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Hoje fazem 40 anos, quase neste exato momento, quando voltei para o Oceano Atlântico na praia Sea
Point em Kittery, Maine e batizei um sujeito chamado Ronald Allan Mahle. Ron tinha participado das
palestras missionárias ao mesmo tempo que eu e era mais reservado do que eu. Isso exigiu que fosse
batizado antes que ele considerasse ser batizado. Entre a época em que fui batizado (18 dias antes) e
essa data, o dia 28, George Hoger havia me ordenado ao Sacerdócio Aarônico. Quando Ron
perguntou se eu poderia realizar o batismo, fui capaz de fazer isso. Estamos aqui, em parte, porque
isso representa o 40º aniversário do meu próprio batismo e conversão ao Mórmonismo. Portanto, eu
vou tomar nota dos eventos ao longo do caminho, cada vez que nos reunimos. Ron Mahle deixou a
igreja desde então. Ele permaneceu um bom amigo. Na verdade, falei com ele há alguns dias. Ele
estava ligando para ter certeza de que eu estava bem com tudo o que estava acontecendo. Ele está
envolvido em alguns círculos interessantes, e eles sabem que ele é um amigo meu, então eles
estavam mantendo-o atualizado sobre algumas coisas. Ele estava me chamando para expressar seus
sentimentos.

Existe uma coisa sobre o processo de conversão: você de fato faz amigos para a vida inteira no
processo. E não importa o que vem e vai, essas amizades são duradouras. Ron e eu aprendemos
juntos que quando os missionários convidam você para jantar, você provavelmente deveria recusá-los.
Os missionários nos convidaram para jantar e comer algo que eles chamavam de pimenta perpétua.
Eles estavam determinados a finalmente se livrar dos restos da pimenta perpétua. Eu juro que havia
alguns waffles naquela ocasião. Mas nós fomos e comemos, e é bem verdade, era como as histórias
que você ouve sobre os missionários no México, quando eles estão indo para lá e se acostumando
com a comida.

Eu estava pensando, tentando lembrar os membros da ala de Portsmouth, New Hampshire daquela
época. Eu me lembrei desse casal que tinha uma casa que eles estavam construindo. Estava
constantemente em construção, recebendo ajustes feitos aqui e ali. Um banco havia fechado e estava
sendo demolido e o banco vendeu todas as portas. Eles estavam resgatando o que poderia ser
resgatado antes que o prédio caísse, e assim esses membros da ala entraram e compraram essas
enormes portas de madeira maciça para instalar em sua própria casa. Esta foi Laurel Thatcher Ulrich.
Ela estava dando as aulas da escola dominical quando eu me converti. Ela é docente agora em
Harvard. Ela foi até a BYU e se apresentou lá, e ela é a autora do livro "Mulheres Bem Comportadas
Não Fazem História". O nome do livro foi transformado em um slogan. Está agora em canecas e
camisetas. O título foi tirado de um artigo anterior que ela escreveu sobre funerais na era puritana e o
comportamento das mulheres. Havia algumas pessoas interessantes naquela primeira ala.

Eu queria falar sobre o propósito por trás de todo esse material. É tentar e examinar, não quais são as
grandes coisas que o Senhor fez, mas quão grandiosas são as coisas que o Senhor já fez. Essa é a
terminologia que você encontra no Livro de Mórmon, porque o que não interessa tanto quanto como. O
que é essencialmente um exercício de voyeurismo. Como é um exercício daquilo que você precisa
fazer e como você se vincula e participa do que, em última análise, é a plenitude do Evangelho de
Jesus Cristo. E assim, vamos cobrir como as coisas grandiosas são feitas.

Um amigo me lembrou de algo esta semana. Eu inventei um termo; ele sugeriu a ideia. É importante
que você não pense que antes de acabar na presença do Senhor, você tem a responsabilidade de se
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tornar absolutamente arrumado e limpo. Em termos de conexão com o Senhor, é essencialmente uma
festa "venha como você está". Você nunca será capaz de fazer o trabalho pesado necessário para
estar limpo em sua presença. Ele faz isso; você não. Ele estende o convite; você aceita. É  uma festa
"venha como você está". Existem duas parábolas que o Senhor contou, e eu quero colocá-las juntas
para ajudar a ilustrar o ponto. Uma está em Mateus, capítulo 22. É uma parábola sobre uma festa de
casamento. O Senhor nessa parábola fala sobre como as pessoas que foram convidadas não
apareceriam. Porque as pessoas que foram convidadas não apareceram, um convite foi estendido
essencialmente para quem estava nas ruas. As pessoas que estavam nas ruas foram trazidas. Vamos
começar no versículo 8 do capítulo 22: “Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão
preparadas, mas os convidados não eram dignos”. Ele está contando uma história, em grande parte
sobre uma condição que persiste sempre que você encontra uma organização religiosa em
funcionamento. As instituições têm um jeito de ter seus próprios cuidados. Joseph Smith era um
homem de negócios desastroso. Ele criou um colapso financeiro após um desastre financeiro. O mais
notório foi o fracasso da Associação Anti-Bancária da Sociedade de Segurança de Kirtland. Anti,
porque eles não puderam obter o estatuto bancário. Se você pedir falência no estado de Utah (EUA),
uma das coisas que um dos juízes locais de falências fazia nas audiências de quitação, a fim de ajudar
as pessoas a se sentirem melhor consigo mesmas, é lembrar às pessoas que, no momento de sua
morte Joseph Smith tinha uma petição pendente de falência. Isso é suposto para aliviar a consciência
daqueles que se encontram nessa extremidade.

O fato é que Joseph não era um bom executivo porque não se importava com os negócios. Ele acabou
entregando seu inventário a pessoas necessitadas, em vez de tentar tirar proveito das necessidades
dos santos. Havia alguma exasperação sobre isso em sua família, entre seus pares e entre os
historiadores SUD. Bem, nós consertamos isso. Temos, administrando a igreja e atendendo aos
interesses financeiros do reino (como chamamos agora), aqueles que são mais do que qualificados
financeiramente. Suspeito que um extravagante como Joseph Smith seria inadequado para a
administração da igreja hoje.

Em qualquer caso, a parábola começa com o Senhor tentando levar as pessoas para o casamento,
dizendo aos servos que está pronto, mas os que eu pedi não são dignos. “Ide, pois, às saídas dos
caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos
caminhos,…” [São sempre os servos, sempre os anjos que fazem este trabalho. Eles ajuntam.] “…
ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons; e as bodas encheram-se de
convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com
veste de bodas, E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas? E ele emudeceu.
Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores;
ali haverá pranto e ranger de dentes.” (Mateus 22: 8-13).

Então eu quero colocar isso na mesa. Nesta parte desta parábola você tem qualquer pessoa que virá,
sendo convidado, porque as pessoas que foram inicialmente convidadas para comparecer
simplesmente não são dignas de vir. Então qualquer pessoa pode vir. Mas você tem entre eles alguém
que não tem um traje nupcial. Para isso eu quero remetê-los  para o capítulo 15 de Lucas. Em Lucas
capítulo 15, encontramos o Senhor falando sobre um manto sendo provido. Trata-se do filho que se viu
numa terra distante, enchendo o estômago “com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe
dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço
de fome!” [Veja o que acontece em Lucas 15:22, quando ele volta para seu pai.] “Mas o pai disse aos
seus servos [de novo são os anjos que fazem isto], Trazei depressa a melhor túnica, e vesti-o com ela,
e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés; ”
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Você vê, isso tem que ser mantido em mente sempre que você estiver olhando para alguém que
chegou ao banquete, convidado da estrada, e não tem a túnica. O Mestre é quem quer que você o
use. O Mestre é quem vai fornecer isso. Não pense que o propósito do Senhor é julgar. O propósito do
Senhor é redimir e, para esse propósito, Ele é infinitamente paciente e disposto, se você responder
com perdão dos seus pecados, como Ele faz consistentemente em todo o Livro de Mórmon.

O convite formal (através de Sua igreja) não é aceito. Os membros simplesmente não estão
interessados. Portanto, Ele convida todos os outros, até mesmo o estranho. Essas pessoas não estão
preparadas, não tendo previsto que iriam a um casamento. Portanto, um deles era inadequado. Esta é
uma lição poderosa sobre as intenções do Senhor quando se trata do Seu grande dia de julgamento.
Deve nos ajudar a colocar em perspectiva quão pouco importante o convite organizado (através de
Sua igreja) será no final. É a Sua presença que importa, afinal.

Em Boise, terminamos no versículo 40 da História de Joseph Smith. Passamos pelo 11º capítulo de
Isaías a que Morôni se referiu. Mas, de acordo com a História de Joseph Smith, Morôni “Citou também
o terceiro capítulo de Atos, versículos vinte e dois e vinte e três, exatamente como aparecem em
nosso Novo Testamento. Disse que aquele profeta era Cristo, mas que ainda não chegara o dia em
que “toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo,” mas logo chegaria.”
[Se você for àquela referência em Atos 3:22, diz assim] “Porque Moisés disse aos pais: O Senhor
vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo
quanto vos disser”.

Acho isso muito interessante, porque Moisés está dizendo em sua profecia que Cristo virá, e que
Cristo será semelhante a Moisés. É uma declaração interessante para Moisés ter feito, tentando,
suponho em seu dia e em seu contexto, fazer as pessoas aguardarem a vinda do Senhor. Em nossos
dias, em nosso contexto, seria muito difícil pra mim, não importando o que me foi dado, dizer que o
Senhor seria como eu. Eu prefiro dizer, espero ser um pouco como Ele. Todavia, Moisés disse: “O
Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim; a ele ouvireis em
tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada
dentre o povo.” (Atos 3: 22-3).

Este é Moisés falando sobre a vinda de Cristo. Morôni também faz referência a Pedro falando de
Cristo imediatamente depois que Ele veio. Assim, Morôni falou sobre o que Moisés dissera, citando
Pedro, sobre algo que envolvia o Senhor. Dessa estrutura, muitas pessoas concluíram que o Senhor
ainda está por vir. Isso não significa nada disso. Volte e leia o que Morôni diz: “mas que ainda não
chegara o dia em que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo”
(ênfase adicionada).

Isso não significa que Cristo esteja voltando como profeta. O que isso significa é que a voz de Cristo
será ouvida novamente. E nessa voz final de Cristo, aqueles que não têm ouvidos para ouvi-lo serão
exterminados. É esse extermínio que é futuro. Aquela voz do Senhor - durante o tempo em que Ele
falou na mortalidade, o tempo em que Ele falou através do Profeta Joseph Smith, bem como o tempo
em que Ele falar novamente para dar uma advertência final - se Sua voz não é ouvida e não é
atendida, esse extermínio, e apenas esse extermínio, permanece no futuro. Portanto, o comentário
aqui feito por Morôni refere-se ao futuro extermínio por aqueles que não ouvirão a voz do Senhor, que
"está naquele dia" - que logo virá em nossos dias e está quase sobre nós. Então, no versículo 41,
Morôni: “Também citou o segundo capítulo de Joel, do versículo vinte e oito até o último. Disse
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também que isso não havia sido cumprido, mas logo o seria. E disse mais: que a plenitude dos gentios
logo ocorreria. Citou muitas outras passagens de escritura e ofereceu muitas explicações que não
podem ser mencionadas aqui.” (JS-History 1:41)

Então, vamos voltar para Joel, no segundo capítulo, e começar no versículo 28, e ver isso. Isto é o que
ainda não foi cumprido, mas está prestes a acontecer. “E há de ser que, depois, derramarei o meu
Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão
sonhos, os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de
fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do
Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor escapará; porque no monte de
Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, e entre os sobreviventes, os
quais o Senhor chamará.” (Joel 2: 28-32).

Agora, uma das coisas que talvez tenhamos como certo, mas temos que dar crédito a Joseph Smith
por fazer, é distinguir entre todas essas referências a Jerusalém e essas referências a Sião. Até que
Joseph falou, presumiu-se que elas eram a mesma coisa, e acontece que elas não são. Sabemos que
haverá Sião por um lado, e sabemos que haverá Jerusalém, uma congregação ali, por outro lado.
Sabemos que esta profecia concernente a seus filhos, suas filhas, profecias, sonhos, visões, tudo isso
sendo derramado - isso é algo que ainda está para acontecer. Mas isso está prestes a acontecer.
Temos muito a esperar, de acordo com o anjo Morôni. O anjo Morôni instruiu Joseph Smith na noite em
que ele apareceu pela primeira vez, prometendo que essas coisas iriam acontecer. Isso ainda não
aconteceu.

Voltando à História de Joseph Smith, versículo 41, quando ele se referiu a Joel, ele disse que "que a
plenitude dos gentios logo ocorreria". A "plenitude dos gentios" é algo diferente de "os tempos dos
gentios". Os tempos dos gentios estão conosco. A plenitude dos gentios é quando viramos uma folha e
sua oportunidade chega ao fim. Observe que, além do versículo 41, havia muitas outras passagens
das escrituras e muitas outras explicações que o anjo ofereceu que ele não menciona. Quantas vezes,
quando um anjo vem instruir, o anjo simplesmente abre as escrituras? Veja o que aconteceu com o
Senhor no dia da ressurreição antes de aparecer aos doze. Ele caminhou à tarde na estrada para
Emaús com Cleofas e, creio eu, Lucas. Ele passou a tarde abrindo para eles as escrituras. Anjos
instruem usando as escrituras. O Senhor, no dia da ressurreição, passou a tarde conversando sobre
as escrituras. Joseph Smith, quando estava tentando descobrir a qual igreja ele deveria se unir,
trabalhou sobre as escrituras. E achamos que não precisamos realizar o mesmo trabalho ou nos
familiarizar com o mesmo cânon de escritura? Estou lhe dizendo, quanto mais familiaridade com as
palavras das escrituras você tem dentro de si, mais capaz você é de compreender os atos de Deus em
sua própria vida, e nas vidas de todos aqueles ao seu redor, e na época que você vive. Portanto, não
se esqueça que o que o anjo Morôni passou a noite fazendo com Joseph, foi explicar as escrituras. E
não se esqueça que ele retornou novamente para entregar outra mensagem explicando as escrituras.

Toda profecia é essencialmente focada em dois eventos (você sempre pode encontrar uma exceção
para isso, porque há todos os tipos de eventos intermediários que estão cobertos). Essencialmente, o
peso da profecia se concentra em apenas dois eventos. O primeiro é a espera para a vinda do Senhor
na carne em Seu ministério mortal. E o segundo é a espera para a vinda do Senhor em glória para
julgar o mundo. Esses são os dois eventos principais que são o peso da profecia, o peso das
escrituras, e você está vivendo no limite do cumprimento do segundo desses dois eventos. Portanto,
você se beneficiaria se aprendesse o máximo possível sobre esses dois eventos.
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Eu quero voltar ao capítulo 31 de Jeremias, porque em Jeremias ele está falando sobre o segundo
desses eventos. Começando em Jeremias capítulo 31, versículo 31: “Eis que dias vêm, diz o Senhor,
em que farei um novo convênio com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o convênio
que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles
invalidaram o meu convênio, ainda que me tenha desposado com eles, diz o Senhor.”

Como uma advertência, o Senhor está falando sobre algo que Ele fez, e eles (Israel) quebraram, e
como Ele foi fiel a eles como um esposo para eles. Apenas como uma advertência, quando falamos
sobre o convênio vindouro, se você quebrar o próximo quando ele for restaurado, se você o quebrar,
você não poderá permanecer no dia em que Ele vier. No dia em que Ele vier para julgar o mundo,
haverá um julgamento que será aprovado ou reprovado. Se falhar, os que vierem os queimarão pelo
brilho de sua glória. Então, Ele não está apenas dando a você essas interações e pensamentos
gratuitos no meio da profecia de Jeremias. Ele está tentando fazer com que você entenda que essas
coisas são levadas muito a sério por Ele e, portanto, devem ser levadas muito a sério por nós.

“Mas este é o convênio que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei a
minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e lhes serei por Deus, e eles me serão por
povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao
Senhor; porque todos me conhecerão …” (Jeremias 31:31 - 34)

Isto não é, todos conhecerão a respeito de mim. Isto é, todos me conhecerão. E não será mais
necessário que alguém diga conhecei ao Senhor, porque você O conhecerá. Não é conhecimento
sobre Ele, é Ele. E aqueles que O conhecem, serão “desde o menor deles até o maior deles, diz o
Senhor; porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.” Isso é
quem Ele é. Isso é o que ele faz. Ele não quer se lembrar do seu pecado. Ele preferiria se você não se
lembra do seu pecado. Porque se você não se lembra do seu pecado, e você prossegue de uma
maneira positiva, tendo abandonado o fardo que Ele voluntariamente aceitará de você, e removerá de
você aquele peso de culpa, então você pode continuar e se tornar saudável novamente. Você não
precisa se incomodar com todas essas coisas que atrapalharam você. Ele quer remover isso. Ele quer
carregá-los. “...e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para
luz do dia, e os cursos estabelecidos da lua e das estrelas para luz da noite, que fende o mar, e faz as
suas ondas bramarem; o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem esses cursos estabelecidos
de diante de mim, diz o Senhor, cessará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim
para sempre.” (Jeremias 31: 35-36).

Se você olhar para cima no céu da manhã, agora você pode ver Orion no horizonte oriental. Isso tem
sido verdade, duas vezes por ano, desde o começo. É verdade que todas as ordenanças ordenadas
por Deus nos céus permaneceram verdadeiras desde o dia em que Ele as colocou ali até hoje. Elas
estão tão bem estabelecidas, são tão regulares, são tão permanentes, e estão tão além da capacidade
do homem de tocar, alterar ou destruir, que a única maneira de ter uma apostasia dessas ordenanças,
da nossa perspectiva é que você esqueça qual conhecimento existe, escrito nos céus. Mas o Senhor
escreveu ali. Permanece lá. O conhecimento sobre isso ainda é parte do que deve ser restaurado.

Bem, a definição de salvação ou vida eterna dada em João 17: 3: “E a vida eterna é esta: que te
conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.” Este é o
conhecimento do Senhor que ele está falando aqui. Este é o dia em que Jeremias profetizou. Ninguém
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precisará dizer conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É
isso que o Evangelho pretendia restaurar, oferecer, prometer, sugerir a cada um de nós.

As ordenanças nos céus são mencionadas em Gênesis 1:14-15: “E disse Deus: Haja luminares na
expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, e para
tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para
alumiar a terra; e assim foi.” Ele coloca isto em ordem para comunicar coisas. Se você voltar ao livro
de Abraão 4:14: “E os Deuses organizaram as luzes na expansão do céu, e fizeram-nas separar o dia
da noite; e organizaram-nas para serem por sinais e por estações, e por dias e por anos; E
organizaram-nas para serem por luzes na expansão do céu, a fim de darem luz à Terra; e assim foi. E
os Deuses organizaram as duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para
governar a noite; com a luz menor também fixaram as estrelas; E os Deuses fixaram-nas na expansão
dos céus para darem luz à Terra, e para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz das
trevas. E os Deuses vigiaram aquelas coisas que eles haviam ordenado, até elas obedecerem. E
aconteceu que, do entardecer até a manhã, foi noite; e aconteceu que, da manhã até o entardecer, foi
dia; e foi a quarta vez.”

Isso não é um monte de linguagem infundada. Isso está descrevendo algo que ocorreu com intenção
absolutamente considerada. Tudo o que está escrito nas escrituras e todas as ordenanças ordenadas
sobre a terra e os céus foram calculadas a partir da posição da Terra. Não é que os antigos
ignorassem o que está acontecendo nos céus. Em vez disso, eles viam os céus como sendo um
testemunho dado a nós na Terra. É geocêntrico, isto é, visto apenas da superfície da terra, o que lhe
permite ver este testemunho que foi escrito. Da superfície da terra, o sol ocupa um espaço - mesmo
que o sol seja 100 vezes maior do que a Terra - no firmamento que é exatamente o mesmo que o
espaço no firmamento que é ocupado pela lua, embora a lua seja 1/6 do tamanho da terra. Da
superfície da terra eles são idênticos em tamanho. Tanto é assim que, quando você os coloca na
eclíptica onde eles estão localizados, pode-se bloquear um ao outro inteiramente em um eclipse.
Todas essas coisas foram ordenadas por Deus para testificar nos céus sobre Ele e sobre Sua obra.
Essas coisas estão dando testemunho e estão lhe dizendo algo. E quem sabe se alguma vez
conseguiremos restaurar aquela parte do Evangelho. Mas elas foram concebidas para serem
compreendidas.

Bem, indo em frente. Nós não vamos chegar a isso por algum tempo, se é que chegamos. Abra
Doutrina e Convênios 121: 26. Esses são os versículos negligenciados, porque não prestamos mais
atenção a essas coisas. “Deus vos dará conhecimento, por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível
dom do Espírito Santo, conhecimento esse que não foi revelado desde a fundação do mundo até
agora;” [Não o Santo Espírito, o Santo Espírito  foi revelado. É o conhecimento que está chegando e
que ainda não foi revelado.] “O qual nossos antepassados aguardaram com ansiedade que se
revelasse nos últimos tempos e que lhes foi indicado pelos anjos como estando reservado para a
plenitude de sua glória; Um tempo futuro, no qual nada será retido — se há um Deus ou muitos
deuses, eles serão manifestados. Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados
e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do evangelho de Jesus
Cristo. E também, se existem limites determinados para os céus ou para os mares, ou para a terra
seca, ou para o sol, lua, ou estrelas — Todos os tempos de suas revoluções, todos os dias, meses e
anos designados; e todos os dias de seus dias, meses e anos; e todas as suas glórias, leis e tempos
determinados serão revelados nos dias da dispensação da plenitude dos tempos — De acordo com o
que foi determinado, no meio do Conselho do Eterno Deus de todos os outros deuses, antes que este
mundo existisse, que seria reservado para seu cumprimento e fim, quando todo homem entrar em sua
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presença eterna e em seu descanso imortal.” (D & C 121: 27-32). Nesta dispensação, há uma agenda.
Essa agenda deve ser concluída. Deve ser completada antes da vinda do Senhor. E inclui uma
restauração de coisas sobre as quais ainda nem pensamos.

Bem, Jeremias sabia do que estava falando quando se referiu às ordenanças. Há muito esquecemos
que a única maneira de apostatarmos dessas coisas é através do esquecimento, porque o testemunho
permanece. Está na frente de seus olhos noite e dia. Tudo começa com fé. Você não pula para o
conhecimento. Você começa com fé e você progride. Nos Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, na
página 348, ele diz: “Quando você sobe uma escada, deve começar no base 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 aprender todos os princípios da exaltação ”.

Os princípios do evangelho não devem ser compreendidos todos de uma vez. Você progride. A escada
que ele está falando a respeito é na verdade a escada que é ordenada e a que Jacob se referiu. A
escada de Jacob é algo a que nos referimos e é um processo ordenado. Mas sempre que você
começa essa escalada você começa na base. E assim você se encontra aqui. Não obstante
encontrarem-se aqui, há absolutamente, invariavelmente, sete degraus na escada de Jacó. Nós nos
encontramos na base.

A crença leva à fé. A fé tem que ceder, em última instância, ao conhecimento. Foi finalmente o
propósito do Profeta Joseph Smith tentar expor o princípio da fé em um conjunto de escrituras que ele
apresentou. As escrituras foram canonizadas. Nós vamos passar nosso tempo nisso esta noite.

Eu estava lendo a edição de 1835 de Doutrina e Convênios. Você pode encontrar isso nos
Documentos de Joseph Smith. Eles têm uma cópia fotostática da edição de 1835, e você pode ler. É
uma reprodução exata. É uma fotografia dessa edição.

Eu odeio perder tempo e estou capturado todos os domingos em um bloco de três horas. Por isso
passo muito tempo lendo as escrituras na igreja todos os domingos. Por um período de várias
semanas, passei pelas reuniões sacramentais com a edição de 1835 de Doutrina e Convênios para
poder terminar. Eu estava absolutamente estupefato. Porque se você nunca leu a edição de 1835 de
Doutrina e Convênios, é um documento escriturístico tão audacioso quanto qualquer um já visto. É
como um raio no meio do nada. É um texto incrível. Começa - as primeiras 70 páginas - com As
Dissertações sobre a Fé [“Lectures of Faith'']. Então as revelações estão organizadas, não da maneira
que estão organizadas em nossa Doutrina e Convênios, elas estão organizadas topicamente e
tematicamente.

Quando você pega o livro de 1835 Doutrina e Convênios e olha para esse documento, para mim ficou
claro que havia algo novo ocorrendo na Terra. O Profeta Joseph Smith foi o que ele disse ser. E, de
fato, ele subestimou quem e o que ele era. O Profeta Joseph Smith foi um agente enviado por Deus
para restaurar o conhecimento perdido para quem quer que esteja disposto a recebê-lo. A forma que
assume em 1835 em Doutrina e Convênios é um clássico religioso. É um documento maior que o
Novo Testamento. É uma obra incrível.

Antes de sua publicação, Joseph Smith, Presidente Assistente da Igreja, Oliver Cowdery, primeiro
conselheiro na Primeira Presidência, Sidney Rigdon, e Segundo Conselheiro na Primeira Presidência,
Frederick G. Williams, assinaram em conjunto um prefácio escrito por Joseph Smith. Em seus diários,
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que antecederam a publicação de As Dissertações sobre a Fé, Joseph Smith registrou que ele passou
dias editando as Lições que haviam sido dadas antes de que fossem publicadas como escritura.

Desde que foram removidas das escrituras, há muitas pessoas que estão tentando justificar a decisão
que foi tomada para removê-las das escrituras. Um dos argumentos que é feito em favor de
removê-las das escrituras foi que era principalmente um produto das mãos de Sidney Rigdon. Eles
fizeram digitação de palavras e análise de computador, e chegaram à probabilidade de autoria. Não
importa se Sidney Rigdon tivesse uma participação no documento, porque Joseph Smith o editou e
Joseph Smith o corrigiu, e Joseph Smith o atestou. No prefácio de As Dissertações sobre a Fé na
edição de 1835, (que você pode ler no Joseph Smith Papers, Volume 2 das Revelações e Traduções a
partir da página 311 desse volume), você pode ler o prefácio (na página 313). E estou lendo isso sobre
o nome de Joseph Smith. “Consideramos desnecessário entretê-los com um longo prefácio para o
seguinte volume, mas apenas para dizer que ele contém, em resumo, os principais itens da religião
que professamos acreditar. Na primeira parte do livro encontrarão que contém uma série de
Dissertações que foram entregues a uma aula teológica neste lugar. E como elas abarcam a
importante doutrina da salvação, nós as organizamos na seguinte obra. Nós não apresentamos este
pequeno volume com qualquer outra expectativa de que devemos ser chamados a responder por
todos os princípios ensinados...” [Este é Joseph Smith dizendo, este é um documento que pretendo
atestar. Em sua história oficial, janeiro de 1835, ele diz: “Durante o mês de janeiro, eu estava envolvido
na Escola dos Élderes e na preparação das lições sobre teologia para publicação no livro de Doutrina
e Convênios.”]

Você encontra isso na História da Igreja Volume 2 começando na página 180. Ele defendeu cada
princípio que foi escrito. Foi levado perante um Conselho da Igreja. Eu estou lendo os Documentos de
Joseph Smith. Isso está na página 307 do volume 2 dos Revelações e Traduções. “Em 17 de agosto
de 1835, uma assembleia geral da igreja se reuniu com a finalidade de examinar um livro de
Mandamentos e Convênios que tinha sido compilado e escrito pelo comitê de publicações. (Joseph
Smith liderava o comitê de publicações). Este Comitê tendo terminado o dito Livro de acordo com as
instruções dadas a eles (as minutas lidas), foi considerado necessário chamar a assembléia geral da
Igreja para ver se o livro fosse aprovado ou não pelas autoridades da Igreja, para que pudesse, se
aprovado, tornar-se uma lei para a igreja e uma regra de fé e prática para a mesma.”

Embora a assembleia fosse convocada pela Presidência da Igreja, vários deles estavam ausentes no
momento da votação. Assim, a responsabilidade de apresentar o livro à conferência recaiu sobre
Oliver Cowdery, um membro da presidência e do comitê de publicações (composto por quatro homens)
e Presidente Assistente da Igreja, no momento em que isso aconteceu. Sidney Rigdon, o outro
membro da presidência e membro do comitê, levantou-se e explicou o assunto pelo qual pretendiam
obter a voz da assembleia a favor ou contra o dito livro. A votação do livro foi realizada por quóruns e
grupos, com o líder de cada grupo dando testemunho da verdade do volume antes de seu grupo votar.
E então eles passaram a votar. E eles votaram por quóruns do menor para o maior. Então, depois de
todos os quóruns da igreja terem aceitado Doutrina e Convênios, as primeiras 70 páginas das quais
eram As Dissertações sobre a Fé, a Assembléia Geral votou, incluindo todos que estavam presentes:
crianças, mulheres, todos votaram. Todos eles apoiaram isso como a Doutrina da Igreja.

Em 1921, As Dissertações sobre a Fé foram retiradas das escrituras por um comitê composto por
George F. Richards, Anthony W. Ivins, Melvin J. Ballard, James E. Talmage, John A. Widstoe e Joseph
Fielding Smith. Esse comitê retirou As Dissertações sobre a Fé das escrituras porque “Algumas lições
intituladas As Dissertações sobre a Fé, que estavam vinculadas a Doutrina e Convênios em algumas
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de suas edições anteriores, não estão incluídas nesta edição. Essas lições foram preparadas para uso
na Escola dos Élderes. Mas elas nunca foram apresentadas ou aceitas pela Igreja como algo além de
lições ou palestras teológicas”.

Isso é uma mentira. Os Documentos de Joseph Smith, se você os ler hoje, dizem que essa afirmação
não é de modo algum a verdade. Parte do que espero abarcar esta noite, e se não esta noite então em
Logan, são as razões de porque. Joseph Smith chamou isso de "doutrina" - doutrina importante,
"principais itens da religião" e que ele responderia a todos os princípios apresentados no documento.
Agora, algo a favor, Joseph Fielding Smith, que estava no comitê, disse em 1966: "Suponho que a
nova geração saiba pouco sobre as Dissertações. Em meu próprio julgamento, essas Dissertações
são de grande valor e devem ser estudadas. Considero-as de extremo valor no estudo do evangelho
de Jesus Cristo". E em uma palestra do Élder Bruce R. McConkie, da Universidade Brigham Young - o
genro de um dos membros do comitê, cujas palavras acabei de ler - em 24 de janeiro de 1972, o irmão
McConkie disse: “Em minha opinião, é a expressão mais abrangente, inteligente e inspirada que agora
existe na língua inglesa - que existe em um lugar definindo, interpretando, explicando, anunciando e
testificando sobre que tipo de ser é Deus. Foi escrito pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito de
Inspiração. Na verdade, é uma escritura eterna. É verdadeira."

E, no entanto, não está nas nossas escrituras. A Escola dos Profetas foi organizada com base em um
mandamento. Doutrina e Convênios 88: 127: “E também, a ordem da casa preparada para a
presidência da escola dos profetas, estabelecida para sua instrução em todas as coisas que lhes
convém, sim, para todos os oficiais da igreja ou, em outras palavras, os que são chamados para o
ministério da igreja, a começar pelos sumos sacerdotes, até os diáconos”.

Isto está se referindo à Escola dos Profetas. Este foi o fórum estabelecido por revelação, no qual As
Dissertações sobre a Fé foram desenvolvidas. E depois de ter sido entregue aí, editada por Joseph,
preparado para publicação, tornou-se escritura. Foi aprovado em uma revelação subsequente. Se
você virar algumas páginas para D&C 97:3-6, “Eis que vos digo, concernente à escola de Sião: Eu, o
Senhor, estou satisfeito por haver uma escola em Sião; e também com meu servo Parley P. Pratt, pois
ele permanece em mim. E enquanto perseverar em mim, continuará a presidir a escola da terra de
Sião, até que eu lhe dê outros mandamentos. E abençoá-lo-ei com uma multiplicidade de bênçãos ao
expor todas as escrituras e mistérios para a edificação da escola e da igreja em Sião. E para com o
restante da escola eu, o Senhor, estou disposto a mostrar misericórdia; contudo, existem alguns que
precisam ser repreendidos e suas obras tornar-se-ão conhecidas”.

A escola, a escola, a escola! Eles queriam uma estabelecida. E o propósito disso era trazer as
Dissertações. O objetivo das Dissertações era ensinar as pessoas para que você entendesse quais
são as doutrinas. A doutrina era As Dissertações sobre a Fé. Os convênios eram o equilíbrio do livro.

A propósito, se você pegar a edição de 1835, descobrirá que o tipo de letra das Dissertações sobre a
Fé era na verdade um tamanho maior do que os mandamentos subsequentes, que estão nas
revelações que temos em Doutrina e Convênios. Elas foram as primeiras; elas foram confirmadas por
Joseph. Elas eram os "itens principais". Ele as considerou tão importantes que apareceram primeiro no
livro, as primeiras 74 páginas da primeira edição de Doutrina e Convênios.

A Primeira Dissertação sobre a Fé, está essencialmente afirmando o primado da fé como um princípio
operativo de poder que existe com Deus e com todos nós. Ok, você saiu de casa e veio para cá.
Enquanto você está aqui, sua casa existe apenas como uma questão de fé para você. Você acredita
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que existe. Você pretende dirigir de volta para lá, para sua família, seu cachorro e para aquele
papagaio infernal que agora pode imitar o sinal de bateria fraca no alarme de incêndio, ela também
está lá. E então é uma questão de fé que apesar do fato de eu estar aqui e fora de sua presença, meu
pássaro está esperando por mim quando eu chegar em casa. Você age como se essas coisas
existissem, que você não vê mais. No desenvolvimento de uma criança, o que você encontra em
crianças realmente pequenas é que elas não têm a capacidade de considerar o fato de que ainda
existe. Quando se foi, se foi para sempre. E demora um pouco até que a criança confie que o que é
removido da visão continua existindo fora da presença de sua observação real. É uma daquelas coisas
de desenvolvimento infantil.

O que nos levou além disso? Tudo o que existe existe na fé e somente na fé. Eu estou usando uma
compilação de As Dissertações sobre a Fé publicada no arquivo da Universidade Brigham Young.
Acabei de imprimi-lo. Vamos ler o versículo 10 da Dissertação 1: “... é a fé, e somente a fé, a causa
movente de toda ação ...” Versículo 12: “E assim como a fé é a causa movente de toda ação em
assuntos temporais, também é nas espirituais; pois o Salvador disse, verdadeiramente, que “Aquele
que crê e é batizado, será salvo”. Versículo 14: “Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de
Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente”. Versículo 15:
"...todas as coisas existem; assim todas as coisas no céu, na terra, ou abaixo da terra existem porque
a fé existia Nele [Deus]. Versículo 17: “Quem não pode ver que, se Deus criou mundos através da fé,
que é preciso fé para exercer poder sobre eles, e que a fé é um princípio de poder? E sendo um
princípio de poder, deve ser no homem como é na Deidade? Este é o testemunho de todos os
sagrados escritores, e a lição que eles tem se esforçado para ensinar ao homem”.

Tudo o que você está fazendo, a educação que você obteve, o emprego que você tem, os planos que
você empreende, as coisas que você projeta fazer, são todos um produto de sua fé. Você é um ser
cheio de, animado por, e continuamente fazendo tudo em sua vida pela sua fé! E ainda assim você
não tem fé para ver isso. Você é uma criatura de fé. Todos vocês são. E você sempre foi e sempre
será. Não duvideis, mas acreditai. Você está aqui por causa da fé de Deus. E você tem fé para fazer
as coisas que faz continuamente. Todo movimento que você empreende, todo plano que você faz, é
baseado na fé que você tem.

Bem, nós não temos tempo para fazer uma pausa na primeira, porque eu estou esperando chegar
longe o suficiente nesse processo. Mas eu gostaria que você valorizasse As Dissertações sobre a Fé.
Eu gostaria que você estudasse As Dissertações sobre a Fé. Eu gostaria que você tomasse muito
mais tempo com elas. Vamos pular para a segunda dissertação. Este é o segundo versículo: “Aqui
observamos que Deus é o único governo supremo e independente, no qual toda a plenitude e
perfeição reside; que é onipotente, onipresente, e onisciente; sem princípio de dias ou fim de vida, e
que Nele, todas as boas dádivas, dons e princípios residem; e que Ele é o Pai das luzes; Nele o
princípio da fé habita independente, e Ele é o objeto na qual a fé de todos os seres racionais e
responsáveis se centraliza para vida e salvação”.

Você entendeu isso? Não sou eu, não é seu bispo, não é Hugh Nibley, não é o presidente da estaca,
não é o padre católico no fim da rua, o papa em Roma, o presidente da Igreja em Salt Lake. Não é
nenhum homem! O princípio da fé deve estar fundamentado em Deus, o governador supremo. Se a
sua fé está fundamentada em alguém ou em qualquer outra coisa, você não pode ter a fé necessária
para alcançar a salvação. Todas essas dissertações estão relacionadas com a sua salvação. Veja o
versículo 12. É uma discussão do que aconteceu no começo - Deus falando ao homem no Jardim do
Éden: “Do princípio corrente aprendemos a situação do homem na sua criação, o conhecimento com o
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qual Ele foi imbuído, e a elevada e exaltada posição na qual Ele era colocado – senhor e governador
de todas as coisas da terra, e ao mesmo tempo desfrutando da comunhão e relação com seu Criador,
sem um véu para os separar".

É onde o homem começou. E é por isso que o conhecimento de Deus existiu em primeiro lugar. No
começo, Deus falou com o homem. E se você pensa, bem isso foi então, e agora? Nós vamos chegar
agora. Na metade do versículo 18: “Deus conversava com Ele, face a face. Ele era permitido
permanecer em sua presença, e de sua própria boca Ele recebia instrução. Ele ouvia sua voz, andava
perante Ele e contemplava a sua glória, enquanto inteligência irrompia em seu entendimento, e lhe
permitia dar nomes à vasta criação de seu Criador”.

Essa era a condição original do homem. Uma condição para a qual o evangelho está desenhado para
devolver o homem. E de fato, na Segunda Vinda, todos os que permanecerem estarão nessa condição
mais uma vez. A terra será renovada e receberá sua glória paradisíaca, e isso acontecerá porque
Deus virá a habitar aqui novamente. E o homem poderá conversar com ele. Veja o versículo 19:
“...apesar de ter transgredido, sua transgressão não o privou do conhecimento com o qual Ele estava
investido.” [Isso é realmente interessante, porque no versículo 21, Joseph Smith diz:] “Procederemos a
mostrar o registro das revelações diretas que o homem recebeu após ter sido expulso do Éden, e a
seguinte cópia da nova tradução... ”

As Dissertações sobre a Fé, por toda parte, usam apenas o que chamamos de Versão Inspirada das
escrituras. As únicas referências bíblicas que eles permitiram em As Dissertações sobre a Fé são da
Versão Inspirada da Bíblia. Embora a Versão Inspirada da Bíblia nunca tenha sido tornada pública
durante a vida de Joseph Smith, ele ainda a usa para obter As Dissertações sobre a Fé corretamente.
Isso diz algo sobre a prioridade. Ele não as entregou para o lançamento geral, o consumo geral, mas
era tão importante que As Dissertações sobre a Fé fossem feitas corretamente, que são elas que são
citadas aqui. De fato, o versículo 23 é tão importante que foi incorporado à própria investidura do
templo: “E após muitos dias um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: ‘Porque ofereces
sacrifícios ao Senhor?’ E Adão disse-lhe, ‘Não sei; exceto que o Senhor me ordenou.’ E o anjo
falou-lhe, dizendo ‘Isto é a semelhança do sacrifício do Unigênito do Pai, que é cheio de graça e
verdade. E tu deverás fazer todas as coisas em nome do Filho, te arrependerás e clamarás a Deus em
nome do Filho para todo o sempre’“.

É tão importante que apareça no templo. Tão importante aparece em As Dissertações sobre a Fé. Tão
importante que foi colocado em As Dissertações sobre a Fé, embora a versão inspirada não tenha sido
disponibilizada em geral. E As Dissertações sobre a Fé são tão importantes que foram excluídas de
suas escrituras, porque em 1921 um comitê disse: “Não, não se preocupe com isso. Não dê atenção
ao homem atrás da cortina.” Sério?!?

Versículo 25: “… apesar de nossos primeiros pais terem sido expulsos do jardim Éden, eles não foram
separados da presença de Deus através do véu, e ainda retinham o conhecimento de sua
existência…” [E então ele passa pelo que aconteceu com Caim e a grave transgressão de Caim. Mas
veja o versículo 30,] “... Deus continuou, após a transgressão do homem se manifestar a ele e a sua
posteridade: e apesar de estarem separados de sua presença imediata, de que não podiam ver seu
rosto, continuaram a ouvir sua voz”. [veja o versículo 32,] “... Deus condescendeu em falar com Caim
depois de sua grande transgressão, em matar seu irmão ...” E você não acha que Deus falará com
você? E você acha que Deus está tão quieto que Ele não está falando com você? Em um certo ponto,
Deus diz: “Minhas obras nunca cessam, e minhas palavras nunca cessam” (Moisés 1: 4). O silêncio
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que é causado a reinar nos céus é dos anjos (D & C 38:12), mas não de Deus. Os anjos se retiram -
Deus não. E se Deus falasse com Caim após sua transgressão ao matar seu irmão, Ele falaria com
você.

Você deveria se perguntar por que a cronologia da Segunda Palestra é dada, porque a cronologia é
dada lá. Não temos tempo para passar por isso, mas a cronologia é importante, e as durações da vida
são importantes. E talvez quando chegarmos a Provo ou à área de Spanish Fork, nós revisitaremos
isso.

Certo, verso 55 da Segunda Palestra: “... a extensão de seu conhecimento, respeitando seu caráter e
glória, dependerá de sua diligência e fidelidade em buscar depois dele ...” E assim a extensão do
conhecimento de qualquer homem sobre o caráter na glória de Deus depende da diligência da
fidelidade do indivíduo até “... como Enoque, irmão de Jarede, e Moisés, eles obterão fé em Deus e
poder com ele para contemplá-lo face a face.” Versículo 56: “Temos agora Explicou claramente como
é, e como foi, que Deus se tornou objeto de fé para os seres racionais; e também, sobre qual fundação
o testemunho foi baseado, que excitou a investigação e busca diligente dos antigos santos, para
buscar e obter um conhecimento da glória de Deus; e vimos que foi o testemunho humano, e somente
o testemunho humano, que excitou essa indagação, em primeiro lugar em suas mentes - foi a
credibilidade que deram ao testemunho de seus pais - esse testemunho despertou sua mente para
inquirir depois o conhecimento de Deus, a investigação freqüentemente terminada, de fato, sempre
terminada, quando corretamente persuadida [sic], nas mais gloriosas descobertas, e certeza eterna ”.

E qual é "a mais gloriosa descoberta?" É a pessoa de Deus. E qual é a "certeza eterna" que você
quer? É a sua própria salvação. Porque nenhum homem pode dar isso a você, mas Deus pode. Mas é
testemunho, e é somente o testemunho, sobre o qual essa fé pode ser fundamentada. Portanto,
deixe-me testificar a você que quando me tornei Mórmon, presumi que as pessoas eram como Joseph
Smith. Eu assumi que vocês saíram e oraram em bosques, e Deus visitou com vocês. Presumi que
você fosse despertado no decorrer da noite, e Morôni, ou Pedro, ou Tiago, ou quem quer que fosse -
quem fosse vagabundo nos salões do céu - seria enviado para ocupar a noite ensinando os Mórmons.
Porque este foi um evento regular. E assim foi a minha expectativa de que isso era possível. E eu
achei possível porque Joseph fez isso, e porque havia missionários dizendo "Eu sei" que isso é
verdade. Eu não tinha o léxico dos Mórmons antes de mim que me permitia dizer: "Eu sei", é como se
eu realmente, realmente, realmente acreditasse nessas coisas. Na verdade, foi confuso para mim
quando recebi um testemunho, e eu disse que Deus realmente respondeu minha oração e, droga, eu
vou ser batizado. Porque eu não achava que seria um Mórmon particularmente bom. E talvez eu
devesse explicar por que eu não seria um bom Mórmon. Pouco antes de meu batismo, Ron Mahle e
eu estávamos em um de nossos regulares "alistados nos eventos da Força Aérea", quando nós, em
seu Ford Gran Torino marrom, fomos pegos na arma do radar fazendo 120 milhas por hora dentro dos
limites da cidade Portsmouth, New Hampshire e foram parados pela polícia. Naquela época, DUI não
significava que você fosse imediatamente levado para a prisão, mas significava que você tinha
potencial para isso algum dia. Então, Ron, que tinha soprado o bafômetro, foi removido do banco do
motorista e eu fui colocado nele. Ele não me pediu o meu teste de respiração, e então eu o levei de
volta para a base. Com o tempo, o dia de avaliação de Ron finalmente chegou meses depois. O
mandado de prisão foi emitido e Ron foi levado para a cadeia. No dia em que recebi o telefonema que
eu precisava ir para a cadeia e socorrê-lo, nós tivemos novos Elders transferidos para a área, e eles
precisavam de uma carona. Já que eu era na época um “contato de ouro”, aqueles que telefonavam
acharam uma boa ideia fazer com que eu dirigisse os missionários. Ron, estando trancado e eu, tendo
acesso ao Torino, fui buscar os Elders. Eles iam, em última análise, me missionário para a pia
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batismal, mas durante o primeiro encontro com os novos Elders eu tive para eles mais um “contato de
ouro” que eu queria que eles conhecessem. E então eles foram comigo para onde Ron estava
trancado, e eles o encontraram quando ele foi libertado da prisão. Para eles, foi uma exposição
interessante ao que passou por “contatos de ouro” em New Hampshire na época.

De qualquer forma, naqueles dias eu pensava que todas as pessoas tinham essas coisas. Depois,
houve a bênção patriarcal que recebi e que é uma citação: “você estará novamente na presença de
seu Pai Celestial, enquanto estiver no segundo estado”. Isso está na minha bênção patriarcal. E eu
pensei, bem, claro que pertence lá. É o que fazemos, não é? Somos Mórmons. Quer dizer, estamos no
time de Deus; Deus gosta de nós. Ele está prestando muita atenção em nós. E eu pensei que
estávamos relacionados a Deus de uma maneira íntima, porque bem, os céus foram abertos.

Portanto, não foi chocante para mim quando encontrei um anjo e encontrei muitos deles. Todos eles
deixam uma impressão vívida e permanente. Eu posso te dizer que faz quase 40 anos desde a
primeira vez que eu me encontrei com um anjo. Ainda posso fechar os olhos e ver a cena neste
minuto. Isso acontece. Minhas experiências só importam porque posso testemunhar que isso
acontece. O conteúdo não é nada além de voyeurismo para você. Você precisa ter uma conexão com
o céu. As escrituras são as contas autorizadas que nos foram dadas e que testificam dessas coisas.
As Dissertações sobre a Fé estão tentando descrevê-lo de uma maneira abrangente, para que todos
possamos obtê-lo. Mas o Evangelho é para ser uma coisa viva, inspiradora e miraculosa em sua vida.
Se eu sou salvo ou não, não importa. O que importa é se você está salvo. A maneira como você é
salvo é vir a conhecer a "certeza eterna", as últimas palavras do versículo 56. E "certeza eterna" é
sobre a sua salvação, então você não depende de outra pessoa para o seu conhecimento de Deus.
Para que você possa dizer por si mesmo, “eu sei.”

Bem, isso nos leva à Terceira Palestra sobre a Fé. Agora estamos começando a entrar em algumas
coisas realmente importantes. Verso 2 da Aula 3: “Observemos aqui que três coisas são necessárias,
para que qualquer ser racional e inteligente exerça fé em Deus para a vida e salvação.” Fé em Deus,
não no homem, não nos homens, não em uma instituição, não em algum talismã mágico, fé em Deus.
Na medida em que alguém está tentando deslocar sua fé em Deus, e atrair atenção para si mesmo, eu
mesmo incluído, isso é uma perversão, e isso não salvará você. É uma distração, é mal e está errado.
Isso é condenável. Qualquer um que tente atrair sua adoração, inclusive eu, deve ser enviado para o
inferno. É por isso que eu te lembro continuamente, falar de mim é uma perda de tempo. Falando
sobre as coisas que estou dizendo, falando sobre o conteúdo das escrituras, falando sobre as
doutrinas que irão salvá-lo, isso é muito importante. Mas você pode me deixar fora disso. Você não
precisa mencionar meu nome novamente em sua vida. Mas preste atenção à doutrina de que estamos
falando. Preste atenção à mensagem que nos chega por meio das escrituras. Você nunca será salvo
porque confiou em outro cara para elevar você. A única maneira de acontecer é quando você se
conecta com Deus. Você tem que exercer fé em Deus para a vida e salvação. Há três coisas: primeiro,
a ideia de que ele realmente existe - você pode conseguir isso de outra pessoa. Em segundo lugar,
uma idéia correta de seu caráter, perfeições e atributos. Qualquer erro nisso impeça você de ter fé.
Portanto, para acertar isso, vai exigir algo de você em termos de estudo e esforço, se você vai ter -
olhe para a palavra, eles em itálico - uma idéia correta de Seu caráter, perfeições e atributos. . Isso é o
que você precisa estudar - para saber em que você terá fé. Em terceiro lugar, um conhecimento real
de que o curso da vida que ele está perseguindo está de acordo com Sua vontade. Você deve saber
disso. E você não pode cobrir a lacuna mentindo para si mesmo. Você não pode mentir para si
mesmo, fingindo que está no curso de Deus, e então ter conhecimento real de que o curso da vida que
você está seguindo está de acordo com a Sua vontade. Nem você pode depender inteiramente do que
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outras pessoas estão lhe dizendo. Você deveria estar pedindo e recebendo respostas de Deus. Suas
próprias respostas de Deus vão lhe dizer o que você precisa fazer. E os sacrifícios que Ele exigirá de
você são exclusivos para você, porque a contribuição que você pode fazer para a salvação de si
mesmo e dos outros é exclusiva para você. Existem coisas que você e somente você podem fazer. E
se você se inscrever com Deus, Ele fará com que você os faça. Você pode se encontrar fazendo
coisas que prefere não fazer. Não importa. Se você tem fé Nele, e faz o que Ele pede, você saberá
que o curso que você está seguindo está de acordo com a Sua vontade. E fazer as coisas que Ele
pede de você, de acordo com a Sua vontade, invariavelmente produz fé. E eles produzem fé na
salvação. Porque sempre cresce. A luz cresce ou escurece; nunca fica estático. Portanto, quando você
inicia este curso, nunca volta atrás. Se você voltar, você perderá tudo que você ganhou até aquele
ponto. Vamos continuar com o versículo 5: “Em terceiro lugar, um conhecimento real de que o curso da
vida que ele está seguindo, está de acordo com sua vontade. Pois sem um conhecimento desses três
fatos importantes, a fé de todo ser racional deve ser imperfeita e improdutiva; mas com este
entendimento, pode tornar-se perfeito e frutífero, abundando em justiça para o louvor e glória de Deus
Pai e do Senhor Jesus Cristo”.

Você precisa conhecer estas três coisas: (1) Deus existe; (2) você precisa estudar até ter uma
compreensão correta de seu caráter, perfeições e atributos; (3) você tem que viver sua vida para que
você realmente saiba que o curso que você está conduzindo está de acordo com o que Ele queria.
Volte para o versículo 23: “Mas também é necessário que os homens tenham uma idéia de que ele
não faz acepção de pessoas, pois com a idéia de todas as outras excelências em seu caráter, e esta
pessoa querendo, os homens não poderiam exercer fé nele; porque se ele fizesse acepção de
pessoas, elas não poderiam dizer quais eram seus privilégios, nem até que ponto estavam autorizados
a exercer fé nele, ou se estavam autorizados a fazê-lo, mas tudo deve ser confusão; mas tão logo as
mentes dos homens se familiarizam com a verdade sobre este ponto, que ele não faz acepção de
pessoas, elas vêem que têm autoridade pela fé para agarrar-se à vida eterna, o benefício mais rico do
céu, porque Deus não faz acepção de pessoas, e que todo homem em cada nação tem um privilégio
igual.”  É você. Deus não fez nada por Joseph Smith que Ele não faça por você. Eu entendo todos os
argumentos doutrinários. Eu posso fazer todos eles. Eu fiz todos eles. E eu os fiz ao Senhor. Eu
argumentei com Ele sobre todos os pontos de doutrina. Eu citei para Ele todas as escrituras que algum
de vocês tem avançado e muito mais, além disso. O Senhor sempre deu testemunho de volta,
consistentemente. Isso é verdade. Você está cercando o caminho da sua própria salvação e da
salvação dos outros, quando você diz que ninguém tem o privilégio em nossos dias ainda, para tomar
posse da salvação. Você está se combrindo o caminho, está condenando a si mesmo e está
condenando aqueles que o ouvirão quando disser que as pessoas de nosso tempo ainda não estão
autorizadas a exercer fé em Deus para a salvação, porque você está autorizado. Eu fiz isso. Eu falei
com ele como um homem fala para outro. Ele fala com humildade simples, raciocinando como um
homem com o outro. Ele vai raciocinar com você.

Na primeira noite em que obtive um testemunho, eu estava no meio de uma discussão com Deus. Eu
pensei que estava discutindo comigo mesmo, até que cheguei à última pergunta em minha mente, que
era: "Como eu mesmo sei que existe um Deus?" Ao que a resposta veio: "Com Quem você pensa que
estava conversando as últimas duas horas?”  Eu não percebi que a voz ainda pequena, que vai falar
com qualquer um e com todos vocês, era Deus. Quando você exercitar a fé necessária para permitir
que Ele saia de trás do véu, como o irmão de Jarede, Ele fará isso também. Ele não faz acepção de
pessoas. Você não deve questionar quais são seus privilégios. Nem até onde você está autorizado a
exercer fé nEle, ou se está autorizado a fazê-lo. Não tenha dúvidas sobre seus privilégios. E então, no
versículo 24, lemos duas vezes: “Ele é amor ... ele é amor”. Ele é amor.
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No meu exemplar, lê-se, começando na página 40, "O trecho a seguir não faz parte dAs Dissertações
sobre a Fé". Portanto, vamos passar isso sem comentários.

Agora chegamos à Lição Quinto, que é o que eu esperava chegar nessa discussão. É aqui que nos
deparamos com alguns problemas. É aqui que, em 1921, temos um problema com a natureza de
Deus, avançada pelo mundo cristão. Houve uma época em que a investidura no templo havia um
jogador cujo papel era ser o ministro cristão que, em seu esforço para converter Adão e Eva, diz:
“Você acredita em um Deus que se senta no topo de um trono sem teto? Cujo centro está em toda
parte, e cuja circunferência não está em lugar nenhum? Você acredita neste grande ser, que está
cercado por uma miríade de seres que foram salvos, não por qualquer ato deles, mas pelo seu bom
prazer?”  E Adam responde: “Eu não. Eu não posso compreender tal ser.” O ministro diz:“ Essa é a
beleza disso!” Então ele passa a descrever o diabo. Eu freqüentei o templo tantas vezes antes de fazer
as mudanças em 1990 que eu tenho a cerimônia do templo decorada. Eu ainda recito todas as partes
que faltam.

Em qualquer caso, os pessimistas cristãos apontam para os Mórmons e dizem, oh, você acredita em
um Deus antropomórfico. Nós, Mórmons, antropomorfizamos Deus. Em vez de deus-ificar o homem - o
que é, ao contrário, que somos feitos à Sua imagem, como as escrituras nos informam - os cristãos
afirmam que transformamos Deus à nossa imagem. É um desses pontos doutrinários.

Bem, os líderes da igreja em 1921 não estavam contentes apenas com os Personagens dados a nós
por Joseph Smith na Primeira Visão e elaborados na Quinto Lição. Seu entusiasmo tem
antropomorfizado e criou um ser do Espírito Santo. Vamos desconstruir isso. Então, vamos dar uma
olhada nas escrituras em que o comitê em 1921 se concentrou em rejeitar a descrição de Deus nas
palestras.

Lembre-se no Lição 3, versículo 4: Para que você exerça fé, você deve ter uma idéia correta do
caráter, das perfeições e dos atributos de Deus. Você tem que ter isso. Se você não tem isso, então
está faltando algo que o impede de ter o tipo certo de fé. Então, Lição Quinto, começando no versículo
1: “Nesta palestra falaremos da Divindade: queremos dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há duas
personagens que constituem o grande, incomparável, governante e supremo poder sobre todas as
coisas, por quem todas as coisas foram criadas e feitas, que são criadas e feitas, sejam visíveis ou
invisíveis: seja no céu, na terra, dentro da terra, ou debaixo da terra, ou através da imensidão do
espaço - Eles são o Pai e o Filho: o Pai sendo um personagem de espírito, glória e poder: possuindo
toda a perfeição e plenitude: O Filho, que estava no seio do Pai, um personagem de tabernáculo, feito
ou moldado como o homem ... “ E então se você descer ao fundo desse versículo: “E ele sendo o
unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, e tendo superado, recebido a plenitude da glória do Pai -
possuindo a mesma mente com o Pai, que mente é o Espírito Santo, que tem registro do Pai e do
Filho, e estes três são um, ou em outras palavras, estes três constituem o grande, incomparável,
governante e supremo poder sobre todas as coisas: a quem todas as coisas foram criadas e feitas,
que foram criadas e feitas: e estas três constituem a Divindade, e são uma: o Pai e o Filho possuindo a
mesma mente, a mesma sabedoria, glória, poder e plenitude: Preenchendo tudo - o Filho sendo
preenchido com a plenitude da Mente, glória e poder, ou, em outras palavras, o Espírito, glória e poder
do Pai - possuindo todo conhecimento e glória, e o mesmo reino: sentado à mão direita do poder, na
imagem expressa e semelhança do Pai - um mediador para o homem - sendo preenchido com a
plenitude da Mente do Pai, ou, em outras palavras, o Espírito do Pai: que Espírito é derramado sobre
todos os que crêem em seu nomeia e guarda os seus mandamentos; e todos os que guardam os seus

Página 15 de 26



mandamentos crescerão de graça em graça, e serão herdeiros do reino celestial e co-herdeiros com
Jesus Cristo; possuindo a mesma mente, sendo transformado na mesma imagem ou semelhança,
mesmo a imagem expressa daquele que enche tudo em todos: sendo cheio com a plenitude de sua
glória, e tornar-se um nele, mesmo como o Pai, Filho e Espírito Santo são um."

Bem, a comissão em 1921 concluiu que esta palestra estava errada sobre Deus o Pai, porque ele diz
que era um personagem de “espírito, glória e poder”. E o Filho era um personagem de tabernáculo.
Eles acreditam que a personagem do Pai é uma personagem do tabernáculo também. Esse foi o
primeiro erro que eles pensaram que Joseph Smith, que atestou a doutrina nessas palestras, que
estava na presença de Deus o Pai e Seu Filho Jesus Cristo, havia feito. Pelo menos na estimativa
desse comitê - que não estava na presença de Deus - porque Joseph errou em doutrina, eles
acreditaram. E eles achavam que tinham “chaves” que lhes permitiam mudar alguma coisa, inclusive a
doutrina. Suas “chaves” eram totalmente derivadas de Joseph e, de alguma forma, as tornavam
superiores a Joseph. Se você pensar sobre isso apenas por um momento, verá a tolice de tal
proposição. Eles concluíram que Joseph Smith estava errado sobre sua descrição do Espírito Santo. E
que o Espírito Santo não é apenas um da Divindade, composto pela mente do Pai e do Filho, mas era
um indivíduo, um personagem em si mesmo. Eu suponho que os cristãos estão certos em um sentido.
Tendo um Deus antropomórfico no Pai e no Filho, nossa comissão queria fazer o mesmo com o
Espírito Santo.

Está claro que há um desacordo entre Joseph Smith e este comitê. Portanto, Joseph Smith teve uma
idéia incorreta do caráter, das perfeições e dos atributos de Deus ou, em alternativa, de George F.
Richards, Anthony W. Ivins, Melvin J. Ballard, James E. Talmage, John A. Widstoe e Joseph Fielding
Smith tinham uma idéia incorreta do caráter e das perfeições e dos atributos de Deus, porque
discordam desta palestra - a que está dizendo essas idéias são tão vil e errôneas que devem ser
tiradas das escrituras, e a outra dizendo que isso é uma afirmação verdadeira de nossa doutrina e,
portanto, precisa estar em nossas escrituras.

Conseqüentemente e correspondentemente, ou Joseph Smith, de fato, não poderia ter fé, ou
alternativamente, George F. Richards, Anthony W. Ivins, Melvin J. Ballard, James E. Talmage, John A.
Widstoe e Joseph Fielding Smith fizeram não, de fato, não poderia ter fé. Um ou outro é verdadeiro,
porque discordam da definição de Deus. E você deve ter uma idéia correta de seu caráter, perfeições e
atributos, a fim de exercer fé nEle. E agora nos encontramos tendo que escolher. É uma coisa
saudável. Você deveria ter que escolher. Você deve ter sua salvação em perigo de como você escolhe.
Você deve decidir se acredita em um homem que esteve na presença de Deus e prestou testemunho
do que viu e do que sentiu e do que ouviu, e outros que constituem um comitê que discorda dele. Você
deveria escolher. E o seu eterno perigo deve estar na balança enquanto você faz essa escolha. Esse é
um enigma perfeito, na minha opinião. Deixe de ser criança. Aceite o fardo. Descobrir. Aprenda sobre
Deus. Ou ser condenado pelo seu descuido, pela sua indiferença, pela sua recusa em ir em frente.
Deveria ser assim. E isso deve ser colocado claramente para você. E você deveria escolher. E você
deve escolher cada vez que ouvir alguém se levantar e oferecer algo para você e concluir em nome de
Jesus Cristo. Porque eles estão lhe oferecendo alguma coisa Dele que vai te salvar, ou estão
oferecendo algo que eles esperam que te condene, porque eles estão te inscrevendo no time errado.
Deveria ser assim. Eternamente, deveria ser assim.

Observe que na definição do Pai e do Filho, de acordo com Joseph Smith, ambos são personagens.
Mas o Pai é uma personagem que é descrita como consistindo de “espírito, glória e poder”. O Filho,
por outro lado, é descrito como um personagem do tabernáculo. Qual é a diferença entre um
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personagem de espírito, glória e poder e um personagem de tabernáculo? Qual é a diferença entre os
dois? O que é um tabernáculo? Se você estava olhando para o Tabernáculo nos dias de Moisés, foi
algo que foi criado temporariamente e foi derrubado. E Cristo é uma personagem do tabernáculo. Ele
veio como você veio para ocupar temporariamente um corpo. Quando Cristo ressuscitou, o corpo
podia entrar no nível superior de uma sala trancada sem rasgar um buraco no teto para acessar a sala
onde os apóstolos estavam se encontrando. Ele poderia vir, e poderia sair de dentro de uma sala
trancada, onde os discípulos se amedrontavam por sua própria segurança, após o martírio de seu
Senhor. Ele pode ter sido um personagem que poderia dizer: "Lide comigo e veja". Eles podem ter sido
capazes de realmente fazer contato com ele. Mas aquele tabernáculo não estava mais confinado pelas
leis que governam os tabernáculos mortais. Leia a descrição do que Ele fez quando apareceu aos
nefitas. Não é como o seu tabernáculo. Você espera herdar um melhor.

Bem, vamos pegar algumas escrituras. Devemos prestar atenção a eles sobre este ponto também.
Doutrina e Convênios 131: 7-8: “Não existe matéria imaterial. Todo espírito é matéria, mas é mais fino
ou puro, e só pode ser discernido por olhos mais puros; Nós não podemos ver isso; mas quando
nossos corpos são purificados, vemos que tudo é matéria ”. Portanto, se o Pai, de acordo com o
versículo 2 da Lição 5, for um personagem de espírito, isso não significa que Ele também não seja
feito de matéria material. O espírito é matéria, mais refinado, puro e só pode ser definido por olhos
mais puros. “Não podemos ver isso; mas quando nossos corpos forem purificados, veremos que tudo
é matéria ”.

O Pai é um personagem de espírito, glória e poder, feito de algo mais refinado e puro, mas é
absolutamente composto de algo que é matéria. Embora na equação das coisas, energia e matéria,
glória e poder, existem coisas sobre as quais, quando você chega longe o suficiente, descobre que há
algumas equivalências em tudo isso. O Filho, por outro lado, foi feito para ser incorporado aqui. O
maior problema, se você voltar para D&C 130:22, é este: “O Pai tem um corpo de carne e ossos tão
tangível quanto o homem; o Filho também; mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos,
mas é um personagem do Espírito. Se não fosse assim, o Espírito Santo não poderia habitar em nós ”.

O que exatamente é isso que habita dentro de você e é um personagem de espírito? O que
exatamente é que você espera se tornar, se não outro membro da Divindade? O que exatamente é
que Joseph Smith está dizendo nesta palestra sobre fé sobre a mente de Deus? Entenda, ele tinha na
frente dele, porque ele estava no processo de realmente fazer isto durante este período de tempo, a
Versão Inspirada das escrituras.

Procure Moisés 6:61. “Portanto, é dado que permaneça em você; o registro do céu; o Consolador ...
”Esse é outro nome para o Espírito Santo. Ele habita em você, o registro do céu, “as coisas pacíficas
da glória imortal; a verdade de todas as coisas; aquilo que vivifica todas as coisas que dá vida a todas
as coisas; aquilo que conhece todas as coisas ...”  Esta é a definição do Espírito Santo. E, a propósito,
essa definição do Espírito Santo vai ler exatamente como o que estamos encontrando nAs
Dissertações sobre a Fé.

Joseph Smith disse em uma de suas palestras em Nauvoo: “Sou instruído e sei mais do que todo o
mundo unido. O Espírito Santo faz, de qualquer maneira, e Ele está dentro de mim e compreende mais
do que todo o mundo: e eu me associarei a Ele” (TPJS p. 350). Joseph Smith estava falando sobre
isso: o registro do céu, as coisas pacíficas, “… o que conhece todas as coisas e tem todo o poder de
acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o julgamento”.
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O fato é que quando Joseph atestou que essa palestra era verdadeira, ele sabia do que estava
falando. Eu não me importo com o que é dito por aqueles que argumentam de outra forma. Você
nunca vai sair de uma página, algo superior ao conhecimento que foi obtido por Joseph Smith em pé
na presença de Deus. É impossível transmitir. É impossível transmitir, adequadamente, todas as
informações obtidas na presença de Deus, usando o vocabulário e as metodologias que temos aqui.
Nós tropeçamos em tantas coisas, porque simplesmente não temos informação adequada para
torná-lo conhecido.

Na tradução de Gênesis e Moisés 6:61, Joseph Smith entendeu do que estava falando. E o Pai é, de
fato, um personagem de espírito, glória e poder. O Filho se tornou o Filho como resultado da descida
ao tabernáculo que Ele ocupou, e o Pai e o Filho são um. Assim também, você pode ser um com eles
se obtiver a mesma mente com ele. Essa é a intenção que eles têm de compartilhar essa mente com
você.

Você precisa ter uma idéia correta do caráter, perfeições e atributos de Deus. Portanto, uma vez que
essas palestras foram projetadas para tentar dar a você uma familiaridade com o que elas eram, eu as
recomendaria para você. Vá até Mosias 3:5: “Pois eis que o tempo vem, e não está muito distante, que
com poder, o Senhor Onipotente, que reina, que era e é desde a eternidade, para toda a eternidade,
desceu do céu entre os filhos de homens, e habitarão num tabernáculo de barro, e sairão entre os
homens, operando poderosos milagres, tais como curar os enfermos, ressuscitando os mortos,
fazendo com que os coxos andem, os cegos a vejam, e os surdos ouvir e curar todos os tipos de
doenças.” Você notou que a descrição lá - como As Dissertações sobre a Fé - refere-se ao Senhor
Onipotente descendo para ocupar um tabernáculo? E o tabernáculo é feito de barro. Veja Alma 7:8:
“Eis que não digo que ele virá entre nós no tempo de sua habitação em seu tabernáculo mortal; pois
eis que o Espírito não me disse que esse deveria ser o caso. Agora, quanto a isso, não sei; mas isto
eu sei que o Senhor Deus tem poder para fazer todas as coisas que são segundo a sua palavra ”.
Novamente, ele está falando sobre vir e habitar em um tabernáculo mortal. É disso que As
Dissertações sobre a Fé também estão falando. Veja Doutrina e Convênios 93:4: “O Pai, porque me
deu sua plenitude, e o Filho, porque eu estava no mundo e fizesse a carne meu tabernáculo, e
habitasse entre os filhos dos homens”. Cristo veio ao mundo para tomar sobre si um tabernáculo
mortal feito de barro. E é a isso que essa palestra está se referindo. Veja a mesma seção, versículo
35: “Os elementos são o tabernáculo de Deus; sim, o homem é o tabernáculo de Deus, até mesmo os
templos; e qualquer que seja o templo contaminado, Deus destruirá esse templo ”.

Esse é um dia que vem. Para sair daqui, o tabernáculo será destruído. Todos nós vamos perder este
tabernáculo que ocupamos temporariamente. Mas o tabernáculo que é referido nesta descrição, em As
Dissertações sobre a Fé, Joseph Smith entendeu o que ele estava falando. Joseph Smith entendeu a
doutrina correta. E ele está tentando lhe dar o caráter, a natureza, os atributos de Deus, porque até
que você consiga isso correto, você não terá o poder de exercer fé Nele. É por isso que você
encontrará uma certa resistência entre o que é preciso acreditar e o que todos acreditam em sua
geração. Não importa. A responsabilidade é colocada sobre você para entender o que é verdadeiro e o
que é falso. Você tem que escolher. Você tem que resolver isso. Você tem que chegar à conclusão
correta. É somente pelo exercício da fé na conclusão correta que você consegue se alinhar com
aquela janela estreita através da qual os céus são abertos, onde a escada de Jacó é encontrada.

Bem, agora chegamos à Lição Sexta. Quero lembrá-lo que na lição 5, esse segundo parágrafo ou
segundo versiculo diz que todos nós podemos possuir a mesma mente, e o terceiro parágrafo ou
versículo diz que todos nós podemos nos tornar um. É impossível eu me tornar um com você, e você
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se tornar um comigo, a menos que você obtenha a mente de Deus, e eu obtenho a mente de Deus.
Então descobrimos que todas as diferenças que nos separam desaparecem. Porque somos um, não
um com o outro, somos um com Deus. E essa inteligência, aquela luz que nos anima que está dentro
de nós, nos leva à posição em que nos tornamos de uma só mente.

Aula Sexto, versículo 1: “Tendo tratado, nas lições anteriores, das idéias do caráter, perfeições e
atributos de Deus, em seguida, tratamos do conhecimento que as pessoas devem ter, de que o curso
da vida que elas buscam é de acordo com a vontade de Deus, a fim de que eles sejam capacitados a
exercer fé nele para a vida e a salvação ”.

O curso da vida que você busca tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu me lembro, logo
depois de ser batizada, e a notícia disso voltando para os meus pais. Meu pai era muito liberal, mas
minha mãe era batista, com tudo o que isso implica. Ela estava sinceramente convencida de que isso
era um erro horrível. Meu pai se uniu a ela para me informar sobre sua desaprovação ao tornar-me um
santo dos últimos dias, dizendo-me, entre outras coisas, que ele não gostaria que 10% de tudo o que
ele trabalhou na vida fosse para a igreja Mórmon. Como conseqüência disso, eu poderia esperar
receber nada como uma herança dele. Eu tive muitos amigos com os quais cresci e, embora os
Mórmons estejam em Idaho, e houve, de fato, uma infestação em Mountain Home, onde eu cresci, os
Mórmons em Mountain Home eram tão hesitantes quanto à sua posição, que eles não tinham sequer
uma pia batismal na capela de Mountain Home. Agora eles já se expandiram para um Centro de
Estaca, e me disseram que agora há uma fonte real no Centro de Estacas Mountain Home. Mas
quando eu era criança, não havia um, e por um bom motivo; porque as conversões eram apenas
desconhecidas.

Meu futuro sogro, pai da minha esposa, era missionário em Mountain Home, Idaho, quando eu era
criança. E ele, sem dúvida, foi um dos muitos caras que entraram em nossa casa e foi agredido
verbalmente pela minha mãe e foi embora da varanda. Eles viviam ao redor do lado do bloco. É aí que
a casa missionária era naquela época. Mas quando contei o custo de me tornar um Mórmon, na
verdade, eu estava desistindo de tudo que já conheci, todos os amigos que já tive, minha própria
família. Eu contei o custo e me tornei um santo dos últimos dias, de qualquer forma. O que é realmente
estranho no modo como o Senhor avalia essas coisas é que recentemente tive que contar o custo
novamente. E então todos aqueles amigos que eu tive agora estão atormentados com mais um dilema.
No entanto, o Senhor sempre contabiliza esses negócios para seus propósitos, porque Ele está
tentando salvar o indivíduo. Ele está tentando salvar cada um de nós como indivíduos. Eu não me
importo com o custo. O conhecimento de Deus vale qualquer preço que você pagar, não importa
quando, não importa o que aconteça, não importa quantas vezes. Se Ele tira sua família e lhe dá uma
nova família, e então Ele leva essa família embora de novo, é um pequeno preço a pagar. Deus vai
pedir de você o que ele pedir de você. A única coisa que posso dizer é que nenhum preço que você
paga enquanto está corporificado aqui é tão grande que você deveria reter isto do altar. Dê o que Ele
pede, porque é somente dando o que Ele pede de você, que você pode ter fé Nele para a vida e
salvação. Você tem que saber - este é o versiculo 2 da Aula 6 - você tem que ter “… um conhecimento
real para qualquer pessoa de que o curso da vida que ele persegue é de acordo com a vontade de
Deus, é essencialmente necessário para capacitá-lo ter essa confiança em Deus, sem a qual nenhuma
pessoa pode obter a vida eterna ”.

Você simplesmente não pode fazer isso. Porque o lugar que você encontra Deus sempre será, neste
mundo, solitário. Você vai necessariamente se tornar um estranho e um peregrino aqui. Mas você faz
residência em outro lugar. E você não fica sem conforto. É só que esse conforto consiste em algo que
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é mais refinado e mais puro. E você é deixado aqui, confuso com pessoas que não o compreenderão e
que pensarão que você é excêntrico. Eles julgarão mal seus motivos. Eles vão julgar mal o seu
coração. Eles vão julgar mal sua ambição. Eles vão julgar mal tudo o que existe sobre você. Cristo
disse: "Alegrai-vos e seja extremamente feliz. Por tanto perseguidos os profetas antes de vós."

Isso realmente ajuda se você é um advogado de julgamento. Tudo o que eu digo no tribunal é contra.
Tudo o que escrevo tem uma oposição. Cada proposição eu avanço, há alguém dizendo: “Não, não,
não! Ele está errado, está errado, está errado!”  Eu vivo nesse mundo e, francamente, não ligo para o
que as pessoas querem oferecer como argumento contra qualquer coisa que eu avanço. A única coisa
que é necessário para mim é declarar, com franqueza, as coisas em que acredito e as coisas que sei
serem verdadeiras. E então o fardo muda para você. Você julga o assunto. Você decide isso. E se
você decidir certo (e esquecer de mim), se você decidir o assunto certo, você será salvo. E se você
decidir o assunto errado, você será amaldiçoado. É o assunto e não eu.

No versículo 3, diz: “Tendo a certeza de que estavam seguindo um proceder que era agradável à
vontade de Deus, eles estavam aptos a aceitar, não apenas o estrago de seus bens, e o desperdício
de sua substância, com alegria, mas também sofrer a morte em suas formas mais horríveis; sabendo -
não meramente crendo - que quando esta casa terrena de seu tabernáculo foi dissolvida, eles tiveram
um edifício de Deus, uma casa não feita com as mãos, eterna nos céus.” É por isso que Joseph
poderia dizer como ele, que ele partiu com uma consciência sem ofensa a Deus ou a qualquer homem
- indo como ovelha ao matadouro. Mas ele estava bem com isso. Ele estava bem com isso. Versículo
4: “Tal era e sempre será a situação dos santos de Deus, a menos que eles tenham um conhecimento
real de que o curso que estão seguindo é de acordo com a vontade de Deus, eles se cansarão em
suas mentes e desmaiarão. …”  Esse é o problema com muitos de nós. Nós nos cansamos em nossas
mentes e desmaiamos, porque não sabemos que o caminho que estamos seguindo está de acordo
com Deus. Não fique cansado. Fique nesse curso. Eu tenho a absoluta convicção de que muito do que
nos atormenta, e achamos que é um fardo tão pesado de pecado, é porque nossas mentes estão
ocupadas com as coisas erradas. Estude as coisas de Deus, encha-se de luz e veja quão rápido é que
todo o resto dessas coisas simplesmente se dissolverá e evaporará. O Presidente Boyd Packer disse
que você pode consertar o comportamento muito mais rapidamente estudando a doutrina, do que você
pode estudando o comportamento.

Você sabe, é realmente a primeira parábola em que o jovem ocupado que estava a caminho acaba
enrolando corda (Referindo-se a Dez Parábolas [um livro]). Ele estava fazendo isso por anos a fio -
trançando a corda, ocupando suas mãos. Então ele está amarrando a rede com o Mestre. E durante o
curso desse aprendizado, ele veio a saber quem era o Mestre. Quando finalmente o Mestre pergunta
se ele sabe quem Ele é, ele o fez. Então o Mestre pergunta a ele: “O que você quer de mim?” A
resposta vem: “Bem, houve uma época em que eu teria perguntado muito. Mas agora, estou apenas
contente. ”É o suficiente. É o suficiente e de sobra. Ter um conhecimento real de que o curso que você
está seguindo é de acordo com a vontade de Deus é suficiente e de sobra. No final do versículo 4: “…
nada menos do que um conhecimento real de serem os favoritos do céu, e de terem adotado aquela
ordem de coisas que Deus estabeleceu para a redenção do homem, capacitará-os a exercer essa
confiança nEle que é necessário para superar o mundo e obtenham a coroa de glória que é depositada
para aqueles que temem a Deus ”.

Devemos temer a Deus mais do que tememos o homem. Devemos temer a Deus mais do que a perda
de qualquer coisa que esteja aqui embaixo. Devemos temer a Deus mais do que tememos a
aprovação ou desaprovação, a crítica, o ostracismo. Devemos amar a Deus e temê-lo, porque é o
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nosso relacionamento com Ele, e somente Ele, o que importa. Isso requer mais do que mera crença ou
suposição de que você está fazendo a vontade de Deus, mas o conhecimento real. Devemos perceber
que quando esses sofrimentos acabarem, entraremos no descanso eterno e seremos participantes da
glória de Deus. Isso requer mais do que mera crença ou suposição. Mas é obtido de acordo com este
conjunto de princípios. É comprado pelo mesmo preço, pago por cada um de nós nas mesmas
condições. E ninguém consegue em qualquer outra condição. Sua vida pode ser singularmente
situada. Você pode estar dentro de um ambiente, um grupo de amigos, uma família, um bairro, uma
associação que é completamente única para você, e não tem nada em comum com qualquer outra
pessoa nesta sala. Dentro disso, quaisquer que sejam os sacrifícios exigidos, serão exatamente os
mesmos de Moisés, que desistiu de tudo - e desistiu de tudo novamente. Será o mesmo de Abraão,
que desistiu de tudo e desistiu de tudo novamente. Será o mesmo. E você será chamado para fazer
um sacrifício, porque você sabe que Deus requer obediência a Ele, e sacrifica a Ele, e não a algum
homem; certamente não para mim, mas nem para um papa, nem para um presidente, nem para um
padre, mas para ele. Você não está tentando me conhecer. Se você é, você é um maldito estúpido.
Você deveria estar conhecendo o Senhor. Você não deveria estar conhecendo alguma autoridade
presidente local.

Assim, o parágrafo 6: “Pois a menos que uma pessoa saiba que está andando de acordo com a
vontade de Deus, seria um insulto à dignidade do Criador se ele dissesse que seria um participante de
sua glória quando deveria. ser feito com as coisas desta vida. Mas quando ele tem este conhecimento,
e mais seguramente sabe que ele está fazendo a vontade de Deus, sua confiança pode ser igualmente
forte que ele será um participante da glória de Deus. ”Versículo 7:“ Vamos observar aqui, que um a
religião [não uma instituição, não uma organização, não um clube, nem uma fraternidade, uma religião]
que não exija o sacrifício de todas as coisas, nunca tem poder suficiente para produzir a fé necessária
para a vida e a salvação; pois desde a primeira existência do homem, a fé necessária para o gozo da
vida e salvação nunca poderia ser obtida sem o sacrifício de todas as coisas terrenas: foi através deste
sacrifício, e isto somente, que Deus ordenou que os homens desfrutassem a vida eterna; e é através
do sacrifício de todas as coisas terrenas que os homens realmente sabem que estão fazendo as
coisas que são agradáveis   aos olhos de Deus. Quando um homem ofereceu em sacrifício tudo o que
ele tem, em nome da verdade, nem mesmo retendo sua vida, e acreditando diante de Deus que ele foi
chamado para fazer este sacrifício, porque ele procura fazer sua vontade, ele sabe com certeza , que
Deus faz e aceitará seu sacrifício [e] oferta, [e] que ele não tem nem buscará sua face em vão. ”Eu
direi a você o que é vão, versículo 8:“ É em vão para pessoas imaginem a si mesmos que são
herdeiros com aqueles, ou podem ser herdeiros com eles, que ofereceram tudo em sacrifício, e assim
obtiveram fé em Deus e favorecem com ele, de modo a obter a vida eterna, a menos que, da mesma
forma, ofereçam a ele o mesmo sacrifício, e através daquela oferta obtém o conhecimento de que são
aceitos por ele ”.

A autenticidade da mensagem de Deus não é comprovada pelos meios de entrega. Mesmo que o que
parece ser um anjo venha, há falsos anjos que podem enganar você. A única maneira de distinguir
entre o que é e o que não é de Deus é através do sacrifício, porque quando você faz isso, o recipiente
é limpo - você está limpo. E quando o vaso está limpo diante de Deus, até os pretendentes que vêm
como um anjo de luz não podem enganar você. O que tais espíritos falsos oferecem é a escuridão, e
você será capaz de dizer, porque eles não têm o poder de enganar. Todos podem ser enganados, a
menos que o curso da vida que eles perseguem esteja de acordo com a vontade de Deus. Todos os
presentes podem ser comprometidos. Veja Mórmon 9:27: “Não desprezeis, pois, e não te admiras,
mas ouve as palavras do Senhor, e pede ao Pai, em nome de Jesus, tudo quanto necessitardes. Não
duvide, mas esteja crendo, e comece como nos tempos antigos, e venha ao Senhor de todo o seu
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coração, e realize sua própria salvação com temor e tremor diante dele. Seja sábio nos dias de sua
provação; tira-te de toda impureza; não pedis, para que o consumais em vossos desejos, mas pedis
com firmeza inabalável, que não fareis a tentação, mas que servireis o Deus verdadeiro e vivo. ”Você
não adquire favor diante de Deus a fim de consumir o que Ele lhe dá em seus desejos, satisfazer sua
ambição, tornar-se alguém grande aos olhos de todos os outros. Isso não acontece dessa maneira. Se
você tentar transformá-lo dessa maneira, você estará no mesmo tipo de fim infeliz que vemos
acontecer repetidas vezes pelos ambiciosos e inescrupulosos, os desonestos e os tolos. Seja sábio
nos dias da sua provação. Afaste-se de toda impureza. Verifique seus pensamentos. Concentre-os em
algo que seja leve, verdadeiro e puro. No final, nenhum de nós tem nada do que se orgulhar. No final,
a única coisa que importa é se Deus nos atestará no dia do julgamento. Se Ele quiser, e se Ele o fizer,
então é um dom. Eu sinceramente acredito, e eu não estou dizendo isso para fins retóricos, eu
sinceramente acredito, eu vivi minha vida, eu sei os erros que cometi.

No livro O Segundo Consolador, as pequenas vinhetas tiradas da minha vida ilustram como cometer
um erro, como fazer algo errado, como fracassar. E o que segue no capítulo é uma descrição de como
fazer certo. Aprendi tudo o que aprendi como consequência de minhas próprias falhas, meus próprios
erros. Eu realmente acredito que quase todas as pessoas nesta sala - eu digo quase porque sei que
há um fuzileiro naval - quase todas as pessoas nesta sala viveram uma vida melhor, mais pura, mais
decente, mais honrada e mais nobre do que o meu. Eu sou indigno de outra coisa senão sua pena.
Mas eu posso prestar testemunho de alguém que é puro, que é verdadeiro e que pode salvar você.
Minha crença é que todos vocês, com algumas exceções, cada um de vocês viveram vidas muito mais
dignas do reconhecimento do Senhor do que as minhas. Pela minha vida, não consigo entender por
que você não tem fé e confiança para perceber que Ele ama você. E você é mais amável do que eu.
Ele provavelmente acha muito mais fácil amar você do que eu.

Eu sinto que sou o idiota escrevendo grafite nas paredes do céu, como aqueles que moram lá
realmente gostariam de sair, e que se perguntam o que Ele está fazendo aqui. Eles provavelmente
pensam na disposição do Senhor em perdoar os pecadores, mas pense que no meu caso o Senhor
deve estar brincando. Acho que se você chegasse lá, haveria muito mais propriedade para você do
que eu. Tenha fé. Seja acreditando. Confie nele.

Vamos a Moisés 1:8: “E aconteceu que Moisés olhou e viu o mundo sobre o qual foi criado ...” Para
mim, isso é muito interessante. Ele está descrevendo uma visão que é muito frequente nas escrituras,
referida como sendo apanhada em uma montanha extremamente alta. Esta é uma vista para cima e
olhando para baixo.

Vamos ao versículo 18: “E novamente Moisés disse ...” Agora ele está falando, porque Satanás veio
durante este período de interlúdio como um anjo de luz, tentando-o. “E mais uma vez Moisés disse:
Não cessarei de invocar a Deus, tenho outras coisas a inquirir dele: pois a sua glória estava sobre
mim, por isso posso julgar entre ele e ti. Afastem-se daqui, Satanás.” O defeito que Moisés percebeu
no que Lúcifer estava dizendo, tentando-o, não consistia apenas em sua presença. Isso é um anjo. Vá
para a seção 76 e leia a descrição. Um anjo, em posição de autoridade na presença de Deus, foi
derrubado. Esse ser não é alguém que, ao olhar, parece ser uma criatura vil. Em vez disso, ele parece
ser alguém, a quem olhar, é um ser de luz. Um ser de glória. Ele finge ser um anjo de luz. A razão pela
qual Moisés podia discernir entre eles não tinha nada a ver com o semblante de sua aparência. Tinha
a ver com o conteúdo. Tinha a ver com o Espírito. Tinha a ver com o que ele irradiava, e o que Moisés
foi capaz de discernir era que esta não era a fonte de algo que ele, Moisés, escolheu para absorver.
Como conseqüência, ele poderia julgar entre ele e dizer, eu te prefiro .
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Veja a história de Joseph Smith relacionada à escuridão espessa. Eu falei sobre esta última vez. O
relato de Orson Hyde sobre isso fala sobre a escuridão espessa em torno dele. Consistia em que o
adversário escondia sua mente com dúvidas e trazia à sua alma todo tipo de imagem imprópria. A
razão pela qual é possível fazer isso, e mais facilmente com muitos de nós, é porque ingerimos todos
os tipos de imagens impróprias, que então podem ser invocadas.

Veja 2 Néfi 9: 9. Este é um dos primeiros sermões dados por Jacó. “E os nossos espíritos devem
ter-se tornado semelhantes a ele, e nós nos tornamos diabos, anjos de um diabo, a fim de sermos
excluídos da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai da mentira, na miséria, como ele
próprio; sim, àquele que enganou nossos primeiros pais, que se transformam em um anjo de luz e
revivem os filhos dos homens em combinações secretas de assassinato e todas as obras secretas das
trevas ”. Não é a aparência física, nem a transformação, que ocorre. É o conteúdo. É por isso que você
precisa saber que o curso que você está seguindo está de acordo com a vontade de Deus. Porque
depois de ter feito o sacrifício necessário, você adquire o conhecimento necessário.

Olhe para Alma 30. Esta é uma explicação dada no final ruim de Corior. Os julgamentos estavam
sobre ele. E ele estava escrevendo sua confissão final. Alma 30:53: “Mas eis que o diabo me enganou;
porque ele me apareceu na forma de um anjo e disse-me: Vai e recupera este povo, pois todos se
desviaram de um Deus desconhecido. E ele disse-me: Não há Deus; sim, e ele me ensinou o que eu
deveria dizer. E eu ensinei suas palavras; e ensinei-os porque eram agradáveis   à mente carnal; e eu
os ensinei, até que obtive muito sucesso, de modo que realmente acreditei que eram verdadeiros; e
por isso eu resisti à verdade, até que eu tenha trazido esta grande maldição sobre mim.” Veja, ele foi
convencido pelo diabo que apareceu para ele em forma de anjo. Não é sempre que o adversário
chega até você com intenção assassina. Às vezes ele vem para apelar à sua vaidade, ao seu orgulho.
E o orgulho é um buraco tão grande que ele pode levar a maioria das pessoas para lá. Você poderia
ter aclamação, você poderia ter riqueza. Não, você adquire o que precisa adquirir como conseqüência
de sacrificar-se por Deus. E nesse processo, você suportará críticas, rejeição, oposição, o ódio do
mundo. Você pode até ser expulso. Mas você obtém o que obtém de Deus, por sacrifício.

Na Lição 6 versículo 12: “Mas aqueles que não fizeram este sacrifício a Deus, não sabem que o curso
que seguem é bem agradável aos seus olhos; qualquer que seja sua crença ou opinião, é uma
questão de dúvida e incerteza em sua mente; e onde a dúvida e a incerteza são, lá a fé não é, nem
pode ser. Pois a dúvida e a fé não existem na mesma pessoa ao mesmo tempo. De modo que as
pessoas cujas mentes estão sob dúvidas e medos não podem ter confiança inabalável, e onde a
confiança inabalável não é, sua fé é fraca, e onde a fé é fraca, as pessoas não serão capazes de lutar
contra toda a oposição, tribulações e aflições que eles terão que encontrar para serem herdeiros de
Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus; e eles ficarão cansados   em suas mentes, e o adversário terá
poder sobre eles e os destruirá.” Bem, ele obscurecerá sua mente e, depois de ter escurecido sua
mente, os conduzirá a uma posição na qual eles simplesmente não conseguirão fé, pelo menos nas
coisas certas, a fim de entender as coisas de Deus. Veja o versículo 10: “Aqueles, então, que fazem o
sacrifício terão o testemunho de que seu proceder é agradável aos olhos de Deus, e aqueles que têm
este testemunho terão fé para tomar posse da vida eterna e serão capacitados, por meio da fé,
perseverar até o fim e receber a coroa que é guardada para os que amam a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo.” Essa frase, “os que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo,” não está falando apenas
sobre a Segunda Vinda, mas está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, sempre que Ele deveria vir,
para quem Ele deveria escolher, quando Ele escolhesse fazer isso. Deveria ser um evento em
andamento. Quando você ouvir que Ele apareceu novamente, para qualquer um, você deve
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determinar se isso é verdade. Se for verdade, você deve "amar o aparecimento," mesmo que seja para
alguém que não esteja em posição social, autoridade ou dignidade.

Eu entendo que nos desviamos um pouco do começo do restabelecimento do Evangelho. A maneira
como saímos com esse pé esfarrapado não é muito bem apreciada pelos santos dos últimos dias, que
optam por ver uma espécie de continuidade uniforme de progressão daquele momento até hoje, num
curso ininterrupto de impulso para frente. Quando, de fato, Joseph Smith teve que lutar contra a
terrível oposição dentro da igreja para obter a doutrina que ele estava tentando estabelecer
estabelecida. Ezequiel capítulo 14 foi um tópico que ele levantou cedo. E ele a levantou novamente na
época da organização da Sociedade de Socorro em Nauvoo. Vá ler o capítulo 14 de Ezequiel. Veja o
que Joseph Smith estava preocupado. Ele está falando com pessoas que o aceitaram como profeta. E,
no entanto, estavam mais interessados   em obter dele o que queriam, em vez de receber dele o que o
Senhor queria dar.

Veja o versículo nove da Lição Sexta. Mais ou menos na metade, há uma frase que começa "e nos
últimos dias antes da vinda do Senhor ..." Isto é antes da Segunda Vinda do Senhor. Mas é nos últimos
dias. "[E] nos últimos dias antes que o Senhor venha, ele deve reunir seus santos que fizeram uma
aliança com ele através do sacrifício." Não é um convênio para sacrificar. Você pode fazer um
convênio de sacrificar todos os dias em que o templo está aberto. Fazer um convênio de sacrificar não
é a mesma coisa que fazer um convênio por sacrifício, mas é através do sacrifício real que é possível
ao Senhor fazer um convênio com você. ”Provérbios 50: 3,4,5. Nosso Deus virá e não se cale: um fogo
devorará diante dele, e será muito tempestuoso ao redor dele. Ele chamará os céus do alto e da terra,
para que Ele possa julgar o seu povo. Ajunte os meus santos junto comigo; que fizeram um convênio
para mim por meio de sacrifício." Essa reunião será feita não por homens ou homens ou instituições.
Essa reunião será feita pelos anjos do céu que possuem as chaves da responsabilidade por isso. Isso
está em D&C 77:11. “P. O que devemos entender selando os cento e quarenta e quatro mil de todas as
tribos de Israel - doze mil de cada tribo? R. Devemos entender que aqueles que são selados são
sumos sacerdotes, ordenados para a santa ordem de Deus, para administrar o evangelho eterno;
porque são eles os que são ordenados de toda nação, tribo, língua e povo, pelos anjos a quem foi
conferido o poder sobre as nações da terra, para trazer todos quantos vierem à igreja do Primogênito.”

Deixe-me ler mais uma coisa e comentar. Esta é a última metade do parágrafo 10: “Mas aqueles que
não fazem o sacrifício não podem desfrutar desta fé, porque os homens dependem deste sacrifício
para obter esta fé; portanto, eles não podem agarrar-se à vida eterna, porque as revelações de Deus
não lhes garantem a autoridade que devem fazer; e sem esta garantia a fé não poderia existir.” É uma
causa e um efeito. Essas coisas estão inextricavelmente ligadas entre si. Se você fizer o sacrifício,
poderá desfrutar da fé. Mas todos nós, cada um de nós, estávamos dependentes sobre fazendo o
sacrifício. Se não o fizermos, seremos simplesmente incapazes de nos apegar à vida eterna. E as
revelações de Deus não garantem a vida eterna em nenhuma outra condição.

A boa notícia é que temos As Dissertações sobre a Fé e elas esclarecem essas coisas. O bom é que
cada um de vocês, suponho, foi batizado. O bom é que suponho que cada um de vocês acreditam no
Profeta Joseph Smith, na restauração do Evangelho, no Livro de Mórmon e em Doutrina e Convênios,
portanto, você tem uma enorme vantagem. A única questão é que você permitirá que se torne uma fé
que respire viva? Você vai permitir que ele se apoderar de você? Você permitirá que ele se torne vivo,
animado, um fogo novamente queimando sobre a terra hoje? O mais próximo que existe da vida em si,
que não é a vida, é um fogo. Na capa do livro Passando o Dom Celestial, há uma vela e está
queimando. Se você ler hebraico e prestar atenção à fumaça que sai disso, você encontrará algo
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escondido lá. Há muitas coisas escondidas nas capas dos meus livros, exceto aquelas que são
simples. Aqueles foram feitos para torná-los o mais barato possível. Mas a vela fumegante, quantos de
vocês já tiveram uma vela que ainda era uma faísca latente, e vocês queriam reacender, mas vocês
não tiveram um fósforo. O que você fez? Você soprou. Você soprou o sopro da vida sobre ele. Para
reacender a chama, tudo o que é necessário é a respiração do Espírito falando com você. Isso é tudo
o que é necessário, e o sopro do Espírito depende do que isso lhe diz. Depende da fé que você tem
em Deus para ouvir o que ele está dizendo. Mas ele certamente está dizendo coisas para você. Ele
não fala só comigo.

Ron e eu estávamos conversando na semana passada. Ele conhece um sujeito que é o chefe de
algum grupo 'ex-Mórmon, nós-temos-uma-lasca-no-ombro'. E aparentemente em um dos muitos
artigos de jornal, havia algo sobre mim, dizendo que Jesus falou comigo. Cara, se isso não soa
estranho em um jornal. Então, Ron queria esclarecer. E, em vez de responder a ele - e Ron
provavelmente vai ler isso - com uma explicação elaborada, eu disse: “Ron! Cara, por que você se
tornou um Mórmon? Por que alguém se torna Mórmon?” Porque Deus fala com você! A única razão
pela qual alguém se torna um Mórmon é porque Deus fala com eles. Os missionários saem, dizem um
monte de coisas, colocam o chapéu de vendas, fazem o que querem. Eles te interrompem quando
você tira suas compras do estacionamento da loja. Eles atormentam você sem parar. Eles panfletam
você. No meu tempo, era uma história de flanelógrafo.

Quando eles finalmente te convencem a orar e pedir a Deus, ninguém se torna um Mórmon, a menos
que eles recebam uma resposta de Deus. É por isso que Ron se converteu e me pediu para batizá-lo
há 40 anos hoje. É por isso que Ron subseqüentemente foi em uma missão para a Igreja SUD. É por
isso que Ron subseqüentemente se casou no templo, apesar de agora ser um santo dos últimos dias
descontente. É por isso que Ron e eu, ainda hoje, compartilhamos uma irmandade, compartilhamos
amizade, compartilhamos a convicção de que Deus nos falou uma vez. Ele ainda fala comigo de vez
em quando. Não importa o quanto eu prefiro estar em outro lugar, fazendo outra coisa, muitas vezes
me vejo fazendo o que me pedi para fazer.

Não sei se é importante que alguém de Idaho Falls venha aqui. Não sei se é importante que alguém de
Idaho Falls ouça uma palavra. Mas sei que um testemunho precisa ser falado neste terreno, neste
lugar. Eu sei que todos serão responsáveis   por isso. Não apenas aqueles que por acaso se deparam
com isso. Eu sei que o Senhor sabe muito mais do que eu e que muitas vezes eu só descubro mais
tarde o que Ele tem em mente o tempo todo. Deus está se movendo sistematicamente. Ele está
tomando a medida dos santos dos últimos dias. Sua mão está prestes a se mover novamente nos
assuntos dos homens. Nós temos uma janela. Esta é sua dispensação. Você é responsável. Essas
profecias faladas a Joseph Smith pelo anjo Morôni em seu quarto não vão se realizar. Tem que haver
alguém que tenha fé. Tem que haver alguém que se levante. E quando ele põe a mão e convida você
para participar, ele quer que você O conheça. Quando Ele coloca isso em movimento, então você
precisa responder. Não para mim, nem para homem algum. Você precisa responder a Ele. Este é o
seu trabalho. Ele, e somente Ele, irá organizá-lo. Ele, e somente Ele, vai rolar para fora. Mas como um
dos versículos que lemos esta noite recitou, tem que haver um povo preparado. E isso requer que a fé
retorne à terra novamente. E se o que aconteceu com As Dissertações sobre a Fé em 1921 impediu as
pessoas de adquirirem fé porque elas entendem mal o caráter e a natureza e os atributos de Deus
desde aquela data até hoje, então é hora de você sacudir isso. Levante-se e apegue-se à fé
novamente. Joseph viu o Pai e o Filho, ele testificou sobre eles e os descreveu. Eu vi o Pai e vi o Filho,
e ambos falaram comigo. A única razão pela qual mencionei isso é para lhe dar confiança de que isso
pode acontecer. Isso deveria acontecer com você. Você deveria estar falando com Eles. Eles podem
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dizer o que você precisa saber. Não se surpreenda se o assunto sobre o qual você precisa conversar
com o Senhor consistir quase inteiramente em uma discussão sobre as escrituras. Não se surpreenda
se um anjo vier ministrar a você e o assunto sobre o qual o anjo gostaria de conversar envolve as
escrituras. Não fique surpreso se o Senhor autorizar alguém a entregar uma mensagem e a
mensagem consistir em expor as escrituras. No caminho para Emaús, começando com Moisés e todos
os profetas, o que Cristo fez foi abrir para eles como todas as coisas testificaram Dele. O que todas as
coisas testemunharam do que está atualmente em andamento. Não se engane sobre isso, está
começando. Eu não ligo para onde você olha. Eu não me importo com a sociedade que você olha. Eu
não me importo com a economia que você observa, com a cultura que você observa. A terra e todas
as pessoas nela estão envelhecendo como uma roupa. E você sabe o que eles fazem com roupas
velhas? Eles estão queimados.

O caminho para se preservar consiste em ter fé em Deus. E as condições em que a fé em Deus é
obtida são exatamente as mesmas para você como foram para Moisés e Abraão e para todos aqueles
que já tiveram fé. Joseph Smith é o último grande exemplo disso.

Bem, seria incompleto, e eu seria negligente se não fechasse em nome de Jesus Cristo. Eu pretendo
sempre prestar contas a Cristo pelas palavras que eu entrego. Eu não defino a agenda. Eu não
escolho o tópico. Eu faço o que me pedem para fazer. Eu digo o que me disse para dizer. Espero que
você entenda quão pouco eu importo e quanto sua relação com Cristo e o Pai são importantes. Espero
que você entenda que Suas palavras devem ser claras e distintas quando você as ouvir falar. E você
deveria ser capaz de julgar, e você deveria poder julgar o assunto corretamente. Testifico dEle, porque
o tenho visto. Eu tenho fé nEle, porque sei que cada palavra que ele falou foi vindicada em Seu
evangelho. E a única razão pela qual somos incapazes de nos apegar a essas bênçãos é porque
simplesmente não temos a fé necessária para fazê-lo.

Assim, no início deste processo, neste ano, é necessário passar uma noite em Idaho Falls sobre o
tema da fé, usando As Dissertações sobre a Fé, que eu considero como uma escritura vinculante. Isso
foi garantido pelo Profeta Joseph Smith. Eles são tão ou mais importantes do que as revelações que
se seguem em 1835 em Doutrina e Convênios. Nós não podemos gastar todo o tempo necessário, e
você não pode suportar as cadeiras por mais cinco minutos, mas pega As Dissertações sobre a Fé.
Eles não demoram muito para ler. Esqueça todas as notas de rodapé que foram intercaladas por
pessoas depois de 1921. Esqueça todos os artigos que existem para sustentar uma definição diferente
do que é o Espírito Santo. Esqueça todo o papo furado. De fato, fotocopie a edição que você encontra
nos Documentos de Joseph Smith, Revelações and Transcripciones, volume 2 em 1835, e leia-a ali. É
um documento incrivelmente maravilhoso e cheio de luz. Como Bruce R. McConkie disse: “É escritura,
é verdade. “

Obrigado.

Em nome de Jesus Cristo, amém.
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