava errado. ”

Veja, é assim que é. No versículo 10 vemos: “No meio desta guerra de palavras e tumultos de opiniões
...” Há sempre esta guerra de palavras e tumultos de opiniões. E assim Joseph está confuso. Você terá
uma 'guerra de palavras e tumultos de opiniões' sempre que houver um profeta enviado por Deus para
falar a Sua Palavra. Como você resolve isso? Versículo 11: "Enquanto eu estava trabalhando ..." Há
uma chave. "Enquanto eu estava trabalhando." É sempre trabalho.

Vocês, em geral, têm seus crânios tão cheios da porcaria da internet que você nem sequer tem a
capacidade de trabalhar (da maneira que precisa ser trabalhada) para resolver as questões que
precisam ser resolvidas. É trabalho para quem procura conhecer a Deus. É trabalho sobre as
Escrituras. É o trabalho sempre sob as extremas dificuldades causadas por esses partidos de
religiosos que falam em oposição um ao outro, sempre contendendo, sempre alegando “Eis aí” quando
não há nada “lá” para oferecer. Ele estava lendo um dia, “… a Epístola de Tiago, primeiro capítulo e
quinto versículo, onde se lê: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que liberalmente
dá a todos os homens e não censura; e ser-lhe-á dado... ”

Deixe-o (deixe você) pedir a Deus. Deus dá a todos os homens liberalmente. E censura não. E será
dado a ele. Eu posso pedir a Deus, Deus me dará, Deus me dará liberalmente. Deus não vai me dizer
que há linhas que você não deve cruzar e há coisas sobre as quais eu não devo perguntar. Ele não
responderá que há coisas que meu coração ainda não está preparado para receber ou que eu não
tenho reputação. Ele dá liberalmente. Ele pode deixar você saber o que você precisa saber do seu
estudo e investigar a verdade. E ninguém pode parar isso! Porque esta é uma questão apenas entre
você e Deus. Sempre foi um assunto entre você e Deus. Não há frade com um vestido marrom a quem
você precisa dobrar o joelho para agradar a Deus. Se Joseph tivesse acreditado em sujeitar-se a um
frade com um vestido marrom, nunca teria conseguido a revolução que alcançou.

Bem, quando você está trabalhando como o versículo 11 sugere, e então você bate no versículo certo,
como o versículo 11 recita, então o versículo 12 confirma como você obtém respostas para esse tipo
de indagação. “Nunca uma passagem de escritura chegou com mais poder ao coração do homem do
que let hineste momento para o meu. Parecia entrar com grande força ….”  Volte para Doutrina e
Convênios 76:18. Esta é a visão dos graus de glória que nos dizem as condições celestes, terrestres e
telestiais pós-mortais. Joseph e Sidney Rigdon estavam lendo em João. E na seção 76, versículos 16
e 17, dá os versículos que eles estavam lendo em João. Veja a descrição no versículo 18: “Isso nos
causou admiração, pois foi dada a nós pelo Espírito.”

O Espírito não pode se apoiar em você e não pode concentrar sua mente na revelação que você tem o
direito de receber, a menos que você use as Escrituras como foram destinadas a serem usadas: como
um Urim e Tumim. Eles devem se tornar uma base a partir da qual você extrai as verdades de Deus. E
o melhor material nas escrituras é, claro, o Livro de Mórmon. É por isso que o Livro de Mórmon é a
escritura primária que usei em todos os meus escritos.

Você pode ver a seção 138 de D & C e descobre que Joseph F. Smith estava sentado em seu quarto
pensando nas Escrituras. Ele está quase morto na hora; é cerca de oito semanas antes da morte de
Joseph F. Smith. A Igreja teve muitos desafios nessa época. Felizmente para nós, o homem que se
sentava em casa, doente e preocupado com a morte iminente era, felizmente, o Presidente da Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem uma resposta (não a qualquer inquérito sobre a
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condução da Igreja e não sobre qualquer coisa que tenha a ver com a sua posição, ou com
orçamentos, ou com qualquer outra coisa que gere uma organização) para seus interesses pessoais,
suas apreensões mais profundas, sua morte iminente. Ele morreria cerca de oito semanas depois
disso. As Escrituras se abriram como um Urim e Tumim à sua visão, e temos a visão da redenção dos
mortos, que já havíamos canonizado. O trabalho sobre as escrituras e a revelação andam de mãos
dadas. A restauração começou como consequência do trabalho sobre as escrituras. Ele continuará
quando você finalmente parar o que está fazendo e voltar para estudá-los.

Voltemos ao Joseph Smith versículo 12 de: “Pareceu entrar com grande força em todos os
sentimentos do meu coração. Eu refleti sobre isso de novo e de novo …." Agora essa é uma
declaração interessante. Porque não parece que esse "trabalho" tenha sido um evento único. Ocorreu
repetidas vezes à medida que ele procurava mais compreensão, procurando cada vez mais fundo em
tentar entender o que ele deveria fazer e como deveria realizá-lo. Ele pensou sobre isso “de novo e de
novo, sabendo que se alguém precisava da sabedoria de Deus, eu o fiz…”. Você deveria estar pedindo
a Deus para que possa entender as Escrituras. Você não deve confiar nas exposições de ninguém,
inclusive eu. Essas escrituras têm uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você.
Deus gostaria de falar com você. Não através de mim ou de qualquer outro homem. Deus gostaria de
falar com você. Para ser salvo pelo conhecimento, as coisas que você precisa saber são
singularmente situadas. As coisas que você tem o direito de obter de Deus são singularmente
situadas. Portanto, a menos que você peça a Ele, você nunca recuperará a mensagem única que se
destina a você.

Eu tenho uma resposta de Deus. É por isso que há 40 anos hoje eu fui batizado. O Élder Brian Black
me batizou. Durante o culto batismal, aproximava-se o pôr do sol; a lua surgira no alto e as primeiras
estrelas começaram a brilhar. Brian Black comentou na palestra dada por ele antes de colocar nas
mãos que todos os sinais do céu - o Sol, a lua e as estrelas - tinham sido visíveis durante minha
cerimônia batismal. Eu senti a presença de Deus comigo desde aquele momento até hoje. Só esta
manhã eu chequei no meu escritório antes de vir aqui. Quando cheguei ao meu escritório, havia uma
pomba no gramado para me encontrar. E ela ficou lá quando passei. Agora é uma coisa pequena. Mas
se você está familiarizado com as Escrituras, você entende o que tal símbolo pode significar, e para
mim quis dizer, esta manhã.

Suas vidas devem ser cheias de admiração. Não seja sem fé, mas acredite. E tenha bom ânimo. Ele te
conhece melhor do que você mesmo.

Eu estava choramingando sobre um amigo idiota em oração há um tempo atrás. Durante essa sessão
em particular em que pedi ao Senhor que fizesse algo para consertar os defeitos óbvios do sujeito, a
resposta foi redirecionar o assunto do meu amigo idiota para mim mesmo. O Senhor apontou que a
razão pela qual eu reconhecia prontamente a falha do amigo era porque eu tinha o mesmo defeito
irritante. Eu poderia detectar isso nele, mas não em mim mesmo. Foi uma resposta interessante do
Senhor.

Bem, o meu Presidente da estaca me perguntou há algumas semanas se eu estava orando no
momento em que tive um dos encontros que ele e eu estávamos discutindo, e eu disse: “Não é uma
pergunta justa. Eu vou acordar de manhã e começo a orar. Durante todo o dia, vou cuidar de mil
coisas. E sempre que eu for livre, minha mente voltará à oração e continuaremos o diálogo. E isso
continua o dia todo. Não há um momento em minha vida em que eu não esteja sendo orante ”. E então
a resposta para sua pergunta é, suponho, sim, eu estava orando. Porque dificilmente há um momento
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em que eu esteja ocioso, quando não estou orando. Oração, estudo das escrituras, trabalhando para
conhecer a Deus todos juntos.

Bem, Deus pretende falar para cada um de nós sobre nós, sobre o que é importante para nós e, o
mais importante, sobre o que é importante para você. Ele, ao contrário de nós, não é limitado pela
existência linear que temos. Todas as coisas passadas, presentes e futuras estão continuamente
diante do Senhor (D & C 130: 7).

Como um aparte, você quer um estudo interessante, dê uma olhada no que o Senhor faz em 3 Néfi.
Ele tem essa agenda que Ele foi designado pelo Pai. Cristo descarrega a agenda. Ao ler os capítulos
do ministério do Senhor estabelecidos em 3 Néfi, ele é estruturado, ordenado e construído por todos
os lados. Então, quando Ele anuncia: "Agora terminei com o que o Pai me disse para entregar a você",
e Ele começa a falar, o que se desenrola não é cronológico. É atual, mas é passado, presente e futuro.
Seus pensamentos não são como nossos pensamentos; eles são não-lineares. E às vezes não é fácil
receber o que vem dEle. Requer reflexão e contemplação para analisar Suas maiores revelações.
Você deve entender que o esforço de 40 anos de Néfi em refletir sobre o que viu e ouviu não é
meramente opcional, mas é obrigatório. As revelações de Deus têm profundidade e camadas além da
mente humana, porque se originam da Fonte Mais Elevada.

Voltando ao assunto desta noite, no versículo 13 lemos: “Finalmente cheguei à conclusão de que ou
devo permanecer nas trevas e confusão, ou então devo fazer como Tiago dirige, isto é, pedir a Deus”.
Para todos nós. Você quer saber a verdade da proposição? Você pergunta a Deus e não tenha medo.
Se você perguntar, ele responderá. Mas é melhor você estar preparado para a resposta. Porque a
batalha que já está em cima de nós vai exigir valentia. Um comportamento covarde, efeminado e
parecido com uma galinha nunca pode obter as promessas de Deus. Cristo perguntou: “O que saíam
para ver? Uma cana sacudida pelo vento? É isso que você quer? Porque isso não é quem o Senhor
envia. Oaks, não canas, respondem ao seu chamado. Eu não acho que João Batista chorou sob
demanda. E Sião não é um banco.

Continuando nos versículos 14-15, “Então, de acordo com isto, minha determinação em pedir a Deus,
eu me retirei para a floresta para fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no começo da
primavera de mil e oitocentos e vinte. Foi a primeira vez em minha vida que fiz tal tentativa, pois, em
meio a todas as minhas ansiedades, eu nunca havia feito a tentativa de orar em voz alta. Depois que
me retirei para o lugar para onde tinha planejado ir, tendo olhado ao meu redor e me encontrando
sozinho, ajoelhei-me e comecei a oferecer os desejos do meu coração a Deus. Mal o fizera, quando
imediatamente fui tomado por algum poder que me dominou inteiramente, e tive uma influência tão
surpreendente sobre mim a ponto de amarrar minha língua para não poder falar. Uma escuridão
espessa se juntou a cerca de mim, e pareceu-me por um tempo como se eu estivesse condenado a
uma destruição repentina.

Temos o relato de Orson Hyde sobre essa escuridão espessa, e eu quero ler para você. Este é Orson
Hyde escrevendo sobre a experiência de Joseph: “Ele, portanto, retirou-se para um lugar secreto em
um bosque, mas a uma curta distância da casa de seu pai, ajoelhou-se e começou a invocar o Senhor.
No começo, ele foi severamente tentado pelos poderes das trevas que tentaram superá-lo. O
adversário ignorou sua mente com dúvidas, e trouxe à sua alma todos os tipos de imagens impróprias
e tentou impedi-lo em seus esforços e na realização de seu objetivo. No entanto, a transbordante
misericórdia de Deus veio para elevá-lo e deu novo impulso e impulso à sua força cada vez menor.” Se
a salvação consiste em obter conhecimento - e isso acontece - então você não pode se dar ao luxo de
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confundir sua mente com os tipos de coisas que podem prontamente evocar imagens impróprias,
pensamentos impróprios, ambições impróprias. Na verdade, não importa o que você quer. Há apenas
uma coisa que importa. E essa é a vontade do Senhor para você e com você. E essa vontade é
sempre a mesma: trazer sua felicidade; em última análise, para trazer sua alegria. Ele lhe diz que seu
fardo é leve (Mt 11:30), porque não importa como tenha parecido nas terríveis circunstâncias de 1838
na vida de Joseph Smith, essa declaração de fé de Joseph, esse testemunho da verdade foi vale o
preço que Joseph foi chamado a pagar para obtê-lo.

As coisas de Deus são infinitamente preferíveis a qualquer coisa que possa ser oferecida a você aqui
neste mundo. Você pode realmente ser capaz de comprar qualquer coisa neste mundo por dinheiro.
Mas não deixe que isso aconteça com seu coração ou com sua alma. Sião não terá economia, porque
tem tudo em comum.

Então José, no versículo 16, diz que é um poder maravilhoso do mundo invisível. Deixe-me levá-lo de
volta a esta afirmação: "Um homem não é salvo mais rápido do que ele recebe conhecimento, pois se
ele não obtiver conhecimento, ele será levado ao cativeiro por algum poder maligno no outro mundo,
como espíritos malignos terão mais conhecimento e, consequentemente, mais poder ... "(TPJS p. 217).
Bem, aplique essa citação no contexto do que Joseph está experimentando lá. E perceba que isso não
é algo que você só experimentará depois de partir deste mundo. Na verdade, isso acontece aqui. Ser
cego aqui é parte de ser capturado pelo cativeiro do adversário de sua alma. Aqueles que não
pagaram o preço em trabalho serão enganados mesmo quando eles, citando autoridades e escrituras,
marcharem militantemente para o inferno, proclamando contra os mensageiros de Deus.

Desperta e levante-se! Sacuda a balança que cega você. Escalas que podem ser comparadas a lentes
de contato escuras impedindo que a luz entre em seus olhos, por um lado; mas também como as
balanças usadas para pesar e julgar um assunto errado, por outro lado. Você tem que julgar um
assunto corretamente. Se o julgamento que você julga não é justo, então as escalas dos seus olhos
são realmente trevas. Tome cuidado, pois, ao julgar um assunto, você não termina dizendo que o que
é de Deus é realmente do diabo.

José chamou Deus para escapar desse ser do mundo invisível, e ele viu, como ele diz nos versículos
16 e 17, “… um pilar de luz exatamente sobre a minha cabeça, acima do brilho do sol, que desceu
gradualmente até caiu sobre mim. Mal apareceu quando me vi liberto do inimigo que me mantinha
preso. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois Personagens…. ”Entraremos mais nisso em Idaho
Falls. Ele viu dois “personagens”. Observe a palavra que ele usa. Joseph sabe do que está falando.
Ele estava na presença desses seres. Mais tarde, ele os descreverá como uma exposição doutrinária
que a Igreja aceitou como doutrina. E que foi por uma temporada em suas Escrituras. É por isso que
você precisa trazer suas Palestras sobre a Fé para Idaho Falls. Continuando: “Um deles falou para
mim, chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro - Este é Meu Filho Amado. Ouça-o!"

Eu mencionei isso em várias ocasiões e quero mencioná-lo novamente aqui. Quando Deus chama
uma pessoa pelo nome, não é seu nome completo, como Joseph Smith Junior. Eu não sei o que
Joseph foi chamado naquele momento em sua vida por seus amigos mais próximos. Eu não sei se era
"Joey". Eu não sei se era "Junior". Eu não sei o nome dele que ele passou. Qualquer que fosse seu
companheiro mais íntimo, chamava-o de que o Senhor o chamava. Se o seu amigo mais íntimo o
chamasse de “Joey”, então era “Joey”. Deus não liga para você por qualquer que seja a sua carteira
de motorista.
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Então ele o chamou pelo nome. Você sabe como é reconfortante ter Deus te chamando por um nome
familiar? Em vez de recuar em horror, Ele está atraindo você. Em vez de te afastar, como o Mago fez
em Oz - "Eu sou o Grande e Poderoso" - Deus quer que você se sinta confortável em Sua presença.
Tanto é assim que, quando você entra em Sua presença, é natural que Deus invariavelmente perdoe
seus pecados. Isaías no templo viu Deus elevado e elevado. E sua primeira reação foi: “Ai de mim! Eu
estou desfeito! Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito entre um povo de lábios impuros. ”Era
necessário que um dos Serafins, um dos“ fogosos ”, improvisasse uma ordenança na qual ele tirasse
um carvão do altar com pinças para tocar os lábios de Isaías para purificá-los. O Senhor pergunta: "A
quem enviarei?", Ao qual o agora purificado Isaías responde: "Eis-me aqui, envia-me" (Ver Isaías 6:
1-7). Era o mesmo homem que se acovardava e proclamava: eu "que estava então proclamando:" Aqui
estou eu, envie-me ". O que explica a diferença? É encontrado na compaixão, no perdão, na
integridade do Senhor." Eu sei que você é um Deus da verdade e não pode mentir ”(Éter 3:12).
Quando Ele testifica que seus pecados foram perdoados, somente um tolo irá acusá-lo de pecar, mas
o mundo está cheio de tolos.

Bem, aqui agora temos na história de José esta cena peculiar, onde um jovem rapaz é colocado à
vontade pelo Todo-Poderoso, chamando-o por um nome íntimo, colocando-o na posição em que ele foi
atraído para a intimidade com o Todo-Poderoso. Deus então faz uma pausa. Ele deixa o rapaz se
recompor. O Pai e o Filho não são rápidos em falar. A esse respeito, eles me lembram muito Enoch -
"lento da fala" (Moisés 6:31) Eles não interrompem. Leis controlam essas coisas. Você deve perguntar
para desbloquear a lei e permitir a resposta. Até você perguntar, eles vão esperar. E assim esperaram
que o jovem Joseph Smith se recompusesse e perguntasse.

O relato de Joseph continua no versículo 18: “Meu objetivo em perguntar ao Senhor era saber qual de
todas as seitas estava certa, para que eu soubesse a quem se unir. Tão logo, portanto, me tornei
possesso, para poder falar, do que perguntei aos Personagens que estavam acima de mim na luz ...
Não sabemos quanto tempo isso levou. Não sabemos quanto tempo demorou para o rapaz se
recompor. Para Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo, isso não importava. Deus não está com pressa. E
ele não tem pressa em consertar você. Ele vai esperar em tudo o que você precisa ter permissão de
dispor para você vir junto. E ele vai esperar. Por fim, Joseph se recompôs e fez a seguinte pergunta: “A
quem devo me juntar?” O versículo 19 reconta: “Foi-me respondido que não devo me juntar a nenhum
deles, pois todos estavam errados; e a Personagem que se dirigiu a mim disse que todos os seus
credos eram uma abominação aos seus olhos; que aqueles professores eram todos corruptos; que
"eles se aproximam de mim com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, eles ensinam
doutrinas que são mandamentos de homens, tendo uma forma de piedade, mas negam o seu poder."
Esta resposta é uma mistura de Isaías Jeremias e Paulo, todos tecidos juntos. O relato de Joseph usa
palavras das Escrituras para compor um breve comentário que vai do Antigo Testamento ao Novo
Testamento, na linguagem dos profetas que todos reconhecemos, condenando a totalidade do mundo
cristão.

Lembre-se de que Joseph compôs isso em 1838. Ele colocou em palavras da Escritura os conceitos
que fluíram em sua mente do Senhor dezoito anos antes. Às vezes o Senhor deixa para você colocar
palavras para isso. Às vezes o Senhor te dá as palavras. Na seção 76 de Doutrina e Convênios, as
palavras foram dadas. Eu não sei qual é o versículo 19, se estas são as palavras exatas dadas a
Joseph ou se este foi um conceito que Joseph ficou com o desafio de colocar em palavras. De
qualquer forma, é luz, é verdade e é verdade porque reflete a intenção de Deus na comunicação dada
a Joseph Smith.
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O que você acha que significa "ter uma forma de piedade, mas negar o poder?" Como você nega o
poder da piedade? Como você obtém o poder da piedade? O que significa ter posse do poder da
piedade?

Vamos voltar para aquela seção 76 novamente porque ela tem algum material muito bom nela. Eu
quero ir até o fim. Vamos nos deparar com a mesma noção na Primeira Visão e na seção 76.
Lembrem-se da seção 76 é uma transcrição dada a Joseph que foi ditada, transcrita, lida de volta,
aprovada, e então o ditado continuou até chegarmos ao fim. Veja o início do versículo 113: “Este é o
fim da visão que vimos, a qual nos foi ordenado escrever enquanto ainda estávamos no Espírito. Mas
grandes e maravilhosas são as obras do Senhor e os mistérios do seu reino que ele nos mostrou, os
quais superam todo o entendimento em glória e em força e em domínio; O qual ele nos ordenou que
não escrevêssemos enquanto ainda estávamos no Espírito e que não é lícito ao homem falar; Nem o
homem é capaz de torná-los conhecidos, pois eles são apenas para serem vistos e compreendidos
pelo poder do Espírito Santo, que Deus concede àqueles que o amam, e se purificam diante dele; Para
quem ele concede esse privilégio de ver e saber por si mesmos; Que através do poder e manifestação
do Espírito, enquanto na carne, eles podem ser capazes de levar a sua presença no mundo da glória.
”Observe quando isto ocorrer:“ enquanto estiver na carne ”.

Isso está relacionado a não negar o poder da piedade, a ter a capacidade de “carregar sua presença
no mundo da glória?”. À medida que avançamos em nossa discussão sobre o tema de Sião, torna-se
crítico que você seja capaz de suportar Sua presença enquanto você está na carne. Para aqueles
incapazes de suportar Sua presença, serão destruídos em Sua vinda. Portanto, qualquer que seja
esse poder de piedade, acho que todos nós devemos obtê-lo se quisermos permanecer em Sião.

Continuando na História de Joseph Smith, versículo 20: “Ele novamente me proibiu de me juntar a
algum deles; e muitas outras coisas ele disse a mim, que eu não posso escrever neste momento ”.
Esse é sempre o caso. Aqueles que o Senhor ministra para invariavelmente saber mais do que eles
dizem. Existem razões para isso. Existem leis envolvidas nisso. E a seção 76 sugere que o homem
não é capaz de tornar algumas coisas conhecidas. É realmente difícil transmitir para esse mundo
linear coisas que não se relacionam bem aqui.

Volte para Mórmon, no Livro de Mórmon, começando em Mórmon 9: 2. Essas palavras realmente
soam sinistras. Isto foi escrito por Mórmon no final de sua vida. Ele viveu o que nós classificamos
como uma vida NC-17 se fosse retratado no filme. Entre o estupro, seguido pelo canibalismo das
mulheres capturadas, as cenas de assassinato, desordem e tortura continuamente diante de seus
olhos, sua vida era angustiante. Lembre-se que este é o homem que abreviou o Livro de Mórmon.
Essa é a vida a que ele foi submetido. Então olhe para estas palavras, começando no versículo 2: “Eis
que acreditais no dia da vossa visitação - eis que, quando o Senhor vier, sim, sim, o grande dia em que
a terra será rolada como um rolo, e os elementos se fundirão com calor ardente, sim, naquele grande
dia em que sereis levados perante o Cordeiro de Deus - então direis que não há Deus? Então negarás
mais a Cristo, ou podeis contemplar o Cordeiro de Deus? Suponham que habitareis com ele sob a
consciência de sua culpa? Suponham que você poderia ser feliz em habitar com aquele Ser sagrado,
quando suas almas são atormentadas por uma consciência de culpa que você já abusou de suas leis?
Eis que vos digo que seria mais miserável habitar com um Deus santo e justo, sob a consciência de
sua imundícia diante dele, do que o faria habitar com as almas condenadas no inferno. Pois eis que
quando fordes levados a ver a tua nudez perante Deus, e também a glória de Deus e a santidade de
Jesus Cristo, acender-te-á uma chama de fogo inextinguível. ”
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Agora eu quero que você leia esses versículos cuidadosamente, e pergunte a si mesmo: Exatamente o
que é que Deus está fazendo? Você descobrirá que a única coisa que Deus está fazendo é ser. Ele
simplesmente existe. Esta terrível provação sendo descrita é você. Deus é. Ele está simplesmente se
revelando a você. E esta é sua reação. E por que essa é sua reação? Porque você não tem o poder da
piedade. Por que você não tem isso? Porque você precisa se arrepender. E o que é que você deve se
arrepender? A ausência de conhecimento sobre Deus. Você ainda não sabe o suficiente para ser
salvo. O plano de salvação é o plano de educação, o plano de conhecimento sobre Deus e os
princípios de santidade. E a base sobre a qual, todos vocês, podem viver juntos e ser de um só
coração e uma só mente. Não importa que alguns de vocês tenham crenças políticas estranhas. Não
importa que alguns de vocês gostariam de ver todas as armas no universo revogadas e derretidas. E
outros gostariam que todas as crianças emitissem sua própria permissão de transporte oculto e
estivessem armadas no jardim de infância. Nada disso te separa de poder amar um ao outro e ser um.
Porque muito do que você acha que importa não importa nem um pouco para o Senhor, porque
quando você está ansiosamente envolvido na causa certa, todos ficarão surpresos com o quanto de
nossas preocupações mais profundas são apenas triviais. As coisas do coração são o que importa. As
coisas sobre as quais somos capazes de nos tornar um, no amor um ao outro, são infinitamente
maiores que as questões políticas, sociais e econômicas que nos dividem.

É por isso que neste poço caído e escuro é necessário mantê-lo distraído por este reino Telestial, no
qual você reside atualmente. Você está obcecado por toda a porcaria que se passa aqui. Você está
preocupado com os Kardashians. Não importa. [Suponho que, até certo ponto, é possível que os Red
Sox não tenham importância. Mas estamos jogos oito e meia à frente na Liga Americana Leste agora,
e eu estou lhe dizendo, é bom olhar.] Mas eu discordo.

De qualquer forma, marque essa página 484 em seu Livro de Mórmon. Volte e releia isso, e pergunte a
si mesmo: o que Deus está fazendo, além de meramente ser? A única coisa que ele faz é "ser" e todo
o resto desse discurso doloroso é como você reage. Você está correndo ao redor histericamente,
fazendo uma 'dança de xixi', porque você está em agonia, sua presença é inaceitável, você é impuro,
você é indigno, foi o que Ele veio consertar. E quando ele conserta isso, parte da correção consiste em
dizer a você: “Deixe de lado. Deixe-o de lado, seja meu filho, aceite o amor ”. E então você, por sua
vez, ama os outros, mesmo quando eles não o amam. Porque o que "conserta" é o amor de Deus.

Joseph Smith disse, e isto anda de mãos dadas com Mórmon 9:2-5, “Um homem é seu próprio
atormentador e seu próprio condenado. O tormento do desapontamento na mente do homem é tão
extraordinário quanto um lago ardendo com fogo e enxofre "(TPJS, p. 357). Inflija isso sobre si mesmo.
A maneira mais rápida de conseguir isso é agir nesta vida como o covarde que não está disposto a ser
valente no testemunho de Cristo. Não esteja disposto a levantar-se quando for contestado por aqueles
que lhe dizem que não deve ser assim. O valente é o único meio pelo qual você garante as bênçãos
de Deus.

Quando Urias foi morto, ele foi morto com uma mensagem enviada pelo rei Davi, entregue pela mão
do próprio Urias a Joabe. O rei Davi sabia da integridade do coração de Urias, que Urias podia confiar
na ordem que o condenava a morrer. E Urias, fiel ao seu rei, levou a mensagem a Joabe. Há relatos,
não o que temos em nossa versão do Velho Testamento do Rei James, mas há relatos que sugerem
que quando Joabe abriu a mensagem e a leu, ele a leu para Urias. Urias sabia que ele foi enviado
para a morte. E nesses relatos, os homens que morreram com Urias morreram com ele de bom grado.
É um dos poucos lugares nas Escrituras onde a palavra “valente” aparece (2 Samuel 11: 16-17).
Aqueles homens foram "onde os homens valentes eram". Por sua vez, o indigno rei perdeu algo em
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sua covardia. Não seja covarde. Fique em pé e seja valente, não importa o que seja. Se você não o
fizer, então no dia do julgamento você se achará ausente. Então, também, nesta vida você descobrirá
que não tem o poder da piedade, a menos que você obedeça à lei sobre a qual todas as bênçãos são
predicadas, e você faz sacrifícios. Você obedece a Ele. E obedecer a Ele é se achar estranhamente
incongruente com tudo no mundo externo em que você se encontra.

Bem, por que "todos eles são corruptos?" Você sabe que há uma linha em Lucas (eu gosto de citá-lo
quando ele se encaixa). Dei uma palestra uma vez intitulado "No Caminho para Emaús." É extraído do
livro de Lucas. Eu acho que Luke era o outro personagem que estava andando. Ele nomeia Cleofas,
mas ele não se nomeia. Bem, é em Lucas que encontramos uma citação que eu amo. Isso deve ser
esculpido na parede do escritório do Utah Bar e novamente na parede do saguão. Devemos exigir que
os advogados coloquem em seus cartões de visita. É Lucas 11:52: “Ai de vós, advogados! porque
tirastes a chave do conhecimento; não entrastes em vós mesmos, e os que entraram impediram.”

Os falsos mestres impedem que outros obtenham a salvação, ponto final. Felizmente, eles serão
responsáveis por isso. Você "tirou a chave do conhecimento" ... "nem vós entrais" ... "nem deixais
entrar aos que estão entrando." Este é o trabalho do enganado. Sendo enganados, tornaram-se
mensageiros do adversário (que pretendiam fazer) enquanto enganavam e achavam que o adversário
era Deus. O efeito de sua crença errônea de que eles estão no serviço de Deus enquanto servem ao
adversário é impedir que alguém entre na presença de Deus.

Bem, há outro versículo em D&C 121. Esse seria o escrito no ano seguinte ao testemunho de Joseph
Smith que estamos revendo esta noite. Joseph foi condenado a morrer em 1 de novembro de 1838. O
general que deveria realizar a execução se rebelou e não faria isso. Joseph acabou sendo mantido
preso na cadeia de Liberty. Enquanto ele estava na cadeia de Liberty, ele escreveu uma carta. Tiramos
três trechos da carta e os canonizamos. Seção 121 é uma dessas três seções. Eu quero que você olhe
para o versículo 45, e se pergunte se isso tem algo a ver com “o poder da piedade”.

D&C 121: 45-46: “Que as vossas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os
homens e para com a família da fé; e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente; então
a tua confiança se fortalecerá na presença de Deus; e a doutrina do sacerdócio destilará sobre a tua
alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro um cetro
imutável de justiça e verdade; e teu domínio será um domínio eterno e, sem meios compulsórios, fluirá
para ti para todo o sempre. ”Deus governa sem meios compulsórios. Ele move todas as coisas pelo
Seu poder, permitindo tudo o que existe para escolher (D&C 93: 30-31). Seu caminho é convidativo e
sedutor (Morôni 7:13). Você se quebra das leis que foram ordenadas (D&C 130: 20-21). Você se
condena pelas coisas que você traz sobre si mesmo. Deus simplesmente é. E ele lhe dá oportunidade.
Ele abre a oportunidade para permitir que você entre, se estiver disposto a entrar (Apocalipse 3:20).
Se você está disposto a entrar ou não, é baseado em sua própria conduta, seus próprios desejos. A
melhor maneira de determinar quais são seus desejos é baseada no que você faz.

Estamos tão situados que temos a incapacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não importa
quem você é, você está fazendo apenas uma coisa de cada vez. Toda a sua vida, você está se
concentrando em uma coisa ou em outra coisa. Seja qual for a coisa em que você reside, é o que você
escolheu. Daí a frase que lemos há pouco: "Que a virtude adorne seus pensamentos incessantemente,
então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus". O poder da piedade está relacionado a isso?
O poder da piedade está relacionado com a presença de Deus? Bem, o Livro de Mórmon
continuamente declara que esse é o caso. E qualquer um que sugira o contrário está categoricamente

Página 14 de 26



contradizendo a mensagem do Livro de Mórmon. Esse livro é sobre a ascensão de volta à presença de
Deus. Testemunho após testemunho, experiência após experiência, é o que o Livro de Mórmon
representa. Isso, a ascensão a Deus, é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Você a encontra
quase imediatamente no primeiro capítulo, quando Leí se levanta. E você encontra isso em Néfi. E
você encontra isso em Jacob. E você a encontra em Enos e em Alma e em Mosias. Você apenas
recebe continuamente a mesma mensagem..

Joseph Smith disse: “Eu aconselho a todos para ir à perfeição e procurar mais e mais profundamente
nos mistérios da piedade” (TPJS p 364).

Volte para Doutrina e Convênios, seção 8. Oliver queria traduzir em abril de 1829. Ele havia chegado
para se tornar o escriba de José pouco antes disso e tentou traduzir. Não funcionou tão bem. O
Senhor disse a Oliver no versículo 2: “Eu te contarei em sua mente e em seu coração pelo Espírito
Santo” e assim por diante. Ele fala sobre um dom que Oliver tem, “o presente de Aarão” (versículo 6).
Essa é a vara, ele foi capaz de usar uma vara de adivinhação. Nós estamos meio envergonhados com
isso agora, e nós realmente não falamos mais sobre isso, porque achamos que doms como esse são
meio malucos. Contudo, aqui está nas Escrituras.

Alguns de vocês têm doms que acham um pouco estranhos. E, no entanto, todos vocês têm doms. E
nem todo mundo tem o mesmo dom. E se lhe der acesso a informações de uma fonte divina, como
Oliver, você deve confiar nisto. Não importa do jeito que você faz e do jeito que alguém faz, você está
diferente. Ninguém jamais pensou em uma pedra de vidente até que Joseph Smith a encontrou, só
mais tarde para encontrá-la ratificada no livro de Mosias no Livro de Mórmon (Mosias 8:13). Bem, em
todo caso, estou interessado nos versículos 10 e 11 da revelação dada em abril de 1829, onde diz:
“Lembre-se de que sem fé nada pode ser feito; portanto pergunte com fé. Trifle não com estas coisas;
não peça o que você não deveria. ”Então, tudo bem, você precisa ser cuidadoso. Você não está
pedindo por algo que você não deveria pedir! Pelo amor de Deus! Isso é proibido! Bem, isso é seguido
imediatamente pela declaração: "Peça que você conheça os mistérios de Deus". Esse é um
mandamento. E qualquer um que te diga que você não deveria estar procurando cada vez mais nos
mistérios de Deus, bem, acho que acabamos de ler sobre eles em Lucas, não é? Você não entra em si
mesmo, e você não permite que aqueles que estão entrando tenham permissão para ir. Porque você
não entende o poder da piedade! Você nega o poder da piedade! Eu declaro a você nas palavras da
Escritura: “Peça que você conheça os mistérios de Deus!” Esse é um mandamento dado a nós por
revelação, consagrado nas Escrituras em que vocês dizem acreditar. Parem de negar o poder da
piedade. E pare de cair para os sofistas e advogados que enganam você, sugerindo que você não
deve investigar os mistérios de Deus. Eles são anti-cristo. Eles se opõem à doutrina da salvação. Eles
negam o poder da piedade. E eu não sou e você não deveria ser.

Bem, agora temos 20 versículos na História de Joseph Smith e aprendemos um monte de coisas. Ele
disse que há algumas coisas que ele não pode escrever. Eu quero que você se pergunte a esta altura:
Como você sabe se Joseph está dizendo a verdade? Como você sabe se o que você está vendo aqui
é um testemunho verdadeiro ou não? Como você vai consertar isso? Como você vai saber isso? A
seção 63 de Doutrina e Convênios tem um lembrete dos riscos envolvidos em pregar falsamente. Veja
os versículos 60-62: “Eis que eu sou o Alfa e o Ômega, mesmo Jesus Cristo. Portanto, que todos os
homens cuidem de como eles tomam meu nome em seus lábios - Pois eis que em verdade eu digo
que muitos dos que estão debaixo dessa condenação usam o nome do Senhor e o usam em vão, não
tendo autoridade." Isto está tomando o nome do Senhor em vão.
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Como você sabe que alguém fala com autoridade? Como você sabe que Joseph está escrevendo um
testemunho que é autoritário? Como sabemos se alguém que abre a boca e fala que Deus aprovou a
mensagem que eles estão transmitindo? Vá para Doutrina e Convênios, seção 5. Isso é março de
1829. Oliver Cowdrey não chegaria até 5 de abril, o mês seguinte. Dê uma olhada primeiro no
versículo 3: “E eu fiz com que você fizesse um convênio comigo, para que você não os mostrasse a
não ser para aquelas pessoas a quem eu lhes ordenei; e você não tem poder sobre eles, a não ser
que eu lhes conceda ”. Neste momento, em 1829, Joseph Smith talvez seja o único homem vivo que
tinha um convênio com o Senhor. "Você entrou em um convênio comigo." Todos nós somos
beneficiários dos convênios que existiam desde o início, dados aos “pais”, que se tornarão um tópico
importante neste ano. Mas em termos de alguém com quem o Senhor fez um acordo e fez um
convênio, no momento em que estamos olhando em 1829, essa pessoa era Joseph Smith. Nosso
Senhor é um homem de convênios. Nosso Senhor faz convênios regularmente. Conhecê-lo é fazer um
convênio com ele. E José, quando a seção 5 foi revelada, teve um.

Olhando para o versículo 4: “E você tem um dom para traduzir as placas; e este é o primeiro dom que
Eu dei a você; e Eu ordenei que você não aspira outro dom até que meu propósito seja cumprido nisso
... ”Eu quero que você marque isso. Quero que você perceba que Joseph está sendo avisado por
Deus: “Não aspira a outro dom além desta tradução”. Por que Deus faria isso?

Volte para o versículo 20 da História de Joseph Smith, que aconteceu em 1820. Já sabemos que
Joseph havia sido ensinado pelo Senhor com “muitas outras coisas que ele disse a mim neste
momento que não posso escrever”. Joseph já conhecia tanto. Ele já tinha visto coisas além do olho
mortal. Já tinha sido dotado com aquele certo entendimento que recaía do outro lado do véu, como
conseqüência disso, Joseph sabia muito mais do que ele estava dizendo. A designação consistia na
obrigação de traduzir o Livro de Mórmon. Portanto, Joseph estava autorizado naquele momento
apenas para realizar esse trabalho. Se Joseph ultrapassasse o limite da tarefa que lhe fora confiada no
momento em que ele estava fazendo esse trabalho, ele estaria entretendo um pretexto. Isso é porque
a incumbência dado a ele no momento da revelação foi confinado ao Livro de Mórmon. Ele sabia
mais? Absolutamente. Ele tinha mais à sua disposição com que ele poderia ter entretido pessoas?
Sem qualquer pergunta. Mas ele foi convidado a fazer um trabalho. E na fidelidade de seu coração, ele
se limitou a esse trabalho até que foi realizado pela primeira vez. Fazer mais do que isso seria um
pretexto.

Estes são apenas apartes em nosso caminho para a resposta à pergunta sobre como saber se Joseph
está dizendo a verdade. A resposta é dada a partir do versículo 5: “Em verdade vos digo que ai virão
sobre os habitantes da terra se não derem ouvidos às minhas palavras ...” Isto é Cristo, possuindo as
palavras. Não é Joseph, nem as palavras de Joseph, mas de Cristo. Então, temos os versículos 6-7:
“Pois depois disso sereis ordenados e saiam e entreguem minhas palavras aos filhos dos homens. Eis
que, se não acreditarem em minhas palavras, não acreditarão em você, meu servo Joseph, se fosse
possível que você lhes mostrasse todas essas coisas que lhes confiei ”.

Deus é dono das palavras. Você não acreditaria no resto se não acreditar no que está autorizado a ser
falado. Joseph se limitou a entregar o que Cristo queria entregado. E cabe a eles escolher. E se eles
reconhecem a voz do Mestre (João 10:27), então eles receberam a mensagem Dele. A revelação
expande isso nos versículos 8-9: “Oh, esta geração incrédula e obstinada — minha ira está acesa
contra eles. Eis que em verdade eu te digo: Reservei aquelas coisas que te confiei, meu servo Joseph,
para um sábio propósito em mim, e isso será dado a conhecer às futuras gerações; Mas esta geração
terá a minha palavra através de você ... ” Quando deixamos de ouvir uma mensagem vinda de Cristo e
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não reconhecemos a Sua voz, então a ira do Senhor se irrita. Sua decepção é palpável. Nós
deveríamos saber melhor.

Este tema das palavras de Cristo que vêm através de Joseph para nossos dias é ecoado em uma
carta da Cadeia de Liberty, encontrada em D&C 122: 2 “… Enquanto os puros de coração, os sábios,
os nobres e os virtuosos, procurarão conselho e autoridade e bênçãos constantemente debaixo de tua
mão.” Isso marca aqueles que agradam a Deus hoje - eles ainda olham para as revelações de Joseph
como contendo a voz de Cristo. Esta é a palavra do Senhor para Joseph Smith sobre aqueles que são
sábios, nobres e virtuosos. Eles são os que vão buscar conselho e autoridade e bênçãos sob a mão de
Joseph. Isso é tão verdade neste momento como era então.

Como hoje recebemos bênçãos “sob a mão de Joseph”? Bem, se você olhar para o uso da palavra
“mão”, quase invariavelmente ela está associada a palavras encontradas nas Escrituras, dadas ou
compostas por um profeta. O livro de Abraão foi escrito sob a mão de Abraão (veja a nota de rodapé
do Livro de Abraão). O Livro de Mórmon, sob as mãos de Mórmon (veja a página de rosto do Livro de
Mórmon). A mão de Joseph ainda é a mão que devemos olhar se quisermos saber qual era a palavra
de Deus para nossa geração. Você não tem idéia de quão completamente suplantamos as palavras
dadas por Joseph Smith e o que é que você se entretém em cada dia de sábado. Nós contradizemos o
que recebemos sob as mãos de Joseph continuamente, mas não com impunidade. Teremos que dar
conta disso eventualmente.

Indo para D&C 5, versículo 14: “E a mais nenhum concederei este poder, para receber este mesmo
testemunho entre esta geração, neste o início do nascer e do sair de minha igreja do deserto — claro
como a lua, e bela como o sol, e terrível como um exército com estandartes ”. Essa descrição mostrará
outro tempo na oração dedicatória ao Templo de Kirtland, na seção 109. É uma descrição da Igreja do
Senhor. A Igreja do Senhor é “clara como a lua, bela como o sol”. As palavras “clara como a lua”
significa que elas se encaixam na descrição dada na seção 76 de Doutrina e Convênios descrevendo
aqueles que têm a glória da lua como herança. . "Justo como o sol" é descrito na seção 76 de Doutrina
e Convênios e descreve aqueles que herdarão a glória celestial. É assim que Ele descreve Sua Igreja,
e eles serão os únicos que serão capazes de permanecer em Sua vinda.

O ministro para os que estão na glória terrestre é o Filho, ou seja, o Filho de Deus (D&C 76:77), que
pretende fazer muitos filhos de Deus. E na glória celestial, a plenitude do Pai habita (D&C 76:92). E
assim a Igreja que Ele possui, a qual Ele chama de "meu", que Ele pretende trazer do deserto das
trevas e confusão para a luz, pela qual eles podem entender as coisas de Deus, é necessariamente
composta daqueles que têm conhecimento suficiente para ser “claro como a lua, belo como o sol e
terrível como um exército com estandartes.” Quando chegamos a Grand Junction, e estamos falando
sobre a condição de Sião, e vamos estar procurando Quão muito, muito perigoso é encontrar esse tipo
de glória quando você está despreparado para estar lá.

Vamos a Lucas 9:25-26: “Pois o que é um homem favorecido, se ele ganha o mundo todo e se perde
ou é lançado fora? Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se
envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos.” Veja se
Joseph está falando palavras do Filho, e se você tem vergonha de possuir as palavras que vêm a nós
pela mão de Joseph, a sua vergonha não é para com Joseph, mas a sua vergonha é para com Ele que
ensinou a Joseph as palavras para falar. Daqueles que se envergonharem de reconhecer que estas
são as palavras do Senhor, o Filho do Homem se envergonhará.
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Bem, a credencial de José era a posse das palavras de Cristo. Ele veio com autoridade? Ele falou as
palavras de Cristo? Cristo havia confiado a ele um ministério e uma mensagem? A resposta é sim. Ele
veio com autoridade. É tudo vaidade, toda vaidade, todo absurdo se ele não tiver uma mensagem de
Deus. Mas se ele faz, então sua credencial é sua mensagem. E como você sabe disso? Bem, não nos
deparamos com isso apenas alguns minutos atrás, Tiago 1:5? Tudo o que estava e está acontecendo
na restauração volta para Tiago 1:5. Por que você não pede a Deus, que dá a todos os homens
liberalmente? Gostaria que você soubesse muito mais do que você atualmente faz. Ele não repreende,
não repreende, nem diz que os mistérios estão fora dos limites. Ele diz, vem e aprende sobre mim. Ele
diz, eu ordeno que você investiga e pergunte sobre os mistérios de Deus. Ele diz que a própria
salvação depende do conhecimento. "E esta é a vida eterna para que você possa conhecer a Cristo"
(João 17: 3). Como você pode servir ao Mestre que não conhece (Mosias 5:13)?

Bem, vamos pular para os versículos 25-26 na História de Joseph Smith: “Assim foi comigo. Eu
realmente tinha visto uma luz, e no meio daquela luz eu vi dois Personagens, e eles realmente falaram
comigo; e embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tinha visto uma visão, ainda assim era
verdade; e enquanto eles me perseguiam, insultavam-me e falavam falsamente contra mim todo tipo
de maldade por assim dizer, fui levado a dizer em meu coração: Por que me perseguir por dizer a
verdade?” Esse sempre será o caso se você souber Cristo, porque aqueles que não o conhecem não
acreditam que você o conhece. Existem leis ordenadas antes da fundação do mundo que exigem que
elas sirvam ao seu pai. E você deve servir o seu. Não há outra escolha. Existem apenas duas equipes,
apenas duas igrejas, de duas maneiras. E não importa se a prostituta em particular que você escolhe
seguir é graciosa, arrumada, bem comportada e usando um vestido de noiva branco. Existem apenas
duas igrejas, das quais apenas uma é a de Cristo.

História de Joseph Smith, versículo 26: “Eu estava agora satisfeito com o mundo sectário - que não era
meu dever unir-se a nenhum deles, mas continuar como eu era até mais direcionado.” Isso é
interessante? Aqui você tem Joseph que recebeu instrução, e ele está simplesmente assumindo que
ele deve continuar seu caminho até que ele consiga alguma direção adicional. Isso vai durar anos,
lembre-se, por anos.

Na tradução de Joseph Smith de Mateus, capítulo 3 - não vamos olhar para isso, mas - ele fala sobre o
que aconteceu no incidente no templo em que Cristo tinha 12 anos de idade, então o que acontece
quando Ele inicia Seu ministério. Foram “muitos anos” que passam enquanto o Senhor espera “a hora
do Seu ministério se aproximar.” Da mesma forma, Joseph estava esperando até descobrir o que mais
deveria fazer.

Veja o versículo 27: “Continuei a perseguir minhas vocações comuns até o dia 21 de setembro de mil
oitocentos e vinte e três ...” Oh, olhe para isto, em 21 de setembro de mil e oitocentos vinte e três, que
é outro dos cantos da terra. Este é o equinócio de outono quando tudo está em equilíbrio, a luz e a
escuridão. Aquele momento que logo chegará a nós, sendo hoje 10 de setembro.

Olhando no versículo 28, da metade para baixo: “Eu fui deixada para todos os tipos de tentações; e,
misturando-me a todos os tipos de sociedade, caí freqüentemente em muitos erros tolos e mostrava a
fraqueza da juventude e as fraquezas da natureza humana; o que, lamento dizer, me levou a muitas
tentações, ofensivas aos olhos de Deus. Ao fazer essa confissão, ninguém precisa me supor culpado
de qualquer pecado grande ou maligno. Uma disposição para cometer tal nunca foi em minha
natureza. Mas eu era culpado de leviandade, e às vezes associado com companhia jovial, etc., não
consistente com aquele caráter que deveria ser mantido por alguém que foi chamado por Deus como
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eu tinha sido. Mas isso não parecerá muito estranho para qualquer um que se recorde de minha
juventude, e esteja familiarizado com meu temperamento alegre nativo.” Como um aparte, Cristo tem
um temperamento alegre. Joseph tem um temperamento alegre. Tenha bom ânimo.

Lembre-se desse testemunho que Joseph Smith escreveu em 1838, após o julgamento feito no início
daquele ano em abril, no qual as alegações de adultério foram feitas contra ele por Oliver Cowdrey. As
atas do Alto Conselho disseram que lidaram com "o negócio de garotas" ou as alegações de Oliver
sobre o negócio de garotas. Joseph foi exonerado. Nós entretemos muitas falsas noções sobre Joseph
Smith e a prática do casamento plural. Hales completou e agora está fora com um conjunto de três
volumes. Em seus livros, ele reúne todos os materiais originais existentes envolvendo Fanny Alger. No
relato sobre Fanny Alger e o incidente no celeiro, que algumas pessoas explodiram em Emma Smith,
que pegava Joseph Smith no mesmo ato de intercurso com Fanny Alger, ele rastreia. Quando todo o
material de origem é coletado, o que você aprende é que Emma Smith testemunhou "a transação". A
"transação" consistiu em Levi Hancock realizar uma cerimônia de casamento no celeiro, com Joseph
Smith dizendo Levi as palavras para usar, e Levi realizando a cerimônia. Emma estava na porta
ouvindo ou testemunhando “a transação” no celeiro. Esta é a "transação" que se tornou
subseqüentemente embelezada em todo tipo de licença dirigida pela libido para aqueles que gostariam
de um profeta menos virtuoso do que o que nós realmente tivemos. Queremos mais fraquezas nele
para nos permitir desfrutar de maiores fraquezas.

Como Joseph disse: "Ninguém precisa me supor culpado de nenhum pecado grande ou maligno. A
disposição de cometer tal coisa nunca esteve em minha natureza". Não era da natureza de Josph.
Aqueles que afirmam o contrário estão procurando uma licença que Joseph não achava que ele
poderia conceder a si mesmo.

Indo para o verso 29: “Na noite acima mencionada de 21 de setembro, eu havia me retirado para a
minha cama para a noite, eu me fizrei a oração e súplica ao Deus Todo-Poderoso por perdão de todos
os meus pecados e loucuras ...” Depois Joseph continuou no seu caminho e esperou pelo Senhor, ele
chegou ao ponto em que ele tinha alguma apreensão sobre sua posição diante de Deus, porque tinha
sido um longo tempo desde a sua última visita. Observe que é Joseph quem conduziu os eventos que
aconteceram no equinócio de outono, fazendo uma investigação sobre seus pecados. Ele pediu
perdão e queria saber de seu estado e estar diante de Deus, dizendo no final do versículo 29: "Eu
tinha plena confiança em obter uma manifestação divina, como eu já tinha antes".

Se Joseph Smith pudesse obter uma manifestação divina respeitando sua posição diante de Deus,
você também pode. Se Joseph Smith pudesse sair e perguntar sobre que Igreja se unir, você também
pode. Morôni 10: 4-5 diz: “… pelo poder do Espírito Santo, você pode conhecer a verdade de todas as
coisas”. A verdade de todas as coisas. Não há nada fora dos limites. Não há nada sobre o que você
vai ser repreendido e disse: “Não pergunte. Não investiga. Eu não direi.” Agora você pode pedir algo
pelo qual você não está preparado para ouvir uma resposta, porque ainda existe alguma preparação.
Mas se você perguntar, então você põe em movimento, do outro lado, permissão para consertar o que
há de errado com você.

Você já leu a 10ª parábola “A virtude que falta?” Se você leu a 10ª parábola, você sabe que há um
lapso de tempo em que uma virtude que falta é fornecida como conseqüência da experiência do
mundo real. A resposta é posta em movimento, como consequência das leis de Deus, sobre as quais
todas as bênçãos são predicadas. Este versículo no testemunho de Joseph mostra como é obrigatório
que você peça! E a propósito, a resposta para a pergunta que você faz de Deus sempre será: "Sim".
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No entanto, se você não está pronto para o "sim", então você passará por um período de renovação e
reparo.Quanto tempo você precisa ser renovado e reparado depende de quanto do absurdo tóxico
deste Reino Telestial você tem bêbado e quanto disso você continua a beber enquanto o Senhor
trabalha para responder à sua pergunta.Tudo que você aceita e que se opõe à capacidade de Deus de
falar com você irá impedi-lo de responder-lhe. Então, assim que você deixar para trás esse absurdo, e
na fé se torna crente, tão cedo Deus será capaz de tapar os vazamentos, consertar a dobradiça, e
consertar a janela quebrada.Ele realmente tem uma casa de ordem, ou melhor, Ele só vai entrar num
templo que é santo, qual templo vocês são (1 Coríntios 3:17). Não foi construído por mãos humanas.
Foi construído por Deus no ventre de sua mãe. E você foi agraciado com isso quando você tomou seu
primeiro fôlego. Está usando isto agora - é o templo Dele. O Senhor a quem você procura de repente
chegará ao seu templo (Mal. 3: 1), mas não deve ser corrompido. Limpe-se. Se você quer saber qual é
o seu estado e posição porque está incerto, pergunte a Deus. Espere que ele responda.

Veja o próximo versículo do relato de Joseph (versículo 30): “Enquanto eu estava assim no ato de
invocar a Deus ...” Enquanto ele estava no ato de invocar a Deus! Se você está no caminho certo com
a fé certa, procurando as respostas certas, você nem sequer consegue terminar a frase. Deus sabe o
que você precisa de “antes de pedir a Ele” (Mateus 6: 8). Isso é do Sermão da Montanha. Cristo te diz
isso. Aquela dor horrível, o anseio, o vazio, o vazio dentro de você é o que Cristo pretende preencher.
Esse é o Seu propósito ao vir ao seu templo.

Então, enquanto ele estava no ato de invocar Deus, ele descobriu uma luz aparecendo em seu quarto
“que continuou a aumentar até o quarto ficar mais claro do que ao meio-dia, quando imediatamente
uma personagem apareceu ao meu lado, de pé no ar, sendo que seus pés não tocavam o chão.”
[Como um aparte interessante, quero fazer a pergunta, por quê? Por que Morôni ficou no ar com os
pés, sem tocar o chão? É um tópico interessante sobre o qual não vamos falar aqui. Está fora do
assunto, e não vai nos levar a Sião, mas há "coisas" aqui.]

Ah, e ele estava com um robe solto. O versículo 31 registra: “Ele usava uma túnica solta de brancura
extraordinária. Era uma brancura além de qualquer coisa terrena que eu já tivesse visto; nem acredito
que qualquer coisa terrena possa parecer tão excessivamente branca e brilhante. Suas mãos estavam
nuas e seus braços também, um pouco acima do pulso; assim também seus pés estavam nus, assim
como suas pernas, um pouco acima dos tornozelos. Sua cabeça e pescoço também estavam nus.
Pude descobrir que ele não tinha outra vestimenta, a não ser este manto, como estava aberto, para
que eu pudesse ver em seu peito." Note que isso não era um traje cerimonial. Como conseqüência
disso, posso dizer que não há problema em ser enterrado sem a indumentária do templo, porque você
não vai usar essas coisas na ressurreição de qualquer maneira. Se você herdar a glória que os anjos
de Deus, incluindo Morôni (que certamente é exaltado), vestir, não será meramente cerimonial.

Você pode ler sobre a descrição do que Cristo usa nas Escrituras também. Traje cerimonial é apenas
isso: traje cerimonial. Ele é projetado para ensiná-lo sobre a criação, dotá-lo de certos conhecimentos
sobre o processo de ser exaltado. Mas não é o traje que você verá nas ruas do céu. Eu realmente
acho que o traje no céu parece egípcio, mas isso não é particularmente importante para nossos
propósitos.

Este anjo que veio a Joseph estava vestindo apenas um manto. Não foi cerimonial. Ele não tinha
sapatos nos pés, nem um gorro, nem uma variedade de coisas que associamos a um vestido
cerimonial. Você pode ler uma descrição do traje de Cristo em 3 Néfi 11:8. E a descrição lá é muito
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parecida com a descrição que temos aqui, Cristo e Morôni usando o mesmo tipo de coisas. E só por
diversão, vamos voltar ao Êxodo.

Olhando para a descrição do traje cerimonial para o Tabernáculo de Moisés em Êxodo 28, começando
no versículo 4: “E estas são as vestes que eles farão; um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma
jaqueta bordada, uma mitra e um cinto; e eles farão roupas sagradas para Arão, teu irmão e seus
filhos, para que ele ministre a mim no ofício do sacerdote. Tomarão ouro, e azul, e púrpura, e
carmesim, e linho fino. ”Como em Joseph e no Amazing Technicolor Dreamcoat:“… e amarelo e verde
e roxo e laranja e branco…” Me desculpe, eu deveria não faça isso. Mas você pode ler a descrição do
traje, passando pelo capítulo 28. O Senhor veste-se de trajes cerimoniais projetados para transmitir
símbolos com significado. Mas eles não são um fim, são apenas símbolos. Seis dias de criação
simbolizados por seis artigos de vestuário nos atuais rituais do templo. Cada um dos quais pode ser
associado a um dos dias da criação. Portanto, ao entrar pelo véu, é como se a totalidade da criação
fosse redimida em sua pessoa. Você representa a salvação para toda a criação. Porque em você, você
deveria ser capaz de ser resgatado, a própria criação continua. Esses são símbolos. Eles se
comunicam com as idéias da mente. Idéias que são eternas. Eles não são fins em si mesmos.

Bem, tenha isso em mente, porque você está aqui nesta propriedade para ser treinado. Você está aqui
para aprender alguma coisa. Você está aqui para aprender sobre o poder da piedade. E por "aqui" não
me refiro a este quarto, embora isso seja certamente verdade. Eu estou falando sobre esta vida em
que você se encontra. Este lugar, este terrível mundo caído, esta oportunidade gloriosa em que o
sacrifício é realmente possível. Você não evita isso e não necessariamente procura. Mas quando se
depara com você, você enfrenta isso bravamente. Você fica onde Deus te coloca. E você não deixa
nenhum homem te mover de onde Deus quer que você esteja. Porque aí está a salvação. Você está
obedecendo a uma lei ordenada antes da fundação do mundo. Você não pode se apegar a tais
bênçãos, a menos que você obedeça a lei sobre a qual ela é predicada. Sempre haverá, em números
absolutos, apenas alguns que encontrarão esse caminho reto e estreito. Haverá uma abundância
transbordante daqueles que lutarão contra ela. Isso é porque eles servem ao seu mestre. Você não
tem tempo para se preocupar com eles. Você serve o seu. E esse Mestre precisa ser Cristo.

Bem, estamos agora prestes a chegar ao tópico de hoje à noite. Mais uma vez, Joseph é chamado
pelo nome, e este é o versículo 33. Ele estava com medo, mas o medo logo o deixou. A razão pela
qual ele estava com medo era porque ele estava buscando perdão de seus pecados. Em resposta a
essa preocupação, apareceu um indivíduo perfeitamente branco e iluminado que representava a
limpeza do próprio céu. Joseph, em contraste, estava preocupado com sua própria limpeza. Ele estava
perguntando sobre seus pecados, e um ser visivelmente limpo estava diante dele; por isso ele estava
com medo. E por que ele estava com medo? Porque, mais uma vez, você vê o notável contraste entre
você e o céu. Você e eu sabemos o que está no nosso coração. Eu sei que falhas eu tive, e eu sei que
um ser angelical pode ver através de mim. Portanto, preciso de algo que me tire o medo. Joseph
explica: "Ele me chamou pelo nome". É a mesma coisa de antes. Morôni dissipa o medo deixando
Joseph saber que temos uma irmandade, temos um relacionamento. Vemos os resultados: “… o medo
logo me deixou”. “Ele me chamou pelo nome”.

É sobre isso que queremos falar. O anjo disse a Joseph sobre os apetrechos que ele deveria receber.
Mas na primeira reunião, Morôni dá a Joseph algo mais importante e inteiramente intangível. É o que é
mais importante. É conhecimento. Morôni entregou uma mensagem. Mas sua mensagem não era
como a que encontramos na versão da Bíblia do rei Jaime. Leia História de Joseph Smith 1:37: “Pois
eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos, sim, e todos os que cometem
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impiedade, queimarão como restolho; porque os que vêm, os queimarão, diz o Senhor dos Exércitos,
para que não fique raiz nem ramo.”

As palavras “raiz” e “ramo” são palavras genealógicas. Observe também “os que vêm” e pergunte a si
mesmo: quem são eles? Por que “eles” vão “queimá-los” na “vinda deles”? Esses são assuntos
importantes.

Joseph continua: “E novamente, ele citou o quinto versículo assim: Eis que eu vos revelarei o
Sacerdócio, pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele
também citou o próximo verso de maneira diferente: E ele plantará no coração dos filhos as promessas
feitas aos pais, e o coração dos filhos voltará para seus pais. Se não fosse assim, toda a terra seria
totalmente desperdiçada em sua vinda ”.

Nós provavelmente chegaremos a essa parte em torno do Spanish Fork no próximo ano. Tudo sobre
isso está lhe dizendo algo que é notavelmente diferente de onde nos encontramos agora. O dia está
chegando para queimá-los. Quando?

E temos o alerta de Morôni sobre “os que vêm”. Quem? Nem "raiz" nem "ramo" serão deixados após a
próxima gravação. Isso é genealógico. Depois, há menção de Elias e do sacerdócio. Nós falaremos
sobre isso em outro dia. “As crianças são plantadas em seus corações”, porque as crianças estão
vivendo. Mas o que é plantado são “promessas feitas aos pais”. Quem? O que promete? Quando eles
foram feitos? Tudo isso é importante considerar. Então Morôni fala de “corações de crianças voltados
para seus pais” e temos outro assunto a ser considerado. Há muito nisso que precisamos separar. Nós
precisamos entender. E nós estamos indo para lá. Porque entender isso é entender a fundação de
Sião.

A fundação de Sião consiste, em grande parte, na reconexão dos filhos, como conseqüência das
promessas feitas aos pais, de volta aos pais. É assim que pode haver um elo de ligação que conecte
as crianças que estão na terra com os pais que estão nos céus - não uma conexão com os mortos que
estão no mundo espiritual. Aqueles que estão mortos precisam desesperadamente de seu ministério
para salvá-los. Pois, conectando-se a eles é conectar-se essencialmente aos condenados, aos mortos,
aos desencarnados. Os pais que estão no céu são aqueles a quem você precisa para formar o elo. E
eu escrevi um artigo sobre o que eu suponho que alguns de vocês já leram. Basta enviar uma nota
para o blog e eu enviarei um e-mail para você. É "A Missão de Elias Reconsiderada". Mas veja, todo o
propósito por trás dessas promessas e profecias entregues a Joseph por Morôni era consertar esse
problema. Porque se não fosse assim, o mundo inteiro seria totalmente desperdiçado, totalmente
desperdiçado com a vinda Dele (e “deles”).

Então Joseph relata: “Além disso, ele citou o décimo primeiro capítulo de Isaías, dizendo que estava
prestes a ser cumprido”.

Vamos voltar ao 11º capítulo de Isaías, porque, cara, nós fizemos uma confusão daquilo. Tudo bem,
isso está "prestes a ser cumprido". Isaías lê: "E sairá uma vara do tronco de Jessé, e um Galho brotará
de suas raízes." O Haste é o servo que é um descendente de Jessé, um indivíduo que é tanto de Judá
e de Efraim, a quem pertence legitimamente ao sacerdócio. Mantenha seu dedo lá no capítulo 11 de
Isaías e volte para Doutrina e Convênios 113 e você verá onde essas palavras são explicadas.
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D&C 113: 1-4: “Quem é o tronco de Jessé mencionado nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 11 de
Isaías? Verdadeiramente assim diz o Senhor: é Cristo. Qual é a vara mencionada no primeiro versículo
do capítulo 11 de Isaías, que deveria vir do tronco de Jessé? Eis que assim diz o Senhor: É um servo
nas mãos de Cristo, que é em parte descendente de Jessé, descendente de Judá, bem como de
Efraim, ou da casa de Joseph, sobre quem há muito poder."

Olha, até que você tenha sucesso, você falhou. Eu não me importo com quem vem, reivindicando o
que eles querem reivindicar. Até que o trabalho seja feito, ninguém pode levar crédito por isso, ponto
final. Há todo tipo de bobagem que circula sobre quem tem as chaves. É aquele velho jogo: “Botão,
botão que tem o botão?” Olha, alguém vai fazer o trabalho. Quando o trabalho terminar, você saberá.
Até que o trabalho seja feito, ninguém pode ser identificado com o papel, ponto final. É arrogância, é
pretensão, é tolice alguém dar um passo à frente e dizer: “Eu, eu sou esse homem!” Faça o trabalho,
termine o curso, cumpra o convênio. Quando você faz isso, você pode pegar o nome. Até você fazer o
trabalho, é apenas barulho.

Então, vai sair “uma vara do tronco de Jessé, e um galho brotará das suas raízes: E o espírito do
SENHOR repousará sobre ele, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder,
o espírito do conhecimento e do temor do SENHOR ...” Observe isso! Oh! Graças a deus! Alguém
finalmente temerá o Senhor, mais do que temem o homem! Estou ansioso por esse momento; espero
viver para ver isso!

Continuando no versículo 3: “E o farão com rápido entendimento no temor do SENHOR; e ele não
julgará com a visão dos seus olhos, nem convencerá com a audição dos seus ouvidos; mas com
justiça julgará os pobres; e reprovai com equidade para os mansos da terra: e ele ferirá a terra com a
vara da sua boca ... ”. Note que neste contexto a “vara”não é meramente uma pessoa, mas é também
a palavra de Deus.

Continuando, “… e com o sopro de seus lábios ele matará os ímpios. E a justiça será o cinto dos seus
lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo também habitará com o cordeiro, e o leopardo se
deitará com o cabrito; e o bezerro e o jovem leão e o mancebo juntos; e uma criancinha os guiará ”.
Este é, naturalmente, o dia do milênio.

De acordo com Morôni, essas coisas devem acontecer em breve. “E a vaca e o urso se alimentarão;
os seus filhos deitarão juntos; e o leão comerá palha como o boi. E a criança sugadora deve brincar no
buraco da áspide, e a criança desmamada deve colocar a mão na cova do cocheiro. Não se fará mal
nem dano algum em todo o meu santo monte; porque a terra se encherá do conhecimento do
SENHOR, como as águas cobrem o mar.”

Nós começamos com esse tema. Você vê que é o conhecimento que tipifica o milênio. Imagine
pessoas cheias do conhecimento do Senhor. Isso é o que você tem que segurar. Isso é o que você
deve se tornar.

Continuando: “E naquele dia haverá a raiz de Jessé, que será uma bandeira do povo; a isto os gentios
procurarão, e o seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor porá novamente
sua mão pela segunda vez para recuperar o remanescente de seu povo, que será deixado… ”
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Bem, isso deve entrar em breve. Não então, não no tempo de Joseph, não naquele dia, mas por e por
isso. É por isso que precisamos rever a restauração neste ano. Não podemos avançar até primeiro
lembro o que já foi dado.

Quando um ramo é falado, devemos olhar para João 15: 1-6. Ali Cristo fala de si mesmo como a
“verdadeira videira” à qual devemos nos conectar, se quisermos dar frutos. Nós não vamos fazer isso,
porque nosso tempo é muito gasto. Mas Cristo fala sobre um servo, sobre Cristo sendo a verdadeira
videira. Nenhum de nós pode dar frutos a menos que estejamos conectados à verdadeira videira. Mais
uma vez, esse é um termo genealógico. Esse é um termo da família de Deus. Esse é um termo filho de
Deus. E ele pretende fazer muitos filhos de Deus (1 João 3: 2), para trazer muitos filhos para a glória
(Hebreus 2:10).

Joseph recebeu, nesta primeira entrevista com o anjo Morôni, um anúncio sobre as primeiras
indicações da restauração da intenção de Deus de restaurar uma família sagrada. Deus está nos
dizendo o que Ele quer. Ele, Deus, quer ter sobre a terra novamente a sua família. Esta é a sua
dispensação, esta é a sua hora. Você veio aqui com a intenção de viver e encontrar as coisas que o
trarão de volta. Esta é sua oportunidade. Não deixe que outro grupo afirme que ele não pertence a
você. Essas Escrituras só serão cumpridas quando pessoas suficientes despertarem e se levantarem
para perceber que está delegando a você a obrigação de encontrar, dar atenção, procurar, buscar,
orar, obedecer e formar o que é necessário, para cumprir as promessas e os convênios que foram
feitos aos pais.

Ao longo do próximo ano, vamos tentar definir isso. 2 Néfi 3 - poderíamos passar um dia falando sobre
o capítulo 3. Não temos esse tempo. E o tempo desta noite é muito gasto. Mas o que eu quero fazer é
apenas olhar algumas palavras específicas por um momento. Porque estou lhe dizendo que a
confusão que foi feita no Livro de Mórmon pelo absurdo que acreditamos sobre suas palavras é pior do
que um nó górdio. E como você resolve isso neste momento é um desafio. Mas você deve se levantar,
tornando-se objeto de oração e recebendo revelação. Porque há uma história sendo contada aqui, há
um pacto sendo descrito aqui. E há coisas em jogo aqui que até que você desperte e se levante e
então perceba quais são os deveres que estão lhe devolvendo, você não tem nenhuma chance de
descobrir exatamente que bagunça fizemos da restauração do Evangelho.

Olhando para 2 Néfi 3: 23-24: “Portanto, por causa deste convênio ...” - o convênio descrito aqui é um
convênio feito por Deus, com José do Egito. “… Por causa deste convênio [José, o filho de Leí] arte
abençoada; porque a tua descendência [José, filho de Leí] não será destruída, porque eles ouvirão as
palavras do livro. ”- Esses são os descendentes de José, o filho de Leí -“ E ali se levantará um
poderoso entre eles ”.

Pergunte a si mesmo se a palavra "entre" é genealógica ou meramente associativa. Não diz um
"deles", que seria genealógico. Diz "entre" eles. Alguém vai levantar quem vai fazer “muito bem, tanto
em palavras como em ações, sendo um instrumento nas mãos de Deus, com grande fé, para operar
poderosas maravilhas, e fazer aquilo que é grande aos olhos de Deus, para trazer muita restauração à
casa de Israel e à descendência de teus irmãos.

Em tudo o que acontece no capítulo 3 de 2 Néfi, lidando com o convênio, ele é enquadrado sobre o
indivíduo “José do Egito”. O próximo capítulo - a propósito, não deixe a pontuação dos capítulos te
enganar; isso é tudo um discurso - esta é a continuação da declaração. 2 Néfi 4: 2 explica: “Pois eis
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que ele”, isto é, não Leí, mas José do Egito, “ele realmente profetizou a respeito de toda a sua
semente”. Agora, perceba que isso inclui alguns de vocês.

Olha, nosso tempo é gasto, mas nossa agenda não é. Houve outra profecia feita por Morôni que é
repetida em Atos. Essa profecia tem essa estrutura complicada real, devido ao tempo passado,
presente e futuro e como tudo se encaixa. Nós vamos buscá-lo lá em Idaho Falls no dia 28.

Por volta dessa época, 40 anos atrás, eu estava em uma festa pós-batismal na casa de Mortenson, e
seria a separação daqui a 10 minutos, na qual Jim me pediu para fazer a oração de abertura. Jim,
sendo o homem da casa, e Monty, sendo a esposa fiel e a descendente dos Bunkers, deferiu ao
marido ao fazer essa chamada. Na época, eu estava um pouco tonta porque nunca havia sido
batizada antes. Minha mãe queria que eu fosse um batista. Ela estava preocupada que eu fosse para
o inferno porque nunca entrei em nenhuma igreja. Então eu fui batizada como mórmon e tirei todas as
dúvidas, para ela de qualquer maneira.

E eu era um pouco jocoso demais no meu temperamento nativo de cereja, sendo o que é. Portanto,
Jim perguntou a alguém que era um pouco mais mórmon e reverente para fazer a maldita oração. E
assim alguém deu a oração. E eu me senti um pouco repreendido, e pensei: “Cara, esses mórmons
são tímidos”.

De qualquer forma, à medida que a noite se seguiu, houve um pouco mais da minha jocosidade e um
pouco menos de uma atmosfera reverente. Algumas pessoas se ofenderam. Houve algum disjuntor,
houve alguma contenção; e literalmente o Espírito fugiu da reunião que estávamos tendo. Todas essas
pessoas maravilhosas e todas as coisas que eles se colocaram porque eu tinha sido batizado estavam
se tornando uma noite bastante trágica.

Então eu interrompi e insisti no chão e fiz as pessoas ouvirem. Eu fui em torno de pessoa por pessoa,
e conversei com cada um deles. Eu falei com eles pelo poder do Espírito, com o dom da profecia. E
toquei os corações de todos que estavam naquela sala. Eu não entendi nada naquela noite. Mas
quando você chega um pouco mais longe no testemunho de Joseph Smith, descobre que, na ocasião
em que Joseph e Oliver foram batizados, receberam imediatamente o dom da profecia. Eu não poderia
mais ter lhe dado o nome do que aconteceu. Tudo o que eu compreendi naquela noite foi que eu, por
uma influência externa e maior que eu, fui capaz de acalmar a desunião e reunir os corações das
pessoas que estavam comigo. Eu posso te dizer agora eu reconheço o que foi. Mas eu estava com
poucas horas de experiência nesse processo de restauração.

Já faz 40 anos. Este será um ano em que mostrarei minha gratidão pela oportunidade que me foi dada
de ser batizado para a remissão de pecados. E permitirá que eu testifique sobre as coisas que sei
serem verdadeiras e fale sobre o trabalho que ainda não foi entregue a você. Essa restauração apenas
deu o pé na porta no dia de Joseph Smith, e dificilmente isso. As profecias e as promessas e o tempo
e a oportunidade estão sobre nós. A questão é: será que esta geração será tão descuidada, tão
indiferente quanto aquela em que a última e verdadeira voz de profeta foi ouvida entre nós? Quando
Joseph Smith poderia lhe dizer: “Sei que Ele vive porque o vi”. Quando Joseph Smith pôde dizer:
“Deus ordenou que eu prestasse testemunho Dele porque o tenho visto”. Há muito tempo entre esse
momento e hoje. E agora é hora de pararmos de fugir do conflito. É hora de sermos valentes mais uma
vez. Não tenha medo. Covardia e medo são o oposto da fé.
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Se Joseph Smith, nas ruínas de 1838, puder escrever o testemunho que encontramos na história de
Joseph Smith, como um ato de audaz coragem, fé e confiança na obra de Deus que ele estava
buscando, apesar da ruína que viu a igreja existia naquele momento; se José pudesse fazer isso, por
que você não pode ter fé?

Eu não me importo com o que uma ruína esfarrapada que você vê ao seu redor hoje. Sião pode vir.
Ainda estamos a algumas sessões de distância de encontrar partes importantes daquela religião que
Joseph estava tentando restaurar, que são realmente as mais interessantes. Mas estou lhe dizendo
que, se você permanecer com isso ao longo do próximo ano, perceberá o quanto resta da restauração.

Não há nada mais delicioso, não há nada mais delicioso, não há nada mais emocionante do que a
plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Nós deliberadamente começamos isto sem uma oração de
abertura. Nós não vamos ter uma oração de abertura em nenhuma dessas conversas até os
domingos. Haverá alguns deles no domingo. Um deles será no domingo em Logan. Outro vai ser no
domingo em Centerville, 6 de outubro. Para aqueles que estão no domingo, teremos uma oração de
abertura e encerramento. Para aqueles que não estão no sábado, eu simplesmente vou falar.

Mas vou lhe dizer que sei do que estou falando. Se você pedir a Deus e ouvir o Espírito, será capaz de
determinar se eu falo as Suas palavras. Eu não acho que importa se eu pudesse revelar a vocês todas
as coisas. Se vocês não acreditar nas coisas que eu posso lhe dizer, você certamente não acreditará
em coisas que eu não estou lhe dizendo.

Mas eu não te culpo se você não me acredita. Eu realmente não faria. É tão difícil estar acreditando.
Este mundo é tão ácido e esse ambiente é tão tóxico. É muito difícil acreditar. Eu acho que essa é uma
das razões pelas quais o relato de Cristo disse que é uma maior justiça acreditar do que saber e dizer.

Eu presto testemunho de que Jesus Cristo vive; Ele importa. Eu não. Ele pode te salvar. Eu não posso.
Eu posso relatar a glória deste nosso Senhor, mas somente Ele pode dispensá-lo. Disto presto
testemunho, pretendendo ser responsabilizado pelo testemunho que presto.

Em nome de Jesus Cristo, amém.

Acrônimos
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