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40 anos atrás, ontem, teria sido uma sexta-feira. Esse foi o dia em que meu amigo, Ron Mahle, me
pediu para batizá-lo. O dia seguinte foi um sábado, há 40 anos. Hoje é um domingo. Eu estava na
Força Aérea na época. Eu estava em um esquadrão e depois estava transferido para outro esquadrão.
Enquanto eu estava no primeiro, eu tinha um número de amigos que eu tinha associado. Eram amigos,
compadres, um dos quais era um sujeito chamado Jimmy Givens. Eu acho que Jimmy era de Chicago.

Jimmy era um aviador negro e eu era um aviador branco. Acontece que ainda sou (branco, isto é, mas
não um aviador). Jimmy e eu saímos juntos muito, mas depois perdi contato com ele por um período
de meses. Ele e eu fomos batistas antes da minha conversão. Até havíamos assistido a uma igreja
Batista local de Portsmouth, em New Hampshire, ocasionalmente.

Como parte de nossa rotina anterior, ele e eu iríamos para o boliche de base. Como só vendiam
cerveja em jarros, sempre comprávamos um jarro de cerveja e uma pizza para dividir. Essa era a
nossa coisa, quando estávamos com fome.

Eu não o via há alguns meses e depois cruzei-me com ele. E ele disse: “Ei, vamos para o boliche”. E
eu respondi: “Ok, claro.” Mas quando chegamos lá, eu não estava pensando que o ritual normal era
um jarro de cerveja e uma pizza. Então, quando chegou a hora de pedir, pedimos a pizza, assim como
sempre fizemos. Então, para minha surpresa, Jimmy pediu uma Pepsi. E eu pensei: “Bem, isso é bom;
isso me libera da responsabilidade de lidar com o jarro de cerveja.” Então eu pedi uma Pepsi também.
Então Jimmy disse: "Eu não bebo mais álcool." E eu disse: "Oh, caramba, isso é engraçado, eu
também não quero mais." Eu disse: "Para mim é uma coisa religiosa." Ele disse: “Sem brincadeiras!
Para mim, é uma coisa religiosa também.” E eu disse: “Isso é ótimo! Qual é a religião?” Ele respondeu:
“Sou muçulmano.” Eu disse: “Caramba, sou Mórmon!” Ele disse:“Você é um demônio de olhos azuis!”
E eu disse: “Não estou brincando! Você não era valente na preexistência e não pode ter sacerdócio!”
Nós rimos muito sobre essas peculiaridades nessas novas religiões que havíamos adotado. Então lá
estávamos nós, amigos, apesar do abismo da religião que então nos separava, e isso não importava.
Eu não acho que ele é mais Jimmy. Ele é provavelmente Aziz Mohammed alguma coisa ou outra. Mas
Jimmy e eu continuamos amigos, apesar do recém-adotado e enorme abismo da religião que interveio
para nos separar naquele momento.

Quando me tornei um santo dos últimos dias, uma das coisas que tipificavam, naquela época, os
santos dos últimos dias, eram as bibliotecas que cada membro tinha em suas casas. Em Exeter, que é
outra cidade nos limites da ala de Portsmouth, New Hampshire, havia uma mulher idosa chamada Irmã
Longa. Ela correu o que era então (nós não os temos mais) a Livraria dos Setenta. Estas eram uma
cadeia de livrarias onde você poderia comprar materiais SUD. Irmã Long era a proprietária da livraria,
que consistia em sua varanda coberta, onde seu estoque de livros SUD era exibido. Como ela era uma
ávida leitora, a irmã Long leu seu inventário. Então, sempre que você comprava dela, você estava
realmente comprando um livro que ela já havia lido, mas felizmente, não havia marcado.

Naquela época, eu sabia que, se você fosse ser um santo dos últimos dias, precisava se familiarizar
com todos os tipos de informações doutrinárias e históricas sobre a fé. Como consequência disso,
comecei lendo tudo em que conseguia colocar minhas mãos. Naquela época, LeGrand Richards ainda
estava vivo. As discussões missionárias foram amplamente baseadas em Uma Obra Maravilhosa e
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uma Maravilha. LeGrand Richards foi o Bispo Presidente da Igreja e depois chamado para o Quórum
dos Doze. Seu livro Uma Obra Maravilhosa e uma Maravilha foi uma das primeiras coisas que li para
me familiarizar melhor com a doutrina que os missionários ensinavam. Eu também li todas aquelas
primeiras biografias sobre Wilford Woodruff, Heber C. Kimball e John Taylor. Os Ensinamentos do
Profeta Joseph Smith, que comprei da Irmã Long, foram totalmente usados. Eu recentemente tive que
comprar um novo, porque o que eu comprei da Irmã Long acabou de desmoronar. Agora, eu ainda
tenho, mas se você não for cuidadoso ao abri-lo, ele simplesmente cairá em pedaços em suas mãos.
Os mórmons eram, por definição naqueles dias, estudiosos, cuidadosos, bem-lidos, bem
considerados, pessoas doutrinariamente preparadas que defendiam a fé. Portanto, se você fosse
correr com eles, você precisava ter uma educação religiosa própria. Como conseqüência disso,
comecei nesse estágio inicial a adquirir uma biblioteca, porque você não era um santo dos últimos dias
legítimo sem um, naquela época.

Lembre-se, na época, Marion G. Romney estava na Primeira Presidência, Bruce R McConkie estava
nos Doze, Mark E. Peterson era o cara doutrinário da época, também um dos Doze. Quero dizer, o que
você obteve na época daqueles líderes da igreja era doutrina, uma exposição de doutrina.

Agora, como todos sabemos, Bruce R. McConkie tomou uma série de descargas, ultimamente, pela
igreja distanciando-se dele. Quando o recente livro de David O. McKay e o Ritual do Mormonismo
Moderno foi publicado, a crítica de bastidores que foi feita a ele por outras autoridades gerais está
documentada. O Élder Mark E. Peterson observou alguns aproximadamente 1700 erros encontrados
na primeira edição da Doutrina Mórmon que precisavam ser corrigidos. Como resultado, de tudo que
chamou a atenção do público ultimamente, a reputação de Bruce R. McConkie sofreu um pouco. Mas
naqueles dias, ele ainda era considerado uma autoridade doutrinária sólida. Ele e seu sogro (Joseph
Fielding Smith) queriam estabilizar a doutrina da igreja e fizeram um esforço para isso. O resultado
incluiu cinco volumes de Respostas às Perguntas do Evangelho, que eu comprei e li. Consistia nas
respostas de Joseph Fielding Smith, compiladas por seu genro. Da mesma forma, eles produziram os
três volumes de Doutrinas da Salvação, que também li. Havia também o Comentário Doutrinário do
Novo Testamento. Esse trabalho não era um produto de Joseph Fielding Smith, editado por Bruce R.
McConkie, mas era, em vez disso, escrito por Bruce R. McConkie. McConkie também escreveu
Doutrina Mórmon, que eu estudei. Ele tinha começado a publicar sua Mortal Messiah série. Naqueles
dias, a doutrina realmente contava. Portanto, estudei a doutrina porque era uma questão tão
importante em nossa igreja naquela época.

Bem, ontem à noite em Idaho Falls, falamos sobre fé. Esta noite vamos falar sobre arrependimento.
Mas quero acompanhar algo que não fiz ontem à noite quando estávamos olhando para As Lições
sobre a Fé. Eu posso te dar as citações, se você quiser procurar. Está no segundo volume do
Revelações e Traduções, e você pode lê-lo a partir da página 565 desse volume. É uma reprodução da
edição de 1835 de Doutrina e Convênios. A razão pela qual cito a edição de 1835 é porque foi essa
edição que foi canonizada pelo voto da igreja. É essa edição que, no prefácio, Joseph Smith atestou
todos os itens de doutrina contidos em As Lições sobre a Fé. Na edição de 1844, que seria publicada
posteriormente, eles não passariam pelo exercício de re-sustentar As Lições sobre a Fé, porque já
haviam sido canonizadas. Eles simplesmente acrescentaram e elaboraram as revelações recebidas
entre então e 1844.

Começando na página 566, e passando pela página 567 dos Documentos de Joseph Smith, 2º Volume
de Revelações e Traduções, há um relato de comoAs Lições sobre a Fé foram canonizados em 17 de
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Agosto de 1835, quando Doutrina e Convênios foi aprovado pela igreja como escritura. A conta
começa com o Presidente Cowdery, que era Co-Presidente da Igreja naquele momento.

“… O Presidente Cowdery levantou-se e apresentou o 'livro de doutrina e convênios da Igreja dos
Santos dos Últimos Dias', em nome do comitê: ele foi seguido pelo Presidente Rigdon, que explicou a
maneira pela qual pretendiam obter a voz de a assembléia a favor ou contra dito livro: os outros dois
comitês, nomeados acima, estavam ausentes. De acordo com o referido acordo, WW Phelps registrou
que o livro apresentado à assembléia era verdadeiro. O Presidente John Whitmer também surgiu e
testificou que era verdade. O Élder John Smith, assumindo a liderança do sumo conselho em Kirtland,
deu testemunho de que as revelações contidas nesse livro eram verdadeiras ... O Élder Levi Jackman,
assumindo a liderança do sumo conselho da igreja no Missouri, prestou testemunho de que as
revelações contidas no livro eram verdadeiros, e o sumo conselho do Missouri aceitou e
reconheceu-os como a doutrina e os convênios de sua fé, por um voto unânime. O Presidente WW
Phelps leu então o testemunho escrito dos Doze da seguinte maneira. 'O testemunho das testemunhas
do livro dos mandamentos do Senhor, que ele deu à sua igreja por meio de Joseph Smith, jr. que foi
nomeado pela voz da igreja para este propósito: nós, portanto, nos sentimos dispostos a prestar
testemunho a todo o mundo da humanidade, a toda criatura sobre a face de toda a terra, e sobre as
ilhas do mar, que o Senhor tem Testemunho para nossas almas, através do Espírito Santo derramado
sobre nós, que estes mandamentos foram dados por inspiração de Deus, e são proveitosos para todos
os homens, e são verdadeiramente verdadeiros.

O Élder Leonard Rich prestou testemunho da veracidade do livro e o conselho dos Setenta aceitou e
reconheceu isso como a doutrina e os convênios de sua fé, por meio de um voto unânime. O bispo
Newell K Whitney registrou a verdade do livro e, com seus conselheiros [sic], aceitou e reconheceu
isso como a doutrina e os convênios de sua fé, por voto unânime. O Bispo interino, John Corrill, deu
testemunho da veracidade do livro ... O Presidente em exercício, John Gould, deu seu testemunho em
favor do livro e, com os Élderes viajantes, aceitou e reconheceu-o como a doutrina e os convênios do
livro sua fé, por voto unânime. Ira Ames, Presidente em exercício dos Sacerdotes, deu seu testemunho
em favor do livro e, com os Sacerdotes, aceitou e reconheceu-o como a doutrina e os convênios de
sua fé, por voto unânime. Erastus Babbitt, Presidente em exercício dos Professores, deu seu
testemunho em favor do livro, e o aceitou e reconheceu como a doutrina e os convênios de sua fé, por
voto unânime. Wm. Burges, Presidente em exercício dos Diáconos, deu testemunho da veracidade do
livro, e eles aceitaram e reconheceram isso como a doutrina e os convênios de sua fé, por um voto
unânime. O venerável Presidente Thomas Gates registrou a verdade do livro e, com seus cinco
assistentes de diretoria de prata, e toda a congregação, aceitou e reconheceu isso como a doutrina e
os convênios de sua fé, por unanimidade de votos. As várias autoridades e a assembléia geral, por
voto unânime, aceitaram os trabalhos do comitê ”.

Então, eu aponto isso. Se você receber uma cópia da edição de 1835, você lerá tudo isso no livro. É
anexado na edição impressa nas costas, como a última coisa - o testemunho dessas pessoas. Quando
As Lições Sobre a Fé foi removido das escrituras em 1921, pelo comitê liderado por George Richards
(incluindo Anthony Ivins, Melvin J. Ballard, James E. Talmage, John A. Widstoe e Joseph Fielding
Smith), além de não tendo um voto para removê-lo de nossas escrituras (deixando-o na posição, na
minha opinião, de ainda ser escritura e canonizado), eles estão, em essência, rejeitando não apenas a
votação que foi tomada em agosto de 1835, aceitando-a como escritura canonizada para a nossa
instrução, mas eles estão rejeitando o testemunho de todos aqueles que estavam presentes e
prestaram testemunho, cujos nomes eu acabei de ler para você também. Então, eu concordo com o
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que Bruce R. McConkie disse na BYU em 4 de janeiro de 1972. As Lições Sobre a Fé são escrituras
eternas. Foi escrito pelo poder do Espírito Santo, pelo espírito de inspiração. É escritura; é verdade.

Esta é a razão pela qual eu me voltei para As Lições Sobre a Fé, recomendando-as a vocês ontem.
Nós olharemos para eles um pouco novamente esta noite. Na compilação de 1835 de Doutrina e
Convênios, há seções que ainda estão em nossa Doutrina e Convênios, mas são numeradas de
maneira diferente. Eu lhes darei a referência cruzada de Doutrina e Convênios de hoje. Mas, com o
propósito de preparar minhas observações para esta noite, usei a antiga edição de 1835.

As doutrinas, ensinamentos, revelações e conselhos de Joseph deveriam ser mantidos e ouvidos pela
igreja. Em 1835, Doutrina e Convênios, a seção 14 - hoje a Seção 43 - diz: “Recebestes mandamento
para a lei de minha igreja por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de
minha mão”. que quando recebemos algo de José, nós, como igreja, fomos orientados pelo Senhor a
respeitar o que veio através dele. Na seção 32: 2 - hoje a Seção 5 - diz: “Confiei-te, meu servo Joseph,
para um sábio propósito em mim; e será dado a conhecer às gerações futuras, mas esta geração terá
a minha palavra através de você. ”Não leia a palavra“ geração ”nesse contexto por pouco, porque a
palavra“ geração ”algumas vezes tem significados variados, e o significado seguro nesse contexto,
dessa declaração para Joseph, inclui todos aqueles que vivem depois do dia em que Joseph veio e
prestou testemunho. Portanto, incluiria você.

Na seção 46: 1-3 - hoje Seção 21 - diz: “Eis que haverá um registro mantido entre vós, e nele tu
(significando Joseph) será chamado um vidente, um tradutor, um profeta, um apóstolo de Jesus.
Cristo, o élder da igreja por meio da vontade de Deus Pai e a graça do teu Senhor Jesus Cristo….

Portanto, significando a igreja, tu [a igreja, vocês] darás atenção a todas as suas [pronome pessoal
singular, que significa Joseph] palavras e mandamentos, que ele [nome pessoal singular] lhes dará,
assim como os recebe, andando em toda santidade diante de mim; porque as suas palavras
recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé; pois fazendo estas coisas, as portas
do inferno não prevalecerão contra você (ênfase adicionada).” As “portas do inferno” não prevalecerão,
desde que atendamos às palavras de Joseph. Não é meu. Não de outro homem. O bastião
estabelecido pelo Senhor, que é a rocha sobre a qual os ventos e as chuvas podem bater sem causar
dano algum ao fundamento, é a rocha de revelação que nos foi dada nesta geração por meio do
Profeta Joseph Smith. Tudo mais se transforma em areia. “Pois assim diz o Senhor Deus, ele [um
singular pronome pessoal, referindo-se ao homem individual, o Profeta Joseph Smith. Louvado seja o
homem que comungou com Jeová, de fato!] Eu me inspirei a mover a causa de Sião em poder para o
bem; e a sua diligência eu sei, e as suas orações ouvi: sim, o seu choro por Sião já vi, e farei com que
ele não maisluto por ela, porque os seus dias de alegria são para a remissão dos seus pecados, e as
manifestações da minha bênção sobre suas obras (ênfase adicionada).” Isso não promete a Joseph
Zion. Não promete nada do tipo. Promete-lhe regozijo, porque seus pecados são remidos. Seus
pecados, claro, não são nossos. Neste ponto, em 1835, você se lembrará de que em 1832 a igreja já
estava sob condenação, mas José não estava. Seus pecados são remidos e isso fará com que Joseph
se regozije.“ [Eles] crerão em suas palavras, que são dadas a ele por meio de mim, pelo Consolador,
que manifesta que Jesus foi crucificado por homens pecadores pelos pecados do mundo ... (grifo
nosso).”

Assim, ao ler a edição de 1835 de Doutrina e Convênios, seções 14, 32, 46 desse volume, torna-se
abundantemente aparente que, na medida em que a igreja era uma igreja verdadeira e viva naquele
momento, era uma igreja verdadeira e viva porque Deus possuía as palavras que vieram através de
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Joseph e Deus estava falando através dele. Deus atestou as palavras que vieram através de Joseph, e
Deus os advertiu, e a nós, sobre ignorar as palavras que vêm do Profeta Joseph Smith.

Seção 51: 2 — hoje Seção 28: “... ninguém será designado para receber mandamentos e revelações
nesta igreja, exceto meu servo Joseph Smith, jr. porque ele os recebe como Moisés; e tu serás
obediente às coisas que eu  der lhe (grifo nosso)”

Seção 84:1-4 - a-dia Seção 90 - novamente esta é a edição de 1835. Esta é uma revelação dada em
março de 1833, na qual Joseph Smith foi chamado pelo Senhor com as palavras: “meu filho ... Em
verdade, digo a você [novamente, um pronome individual pessoal, identificando um indivíduo pelo
nome de Joseph Smith] as chaves deste reino jamais será tirado de você, enquanto estás no mundo,
nem no mundo vindouro; todavia, por teu intermédio os oráculos ser dado a outro; sim, até a igreja. E
todos os que recebem os oráculos de Deus, guardem-se a maneira em que os seguram, para que não
sejam considerados leves, e por isso sejam condenados, e tropeçam e caiam…” Qual é a definição de
“oráculos” para ser dado de Joseph à igreja? É definição de “oráculos” uma programa transitório,
mudando com todos os caprichos, mudando das alterações futuras do dia-a-dia e de pessoa para
pessoa feitas pelos homens? É algo que permite que a doutrina garantida por Joseph seja
descartada? Ou os oráculos, em vez disso, são as doutrinas, os mandamentos, as revelações, as
palavras contidas no que Joseph Smith nos transmitiu no Livro de Mórmon, As Palestras sobre a Fé e
as revelações feitas por meio dele? Tenha cuidado ao interpretar as escrituras. Tenha cuidado com o
quão flexível você acha que um Deus imutável pode ser transformado em um Ser mutável que deu o
Seu poder aos homens (2 Néfi 28: 5). Tenha cuidado ao acreditar que o Deus que é o mesmo hoje,
ontem e para sempre é agora tão caprichoso que em um dia, uma coisa pode ser pedida de você, e
em outro dia, algo totalmente diferente pode ser pedido a você. E na medida em que você detecta a
areia movediça e variável sob seus pés, pergunte a si mesmo: por que isso acontece? E pergunte-se:
onde eu poderia encontrar a rocha sobre a qual estabelecer meus pés, para que os ventos e as
chuvas não me destruíssem? Porque Deus garantiu a Joseph Smith e Deus garantiu as coisas que
foram confiadas a você através dele. Quando ouvi o testemunho dado por D. Todd Christofferson à
BYU Idaho, prestando testemunho do Profeta Joseph Smith há uma semana, regozijei-me. Faria a
Deus que todos nós levamos isso mais a sério. Eu gostaria que pudéssemos reconhecer que, se há
um Profeta cujas palavras precisamos atender, começa com a primazia de Joseph Smith. Todas as
outras coisas, todas as revelações, todas as suas atitudes, todas as suas noções - tudo deve ser
medido contra o que recebemos através dele. Deus atestou suas palavras. Eu atesto suas palavras.
Eu sei que ele era um profeta de Deus. Na medida em que meu conhecimento de Joseph corre me
permite dizer, eu sei que o homem esteve na presença de Deus. E eu sei que Deus o tem e garante
hoje.

Então, vamos considerar o que Joseph atestou como a importante doutrina da salvação, que é o que
ele chamou As Lições Sobre a Fé, como se fosse uma lei para a igreja - a palavra de Deus através de
Joseph, palavras e mandamentos de Deus para nós, dado pelo Consolador, ao qual devemos ser
obedientes, para que possamos evitar a condenação, tropeçar e cair. Todas essas coisas são, de fato,
as coisas que o Senhor disse sobre Joseph em revelação que ainda encontramos em nossas
escrituras.

Nós passamos pela Lição Sexta, sobre Fé, mas nós não tocamos a Lição Sétima. Eu quero tocar
nisso, brevemente, esta noite. Qualquer tratamento desse volume de escritura é sempre
invariavelmente breve. Nós não podemos colher tudo o que está lá. Lição Sétimo, sobre a Fé, segundo
parágrafo: “Como vimos em nossas palestras anteriores, essa fé era o princípio da ação e do poder
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em todos os seres inteligentes, tanto no céu como na terra ...” Isso os motiva a agir, e produz poder
quando você age. Nesse mesmo segundo parágrafo, diz: "... nenhum mundo foi ainda enquadrado que
não foi emoldurado pela fé ..." Deus opera no princípio de fé. Como apontei ontem à noite, todos nós
também. É apenas inevitável.

No parágrafo 4: “... é em razão deste poder [fé] que todas as hostes do céu realizam suas obras de
maravilha, majestade e glória: Anjos se movem de lugar para lugar em virtude deste poder ...” E então
no parágrafo 5, diz: “… toda a criação visível, como agora existe, é o efeito da fé ...”. Volte ao
parágrafo 9: “… qual é a diferença entre um homem salvo e um que não é salvo? Nós respondemos:
pelo que vimos antes dos mundos celestes, eles devem ser pessoas que podem trabalhar pela fé, e
que são capazes, pela fé, de serem espíritos ministradores para aqueles que são herdeiros da
salvação. E eles devem ter fé para capacitá-los a agir na presença do Senhor, caso contrário, eles não
podem ser salvos ”.

Eles têm que agir. Eles têm que ser capacitados, como consequência de sua fé, a poder agir na
presença do Senhor. Caso contrário, eles não podem ser salvos. Lembre-se de quando começamos
isso em Boise, estávamos observando o que foi dito a Joseph na Primeira Visão sobre o poder da
piedade. Eles têm uma forma, mas eles não têm o poder. Eles carecem de alguma coisa, porque
ensinam por mandamentos as doutrinas dos homens. O que significa ter fé suficiente para capacitá-lo
a agir na presença do Senhor, do contrário eles não podem ser salvos? Bem, Doutrina e Convênios,
seção 93: 1: “Em verdade, assim diz o Senhor: Acontecerá que toda alma que renuncia a seus
pecados e vem a mim, invoca meu nome e obedece a minha voz, e guarda meus mandamentos, verão
o meu rosto e saberão que eu sou ...” Toda alma que “renuncia a seus pecados” - você não vai passar
pelos seus pecados, até que Deus lhe perdoe. Mas você precisa despertar para o fato de que você os
possui e se desviar deles. Porque se desviar deles é arrependimento; está se voltando para encará-lo.
Você ainda pode ter uma carga que precisa ser descartada, porque estamos todos cheios de pecado.
Mas abandonar seus pecados significa que você preferiria a Ele sobre tudo o mais que existe. Então,
vire-se e enfrente-o. “… Vem a ele […]” Bem, a única maneira de você deixar essa carga para trás é
descer em oração, buscando-O e pedindo a Ele para libertá-lo da carga - para permitir que você, como
Alma relata em seu livro. Capítulo 36 do livro de Alma, a terrível agonia que ele sentia e pedindo a
Deus que fosse redimido. Então, quando Deus respondeu, a dor e angústia que ele tinha eram iguais à
alegria e à alegria que ele sentiu do outro lado de ser purificado. “… Invoca o meu nome…” Você tem
que fazer isso. “… E obedece a minha voz ...” Isso incluiria, não apenas as coisas que nos foram
dadas por Joseph Smith, que você pode estar negligenciando, mas obedecendo à Sua voz no que Ele
lhes diz aqui e agora. A agenda para você é diferente da agenda para mim. Suas necessidades são
diferentes das minhas. Suas responsabilidades são diferentes das minhas. Você tem sua própria
família, você tem sua própria ala, você tem seus próprios vizinhos e tem seus próprios problemas. Pais
e filhos, mães e filhas - você faz parte de uma comunidade em algum lugar. E dentro disso, todos
vocês precisam ouvir a voz de Deus, porque ele ama a todos. Ele ama aquela tia excêntrica que você
apenas teme por ter aparecido. Você não pode, porque a vida de você entende por que ela acha que
os cravinhos devem ser empurrados em um peru no Dia de Ação de Graças. Você se pergunta se
talvez deveria haver um procedimento que a confina mais facilmente em algum lugar onde
administram drogas psicotrópicas. Deus a ama tanto quanto ele ama você. Deus ama todos nós. Sua
agenda e as pessoas que você pode afetar e o alívio que você pode administrar e as necessidades
que estão diante de seus olhos dia a dia são unicamente suas. E o alívio que você pode conceder
àqueles ao seu redor é seu. Foi dado a você por Deus como um dom. Não endureça seu coração.
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Eu estava lendo sobre os problemas que os primeiros santos experimentaram naquele período de
1856-1858. Eu estava lendo os diários, não a história oficial, não das coisas que são tornadas públicas
- esses são os diários e diários privados. Eu estava lendo esse material na reunião sacramental hoje
cedo. Fomos para casa, e participamos de nossas reuniões da igreja esta manhã, e eu literalmente
chorei ao ler o que eles foram chamados a passar. Não me sinto inclinado a ser crítico e não
apreciador do fato de que aqueles que vieram antes de nós sofreram como fizeram para preservar e
tornar possível para nós, hoje, os programas e as escrituras. Eles não permitiriam que a restauração,
através de Joseph, caíssem em silêncio e negligenciassem. Não me importa que eles tenham
cometido erros. Nós cometemos erros também, cada um de nós. Se você viveu uma vida perfeita,
você não estaria aqui. O fato é que todos nós estamos quebrados e todos precisamos de reparos.
Houve valentia entre os primeiros santos, e eu aprecio todas as lutas e lições difíceis que foram
ensinadas. Eu aprendi muito estudando-os. Aqueles que acreditam que eu os dispenso estão
completamente errados. Tentar entender a mão de Deus às vezes nos obriga a encarar os eventos
preocupantes e perceber como o fracasso não é apenas parte do nosso passado, mas é uma parte
importante dele. Podemos e iremos fracassar também, e suas lutas serão em vão, se formos tão
arrogantes a ponto de não lidar com esses eventos com veracidade.

Venha a Ele, porque o único reparador que existe no universo dentro dessa matriz é Cristo, cuja tarefa
é nos reparar, redimir e curar. Obedeça a sua voz, não importa o quanto possa discordar do fluxo de
tudo o que acontece ao seu redor. As pessoas achavam que eu era um louco, ensinando a doutrina do
evangelho quando chegamos ao palestra do Rei Benjamin sobre não permitir que negligenciassem os
mendigos (Mosias 4:16). Eu tenho que empurrar de volta a cada quatro anos quando chegamos
através desse material, porque eu estava e estou dizendo que você não julga os mendigos. Você
realmente não tem o direito de fazer isso. E então você tem a declaração de Paulo sobre ser
cuidadoso para entreter estranhos, porque os anjos às vezes vêm a você de surpresa (Hebreus 13 2).]

Vamos supor, por causa do argumento, que João, o Amado, ainda permanece (ver D&C 7:3-4). E
vamos supor, por causa do argumento, que John gostaria de conhecer seu coração. Como ele poderia
fazer isso melhor? Eu sugeriria que chegar até você como um mendigo, cheirando mal e com uma
necessidade óbvia, pedindo-lhe alívio, é a maneira perfeita de descobrir se esse mesmo espírito o
anima como o rei Benjamim, quando o rei Benjamim disse para não sofrer o mendigo. para colocar sua
petição para você em vão. Porque não somos todos mendigos? E, claro, isso não é apenas uma
questão retórica. Não somos todos mendigos? Bem, é evidente, não é? “... obedece a minha voz e
guarda meus mandamentos ...” Meus mandamentos, dados ao Profeta Joseph Smith, confiados a
você, devem ser respeitados por você. Eles foram dados pela voz do Espírito para você, pedindo-lhe
para ajudar as pessoas ao seu redor. O alívio que as pessoas precisam às vezes só pode vir de uma
fonte, e é você. Sob a inspiração do Espírito, você pode aliviar as cargas daqueles ao seu redor. Por
que você acha que Deus se importa com as viúvas, os órfãos, os pobres e os enfermos?

Quem, em Abundância, apreciava mais a sua vinda? Foram aqueles que foram chamados para
presidir, cujos nomes foram dados a nós porque foram registrados no registro? Ou era o grupo sem
nome que Ele trouxera para Ele para ser curado? Todos os necessitados de cura foram trazidos e
curados (3 Néfi 17: 9). Nós lemos o recorde e dizemos: Eu tenho um nome aqui. Eu tenho um Timothy.
Eu tenho um nome aqui. Eu tenho um Néfi. Eu tenho um nome aqui, e isso deve ser alguém grande,
grande e importante (3 Néfi 19: 4). Mas a quem o Senhor ministrou mais? E quem era em Abundância
quem mais apreciava o que o Senhor tinha vindo fazer?
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Seja como seu mestre. Faça o que puder para aqueles que estão à sua volta e que estão enfermos.
Eles estão aqui em abundância - os quebrantados de coração, as famílias que estão em necessidade.
Se você quer ser salvo, ajude o Senhor a salvar os outros - não pregando, clamando e exigindo que
eles vejam o mundo como você, mas dando-lhes uma mão de ajuda e de caridade. Seu sermão mais
poderoso pode ser o esforço que você faz, e o tempo que você leva, para que as pessoas saibam que
você se importa com elas. Se você gostaria de se arrepender de seus pecados, dê uma olhada nos
que estão em necessidade e faça o que puder para eles. Esse é o primeiro passo. Quando seu
coração é como o Dele, então você se abre para que Ele possa entrar. E quando o seu coração é
diferente dele, bem, não há espaço para o Seu amor pelos outros até que Ele o rompa; que ele fará.

Você faz essas coisas e “verá meu rosto e conhecerá quem sou Eu”. Isso é “conhecer” - não apenas
acreditar, mas conhecer. Este ainda é o mesmo parágrafo 9 em As Lições sobre a Fé, Lição Sétimo,
cerca de um terço do caminho. (A propósito, na edição de 1835 de Doutrina e Convênios, a seção 76 é
de cerca de oito versículos. Em nossa edição atual, são 119 versos. Então, se você fosse memorizar
um verso naqueles dias, bem, você é como Gettysburg-endereço-digno. É formidável.) Ok, então cerca
de um terço do caminho, coloca a questão, "... onde vamos encontrar um ser salvo? pois se pudermos
encontrar um ser salvo, podemos verificar, sem muita dificuldade, o que todos os outros devem ser, a
fim de sermos salvos - eles devem ser como aquele indivíduo ou eles não podem ser salvos:
pensamos que não será um questão de disputa, que dois seres, que são diferentes uns dos outros,
não podem ser salvos; pois tudo o que constitui a salvação de um, constituirá a salvação de toda
criatura que será salva: e se encontrarmos um ser salvo em toda a existência [sic], poderemos ver o
que todos os outros devem ser, ou então não sermos salvos. Perguntamos, então, onde está o
protótipo? ou onde está o ser salvo? Concluímos quanto à resposta desta questão, não haverá disputa
entre aqueles que acreditam na Bíblia, que é Cristo: todos concordarão em que ele é o protótipo ou
padrão de salvação, ou em outras palavras, que ele é um ser salvo. ”Pulando algumas linhas:]“… se
ele fosse algo diferente do que Ele é, Ele não seria salvo; pois a sua salvação depende de Ele ser
precisamente o que Ele é e nada mais ... ”

Então, de acordo com As Lições sobre a Fé, se você fosse salvo, você tem que ser exatamente,
precisamente o que Cristo é e nada mais. Você foi dito toda a sua vida que é impossível. Bem, é
impossível, em certo sentido, e é um requisito obrigatório, em outro sentido. É impossível, porque,
como se vê, todos nós erramos. Nós sempre temos. Isso é o que a expiação foi projetada para
consertar. Ele pega esse fardo e o carrega para nós.

No entanto, o fato de que Ele carregará esse fardo para nós não nos libera - desde o momento em que
é tirado, a partir de então - para fazer o bem. Você pode ser como Cristo. Você pode administrar alívio
para as pessoas ao seu redor. Você pode, como Ele disse, vestir os nus, alimentar os famintos, visitar
aqueles que estão na prisão (Mateus 25: 34-40). Algumas das experiências espirituais mais profundas
e profundas que eu contei para mim por pessoas que conheço, vieram daqueles que vão à
Penitenciária Estadual em Bluffdale, Utah, e celebram a noite familiar com os presos. Esse ministério,
esse serviço, eleva o servo. Seu coração se move com compaixão. Seu coração precisa ser como o
coração de Cristo - movido de compaixão pelos outros. E a maneira como você faz isso é imitativa, no
começo. Então é informado pela experiência mais tarde, quando você agiu de acordo com as Suas
leis. O que começa como imitação, e apenas isso, encontra espaço dentro de si para ter genuína
compaixão pelas necessidades dos outros. Cristo é o protótipo, mas você pode ser como ele. Há
pessoas piedosas andando por aí - muitas delas são idosas. Muitos deles há muito esquecem suas
próprias necessidades e passam a vida a serviço dos outros. Você pode descobrir isso dentro da igreja
em muitos presidentes da Sociedade de Socorro. Você pode encontrar isso dentro da igreja em
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pessoas que preencham necessidades legítimas com o ensino familiar. Você não precisa encontrar
outra igreja para servir. Você não precisa encontrar novos vizinhos e não precisa ter uma nova família.
Aquele grupo excêntrico de pessoas, aquela tribo na qual você nasceu - você pertence a eles como
um exemplo do amor e compaixão de Cristo.

A razão pela qual Cristo diz no Sermão do Monte que eles vão falar mal todos os tipos de mal contra
você por causa do Seu nome (Mateus 5: 11-12), não é por causa de qualquer coisa que você tenha
feito. É porque aqui ninguém acredita. Ninguém acredita que a coisa genuína existe. O coração de
todos ficou desapontado com o que os homens provam através de sua indignidade. Todo mundo diz
que o homem que eu achava que seria tão grande acabou sendo apenas mais um navio quebrado.
Seu ceticismo sobre você foi conquistado nesse ambiente por todos que eles já conheceram. Portanto,
você precisa ser diferente. E você tem que esperar que suas esperanças quebradas serão tiradas
sobre você. Até que finalmente, e pode ser necessário que sua vida o faça, você precisa mostrar como
Cristo fez, que a fé ainda pode existir aqui. Deixe existir aqui em você. Deixe-o viver e respirar em
você. Você não precisa procurar por outra vida, outra oportunidade em outro lugar distante. Está bem
aqui, está em seu colo, está em sua família, está em sua casa, está em sua comunidade, está entre
todos aqueles gentios egoístas, teimosos e cabeça dura que nos incluem, louvando uns aos outros e
falando sobre Que grandes coisas somos. Sirva-os. Submeta à sua regra. Faça isso de uma maneira
que toque seus corações e seja a coisa real. Seja a coisa real, e finalmente, no fim, haverá aqueles
que são dignos de liderar. Você precisa ser como Cristo. É preciso; é exato.

Então, vamos nos voltar para algumas escrituras e interromper isso por um momento, porque
queremos nos arrepender, afinal. Nós queremos mudar o que somos. Vamos a Doutrina e Convênios,
seção 84:33. Agora eu vou simplesmente permitir que você entretenha suas visões atuais sobre
algumas coisas para esta noite. Mas vamos ter que desconstruir um monte de lixo depois, e faremos
isso no Condado de Utah, em 2 de novembro. Começando no versículo 33 da Seção 84 de Doutrina e
Convênios: “Pois aqueles que forem fiéis de modo a obter estes dois sacerdócios de que falei e a
magnificar seu chamado serão santificados pelo Espírito para a renovação de seus corpos. Eles se
tornam os filhos de Moisés e de Aarão e a semente de Abraão, e a igreja e o reino, e os eleitos de
Deus.” “Filhos” e “semente ”- é necessário que você se torne aquilo, para que você se torne “a igreja e
o reino, os eleitos de Deus.” É uma família pertencente a Deus. Trata-se de um retorno à terra de uma
Família Celestial. Como vimos nas declarações feitas a Joseph Smith, os corações precisam ser
voltados para os pais.

Versículo 35: “E também todos os que recebem este sacerdócio me recebem, diz o Senhor…” Agora
muitos de vocês lêem o versículo 35, e vocês acham que se você buscar este sacerdócio por
ordenação, ipso facto, você tem buscado a Jesus. Louve Jesus! (E, a propósito, Joel Olsteen está
vindo para o Centro E. Você não vai querer perder isso. É uma mega igreja. É uma mega igreja em
trânsito. Vai chegar ao Centro E. DOMINGO, DOMINGO, DOMINGO, desculpe, fico todo enxofrado
quando os evangélicos aparecem no horizonte, mas ele tinha algumas coisas boas a dizer sobre os
mórmons, então Joel Olsteen meio que entrou na coluna positiva para mim ultimamente. )

Eu quero sugerir que o versículo 35 também possa ser lido exatamente como é lido D&C 93:1. Quer
dizer, se você vai receber este sacerdócio, você vai tirá-lo dEle. Isto é, você entra na presença Dele,
você O [Cristo] recebe, então você o [o sacerdócio]  tem. E quando você o tem, como consequência de
tê-lo, você O recebe.
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Versículo 36: “Porque aquele que recebe meus servos, recebe-me a mim.” Quero sugerir que, por
meio das escrituras, quase invariavelmente, a palavra “servos” está se referindo aos ministros
angélicos. Assim, os anjos ministram - isso seria o Aarônico - então os ministros de Cristo - que seriam
filhos de Moisés. Verso 37: "E aquele que me recebe, recebe a meu Pai ..."

É o propósito do Filho prestar testemunho do Pai. É o propósito do Filho trazer outros para o Pai, para
que possa haver muitos filhos de Deus. Versículo 38: “E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino
de meu Pai; portanto tudo o que meu Pai tem será dado a ele ”.

Você não pode ir onde o Pai está sem entrar e receber uma herança. Você sabe que uma das coisas
que tendemos a pensar é que, se você recebe alguma coisa - isso é baseado em declarações feitas
em 132 - mas se você conseguir alguma coisa aqui, e obtê-la por convênio, você está
automaticamente autorizado a levá-la ao próximo mundo. E se a aliança que você é obrigado a
receber para obter essa herança no mundo vindouro não se limita a partir de algo tratado por
ordenança, mas a ordenança o está indicando para algo mais elevado e mais sagrado? E se a coisa
que assegura para você a herança na próxima vida não for a ordenança, mas o que a ordenança
testifica. Isto é, abraçando o Senhor através do véu; depois, conversando com Ele, entrando em Sua
presença; depois, tendo entrado em Sua presença, sendo ministrado e ensinado. E se isso significa
tudo isso?

Doutrina e Convênios 84: 39-42: “E isto está de acordo com o juramento e convênio que pertence ao
sacerdócio. Portanto, todos aqueles que recebem o sacerdócio recebem este juramento e convênio de
meu Pai, que ele não pode quebrar, nem pode ser movido. Mas quem romper este convênio depois de
tê-lo recebido, e ao mesmo tempo voltar-se contra ele, não terá perdão de pecados neste mundo nem
no mundo vindouro. E ai de todos os que não chegam a este sacerdócio que recebestes, que agora
confirmo a vós, que hoje estais presentes, pela minha própria voz, desde o céu; e até mesmo dei as
hostes celestiais e meus anjos para cuidar de você.” Você sabe que o versículo 42, o juramento e
convênio do sacerdócio - você deve dar uma olhada na Tradução Joseph Smith de Gênesis 14:29 de,
falando sobre o sacerdócio dado após a Ordem do Filho de Deus. Ela diz que foi entregue aos homens
pelo chamado de Sua própria voz, de acordo com Sua vontade, para quantos acreditassem em Seu
nome.

E assim temos na seção 76 um testemunho dado e uma justificativa para a tradução que Joseph fez
de Gênesis capítulo 14, tratando do sacerdócio e qualificando-o como vindo da voz de Deus.

Dê uma olhada em Doutrina e Convênios 93: 36-37: “A glória de Deus é inteligência ou, em outras
palavras, luz e verdade. Luz e verdade abandonam aquela maligna.” E se, em vez de o
arrependimento ser relacionado a seus erros - que são tão abundantes e persistentes e continuarem -
em vez disso, esteja relacionado à aquisição de luz e verdade, isto é, inteligência? E se o
arrependimento exigir que você tome o que quer que seja que seja um erro tolo, uma tradição vã ou
uma noção falsa e substitua-a pela verdade?

Minha suspeita é que, seja o que for que esteja incomodando você, vai incomodá-lo
consideravelmente menos se você começar a se encher de luz e verdade, até que, finalmente, você
chega a um ponto em que olha para seus pecados e diz: Eu não tenho mais disposição para isso.
Agora eu já sei o suficiente para não fazer isso porque prefiro a luz. Eu prefiro a inteligência e a glória
de Deus sobre aquilo que eu costumava trocar ou substituir por isso. ”Veja, arrependimento pode ter
muito mais a ver com a sua própria educação débil nas coisas de Deus, do que tem a ver com o tempo
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que você gasta desperdiçado, olhando para alguma foto vil ou outra. Nós temos esses morés sexuais
vitorianos que todos em Wall Street atacam - como quando você está em um veleiro, e há um vento de
cabeça, você "arruma" contra ele. Ao usar esse pano de fundo cultural, eles recebem atenção
instantânea mostrando algo sexualmente sugestivo para vendê-lo - cerveja, fast food, sapatos, navios,
lacre e repolhos.

Francamente, acho que a maior parte da exploração de marketing do sexo é chata, não excitante.
Parte do uso mais gráfico do sexo é algo médico, mas não é atraente. De uma certa perspectiva, se
você adquirir luz e verdade suficientes, você não será contaminado pela exposição às coisas que são
degradantes.

O Livro de Mórmon foi resumido por um homem que viveu em um ambiente repleto de sexo e
violência. Ele não foi tocado por isso. Ele era um homem de justiça. Por que é que ele poderia se
preservar em um ambiente tão abominável? Porque ele estava cheio de luz e verdade. Ele se educou
e aprendeu as coisas que são verdadeiras. Quando você ministra a alguém que está sofrendo, seus
pecados não devem chocar você. Eles devem causar compaixão em você. As pessoas lutam com
algumas coisas muito difíceis e desafiadoras. Você precisa tentar superar isso pela luz dentro de você.
A glória de Deus é inteligência. Seja inteligente.

Em um ponto, Cristo falando com Abraão disse: Ele era mais inteligente do que todos eles (Abraão
3:19). Um será mais inteligente que o outro. Essas duas coisas existem, que se houver dois seres, um
será mais inteligente que o outro. "Eu sou mais inteligente do que todos eles!" Isso é o que Cristo
disse. E Joseph Smith, falando sobre o Espírito Santo, diz: “Sou instruído e sei mais do que todo o
mundo. 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).

O fato é que você pode se preencher com a mente de Deus. Se você se encher da mente de Deus,
você se encontrará em uma posição em que você, como as escrituras recitam, não tem mais
disposição para praticar o mal, mas apenas fazer o bem continuamente (Mosias 5: 2). Esse tipo de
arrependimento é conseqüência das coisas que você conhece. Esse arrependimento vem como
conseqüência da luz e da verdade dentro de você. Esse arrependimento não exige que você gaste
tempo dizendo: "Não estou, não estou, não vou mais assistir pornografia na Internet". A tentação
simplesmente desaparece.

Houve um grande anúncio do Google em 17 de abril de 2013 sobre a atualização da internet de fibra
chegando a Provo, Utah. Eles estão trazendo a atualização da Internet para Provo, Utah, para
realmente acelerar o acesso à Internet. Isso foi baseado em muitos estudos estatísticos sobre o
consumo de pornografia on-line no Condado de Utah (Veja Utah é o número 1 - para consumo de
pornografia on-line, estudo de Salt Lake Tribune em 2 de março de 2009). Então, é um ótimo
público-alvo. E nós dizemos, bem, vergonha deles. Por que eles estão assistindo tanto disso em
Provo? Bem, é porque há uma população maior freqüentando a Universidade Brigham Young do que
freqüentando a Universidade Estadual de Utah, aqui em Logan. Então, numericamente, há mais deles
no sul.

Mas o problema não é que Deus construiu dentro de você os desejos, apetites e paixões que Ele não
pretende que você preencha. Ele pretende que você coma. Ele pretende que você durma. Ele
pretende que você se reproduza. Ele pretende que todos os apetites e paixões colocadas dentro de
você sejam inteligentemente organizados e gratificados de uma maneira sagrada, na qual os
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propósitos de Deus são avançados, para que você possa encontrar dentro de si a santidade em tudo
que você faz - amor e compreensão. Tudo que você faz. O arrependimento é o processo de descobrir
exatamente como e por que Deus fez todas as coisas disponíveis para você que ele disponibilizou
para você. Cada uma das coisas que nos são fornecidas deve ser usada com prudência e com
habilidade, incluindo o que comemos (ver D&C 89:7-11).

Bem, vá para a seção 132:19, na metade do caminho. É falar sobre as condições que você precisa
preencher e os convênios que precisa ter. “Vós saireis na primeira ressurreição; e se for depois da
primeira ressurreição, na próxima ressurreição ….” Isto é, a propósito, uma das provas de que esta é
uma revelação dada por Deus a Joseph Smith, e é uma das coisas que garante este ser Deus, não
homem, escrevendo essas coisas. Se fosse Joseph, ele estaria preocupado com “[sair] na primeira
ressurreição”. Mas já que Deus está dando um mandamento aqui, através de Joseph, destinado a
sobreviver até o fim do Milênio, Deus está antecipando - Ele prevê que haverá gerações que surgirão
mesmo depois do Milênio e depois que a primeira ressurreição for tocada. Portanto, esta revelação
antecipa aqueles que vivem após a primeira ressurreição; ou em outras palavras, aqueles que vivem
durante o milênio. Continuando, estes "herdarão tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas
as alturas e profundidades ..." Bem, estas não são apenas palavras. Estas são descrições de vários
níveis de atividade que ocorrem na vida após a morte. Um "trono" não é o mesmo que um "reino", nem
o "reino" é o mesmo que um "principado". Um "poder" não é o mesmo que um "domínio". Eles
descrevem coisas diferentes, níveis diferentes, até que finalmente você chega ao estado dos serafins,
que habitam no fogo. Estes são os flamejantes. Doutrina e Convênios 109:79 tem algo a dizer sobre
isso: “… E também esta igreja, para colocar sobre ela o teu nome. E ajude-nos pelo poder do teu
Espírito, para que possamos misturar nossas vozes com aqueles serafins brilhantes e reluzentes ao
redor do teu trono. ”Você vê, “ao redor do trono” é um lugar de perpétuo e eternos incendios. Portanto,
os serafins que se reúnem devem ser "os flamejantes". Eles montaram até esse ponto.

Houve um versículo ao qual eu aludi em Boise em Isaías, capítulo 6. Esse é um incidente ao qual
aludi; Eu até dei a escritura, mas não falei sobre isso. Isaías 6:1: “No ano em que o rei Uzias morreu, vi
também o Senhor sentado num trono, alto e elevado, e o seu manto enchia o templo”. O Senhor
sentado no trono seria esta condição de glória. Verso 2: “Acima estavam os serafins [aqueles que
estão em chamas, os que habitam neste fogo eterno]: cada um tinha seis asas [isso é metáfora - essas
pessoas subiram através de seis estágios da escada, a escada de Jacó, para chegar onde eles
estavam]; E clamavam uns aos outros, e disse: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos: toda a
terra está cheia da sua glória “e, em seguida, Isaías disse:“Ai de mim! Pois estou perdido; porque sou
um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios; os meus olhos viram o
Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa
viva, que tirara do altar com uma tenaz;“ Agora, geralmente lemos que ele pegou as pinças e, com a
tenaz, tocou os lábios, mas não diz isso. Ele pegou a pinça para tirá-la do altar e levou-a na mão.
Sendo um dos flamejantes, ele é capaz de suportar esse tipo de calor, por causa de sua glória.
Versículo 7: “E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a tua
iniqüidade foi tirada, e expiado o teu pecado.”

Este é um incidente no qual um dos Serafins improvisou uma ordenança, usando as brasas no altar de
oração. Este seria o altar de ouro diante do Santo dos Santos, sobre o qual ardia o incenso, com a
fumaça ascendente, que é um símbolo das orações que ascendem ao céu. Essas orações são o
discurso digno proferido por todos os fiéis na fé, que ascende ao céu. O altar com essas brasas
simbolizava essas coisas. A chama, as brasas e o incenso colocado sobre ela constroem uma coluna
de fumaça que se move para cima, onde o teto se espalha pela nuvem, mais ou menos como a Árvore
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da Vida, que ela simbolizava. A coluna de fumaça - como o tronco - e a nuvem se espalhando - como
galhos e folhas no alto da coluna. Tudo isso foi localizado no templo de Salomão. A visão de Isaías
ocorre neste local, onde uma ordenança é realizada por um dos que estão em chamas e que habita
em glória ardente. A ordenança remove a impureza dos lábios de Isaías.

Dê uma olhada em Doutrina e Convênios, seção 128. Você deveria estar investigando todas essas
coisas. Se você olhar para todas as coisas, você não tem tempo a perder com essa porcaria que o
envolve. Isso é muito mais interessante do que o lixo que você preenche seus crânios. Vá aqui, faça
essas coisas. Doutrina e Convênios 128: 21: “E novamente, a voz de Deus na câmara do velho Padre
Whitmer, em Fayette, no condado de Seneca, e em diversas ocasiões e em diversos lugares por todas
as viagens e tribulações desta Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias!” A voz de Deus
esteve presente em tudo isso, em muitas ocasiões. “E a voz de Michael, o arcanjo; a voz de Gabriel e
de Raphael [Micha-EL, Gabri-EL, Rapha-EL, que estão entre os El, ou no plural, eles são os Eloheim],
e de diversos anjos, de Michael ou Adão até o tempo presente, todos declarando a sua dispensação...”
A declaração de uma dispensação é a mesma coisa que conferir a ela? Eles podem declará-lo e ainda
possuí-lo? Se eles declararam isto, e eles declaram isto para mim, eu possuo isto? Ou eles retêm
isso? “... seus direitos, suas chaves, suas honras, sua majestade e glória e o poder de seu sacerdócio;
dando linha sobre linha, preceito sobre preceito; aqui um pouco e ali um pouco; dando-nos
consolação, retendo o que está por vir, confirmando nossa esperança! ”

Eu sugeriria que, a fim de obter qualquer chave, a fim de obter qualquer direito, a fim de obter qualquer
honra, a fim de obter qualquer sacerdócio que você tenho que executar - porque é apenas inerte até
você executar - eu não me importo com a chave que você acha que possui, até que você aja em
conformidade com a lei sobre a qual ela está predicada, ela ainda não é sua. Quando você se
apresenta, você segura a bênção nas mãos de Deus. Isso é quando pertence a você e é eternamente
seu reivindicar. É por isso que José não se rendeu, tendo aberto esta dispensação, as chaves desta
dispensação, porque ele fez o que fez. Ao fazer o que ele fez, ele se apegou a isso. Portanto, faça
algo para Deus. Vá abrindo o caminho. Vá pregar, ensinar, exortar e expor, como é responsabilidade
de cada membro, irmãos e irmãs!

Você sabia que "membro" é um ofício na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Esse
cargo é conferido a você, seja você homem ou mulher. Cada um de vocês tem a responsabilidade de
pregar, ensinar, exortar e expor. Você está sobrecarregado, também, com a lei que eu não estou mais
sobrecarregado, e então eu não preciso dar atenção a algumas coisas que você ainda faz, mas eu te
honro. Eu te respeito. Adorei cada minuto de minha participação na Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias. Eu não perdi isso por minha própria vontade. Algumas coisas são pedidas de você,
e elas exigem que você coloque até as coisas que mais ama no altar. Você tem que escolher. Cada um
de vocês deve escolher por si mesmo as coisas que você preferir. Mas se você não dá primazia à voz
de Deus falando com você, e se tudo o que você faz é o que um homem lhe diz para fazer, você nunca
se apegará a qualquer chave, qualquer bênção, qualquer direito, qualquer sacerdócio. Até que você
ouça a Deus e faça o que Deus lhe diz para fazer, você nunca se apegará a nada que lhe dê a
capacidade de declarar seus próprios direitos, chaves, honra, majestade, glória e poder de seu próprio
sacerdócio.

Observe, no entanto, que mais uma vez você tem essa declaração em 21 sobre uma variedade de
coisas - não apenas uma. Não é meramente unitário. O propósito da restauração do evangelho, por
meio do Profeta Joseph Smith, era iniciar um processo de caminhar para trás até aquele ponto,
quando tudo era unitário, como era no começo. Foi fraturado e fragmentado. Foi espalhado por
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gerações. Agora precisamos percorrer nosso caminho de volta ao começo, de volta ao ponto em que
foi unificado, como era no início.

Nós tivemos um monte de entusiasmo quando o sucesso missionário em Kirtland aconteceu, e
trouxemos a bordo este enorme aneurisma de conversos. É como uma cobra magrinha engolindo um
porco enorme. Tem esse monte horrível lá. Essa foi a experiência de Kirtland, com a conversão dos
Campbellites, Sidney Rigdon e Parley Pratt. Eles vieram a bordo, e eles distorceram o que aconteceu,
depois disso, na restauração. Muito antes de conhecer os missionários mórmons, o objetivo deles era
ter uma igreja do Novo Testamento. Isso é o que exigiram de Joseph Smith depois que começaram a
segui-lo, apesar do encorajamento de Joseph em procurar outra coisa. E é isso que eles conseguiram
através de Joseph Smith. Essa é uma das razões pelas quais Ezequiel 14 foi um assunto ou tópico ou
lição que ele ensinou cedo e ele ensinou de novo tarde, quando conversava com os santos. Ele os
advertiu que eles iriam passar pelo Profeta, o que eles queriam e mereciam. Não é necessariamente o
que Deus quer. Por exemplo, você pode ver na seção 107 duas faixas, e elas são muito evidentes.
Uma faixa está tentando descobrir o governo da igreja, e você obtém isso revelado na Seção 107. Mas
a outra faixa fala sobre o começo. Fala sobre Adam-ondi-Ahman. Ele fala sobre uma dispensação no
começo, onde tudo isso começou. Você pode ver que a igreja, os convertidos, as pessoas que queriam
um governo da igreja, conseguiram o que estavam pedindo. Você pode ver Deus implorando por outro
assunto, outro assunto, e outro retorno a algo muito mais antigo.

Vamos passar algum tempo este ano tentando nos levar até lá. Hoje à noite, estamos apenas tentando
descobrir como nos movemos de onde estamos de volta para um estado de ser arrependido. Isso
exige que você exerça seu esforço para aprender e obter glória de Deus, que é inteligência, ou em
outras palavras, luz e verdade (D & C 93:36, ver também versículo 28) - não é obscuridade,
obscuridade, erro, equívocos ou incompleto e informação inadequada. Você terá que encarar a
verdade e terá que enfrentá-la com alguma coragem. Todos nós trabalhamos com uma boa dose de
tradição que tem sido infligida em nossas mentes e em nossos corações - coisas que podemos amar -
mas se eles não se conformarem com a glória de Deus, inteligência, ou luz e verdade, eles podem ter
para ser descartado também. Porque o que Deus quer fazer é trazer você de volta a um estado de
reconciliação com ele. Isso vem apenas da bravura que enfrenta a luz e a verdade, a glória de Deus,
ou o poder da piedade, se você quiser - a mesma coisa que Cristo disse estar faltando como
ingrediente no mundo cristão, no tempo em que Ele falou com Joseph, na primeira visão.

Terminando com a Palestra 7, parágrafo 9: “... a salvação consiste na glória, autoridade, majestade,
poder e domínio que Jeová possui, e em nada mais; e nenhum ser pode possuí-lo senão a si mesmo
ou a um como ele ….” Glória - inteligência ou luz e verdade - tronos, reinos, principados, poderes,
alturas e profundidades, essas palavras são usadas em Doutrina e Convênios, Seção 132. Temos leia
aqueles. A glória de Deus é inteligência, seção 93:36. Dispensas, direitos, chaves, honras, majestade,
glória, sacerdócio - nós olhamos para isso. Todas essas palavras estão relacionadas à noção
subjacente do sacerdócio. E todos eles estão relacionados ao juramento e convênio do sacerdócio que
examinamos na seção 84. Discutiremos isso no Condado de Utah.

No parágrafo 10, Joseph traduz, ou Joseph refere-se a uma declaração no Novo Testamento do
Salvador: “Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial no Céu”. Isso mudará no Sermão de
Abundância, e Cristo diga em 3 Néfi: “Sede pois perfeitos como eu ou vosso Pai celeste é perfeito”.
Quando ele pregou em Abundância, Ele terminou a subida da escada. Quero lembrá-lo de uma
declaração que lemos em Boise, feita por Joseph, encontrada nos Ensinamentos do Profeta Joseph
Smith, na página 348: “Quando você sobe uma escada, você deve começar na parte inferior e subir a
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escada 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. Mas vai ser muito
tempo depois de você ter passado pelo véu antes de você ter os aprendido (ênfase adicionada) ”.
Bem, isso não é interessante? Então agora você tem que passar pelo véu para aprender algumas
coisas. Não é tudo para ser compreendido neste mundo.

Palestra 7, parágrafo 10: “Se alguém perguntar, por que todos esses ditos? a resposta é para ser
encontrada a partir do que é antes citado da epístola de João, que quando ele (o Senhor) aparecer, os
santos serão como ele: e se eles não são santos, como ele é santo e perfeito, como ele é perfeito, eles
não podem ser como ele; pois nenhum ser pode desfrutar de sua glória sem possuir suas perfeições e
santidade, não mais do que eles poderiam reinar em seu reino sem o seu poder ”. Quando Ele
aparece, você precisa ser como Ele. Deite o fardo da culpa, abandone o fardo do pecado, pare de se
concentrar nessas coisas e torne-se semelhante a Ele. Você se torna como Ele fazendo Suas obras. E
você faz as Suas obras servindo aos outros; ministrando às necessidades dos outros. Quando você
faz isso, é um subproduto natural desse processo, ordenado por leis estabelecidas antes da fundação
do mundo, que a luz e a verdade crescerão dentro de você. Você terá compaixão quando ministrar às
necessidades dos outros com compaixão. Seu coração também se abrirá e receberá dentro dele luz e
verdade, quando sua conduta refletir a mesma conduta que um Deus misericordioso, santo e justo, a
quem você diz adorar. Adore-o imitando-o. Adore-o fazendo suas obras. Adore-o fazendo um sacrifício
vivo. Separe o lixo que o ocupa e vá fazer algo que seja sagrado para outra pessoa. Por mais trivial e
trivial que pareça para você, quando você alivia o sofrimento de outras pessoas, algo muda em você.
Você se torna diferente. Você fica melhor. Você se torna mais semelhante ao nosso Senhor, porque
quando você dá tudo o que você dá, você recebe mais em troca. Mas certifique-se de que o que você
dá vai aliviar o sofrimento dos outros.

Você terá que terminar esse caminho. Você vai ter que se levantar. Se você espera estar em Sua
presença quando Ele retornar - e Ele está vindo em julgamento - então você terá que ser como Ele. Se
você não é como Ele, você não será capaz de suportar a Sua presença. Leve a sério. Estude-o.
Procure ser como aquele a quem você adora. É possível, mas não enquanto você carrega uma carga
de pecados que te incomoda, te preocupa e te distrai. Mas é isso que o Senhor removerá de você. Ele
pode tirar tudo isso, mas depende inteiramente de você escolher e depois fazer algo para se aproximar
Dele. Ele não pode fazer isso, porque isso violaria seu livre arbítrio. Você tem que escolher ser como
ele. Embora Ele possa remover todas as manchas em você, você tem que ir em frente e não se
manchar novamente. Ele não pode impedi-lo de fazer isso. Você é livre para escolher. Portanto,
escolha a melhor parte.

A expiação não é como Tinkerbell espalhando uma poeira mágica que fará você se levantar. A
expiação irá apagar seus pecados e erros, mas você deve se levantar. Você deve adquirir essas
virtudes. A glória de Deus é inteligência. O arrependimento requer que você adquira essa inteligência,
essa glória de Deus. Você adquire isto pelas coisas que você faz em nome dele e para o bem dele.
Aqueles que estão aqui e em necessidade, eles O representam. E quando você faz isso até mesmo
para o menor deles, Ele creditará isso como tendo sido feito por Ele. Nenhuma boa ação passará
despercebida com ele. Ele até percebe quando os pardais caem (Mateus 10:29). Então, Ele não vai
notar quando o seu joelho se curva com compaixão, orando por Sua misericórdia por alguém que
ofendeu você? E quando você ora por aqueles que o ofenderam, você acha que por um momento isso
não muda seu próprio coração?
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O motivo para se alegrar e ser extremamente feliz quando dizem todo tipo de mal contra você
falsamente é porque lhe dá a oportunidade de ter compaixão. Seja como nosso Senhor, que perdoou
aqueles no ato de matá-lo - não sua brutalidade, mas sua ignorância. Quando chega o dia em que eles
vêem as coisas corretamente, e percebem que ofensa eles deram, ficarão chocados. Eles não tinham
intenção de ofender o seu Redentor. Eles estavam executando a execução de um criminoso. Ele teve
compaixão deles por sua ignorância. Você tem compaixão por todos aqueles ao seu redor que são
ignorantes. Se você acha que conhece um pouco mais do que eles, então use gentileza e mansidão
para persuadi-los (D & C 121: 41-42). Às vezes, o que você tenta convencê-los vai ofendê-los. Junte-o
com o seu próprio testemunho da verdade. Não os deixe simplesmente irem embora ofendidos.
Deixe-os saber que quando você ofender, e você certamente irá ofender, você o fez por causa de seu
amor por eles, seu amor a Deus e sua fé nas coisas que Deus está fazendo. Quando ofender, faça
com gentileza e prestando testemunho da verdade e com a compaixão que deve vir de uma posição
de maior luz, verdade ou inteligência (D & C 121: 43). Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não
entendem isso ainda. Então ajude-os.

No verso 11 da Aula 7: “E eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como
nós somos um; Eu neles, e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um só… ”
Isso é muito antes de Nauvoo. Joseph está declarando a possibilidade de unificação entre Deus e o
homem. O potencial para a unicidade de Deus e do homem. Isso é um prenúncio dos ensinamentos
que ele dará no discurso de King Follett, e está bem ali em As Palestras de Fé. O mesmo é verdade no
parágrafo 13. Cristo queria que Seus discípulos, incluindo você, fossem como Ele mesmo e o Pai.
Assim como Ele e o Pai eram um, todos nós podemos ser um com eles.

Esta é uma linguagem maravilhosa. Está nas escrituras de 1835, subseqüentemente eliminado pelo
comitê em 1921. Foi removido sem o voto dos santos e, portanto, sugiro que ele ainda esteja em suas
escrituras.

Parágrafo 15: “… a glória que o Pai e o Filho têm, é porque são seres justos e santos; e que se eles
estivessem faltando em um atributo ou perfeição que eles têm, a glória que eles têm, nunca poderia
ser desfrutada por eles; pois requer que sejam precisamente o que são para gozá-la ….” Há essa
palavra novamente -“precisamente”. Versículo 16:“ Esses ensinamentos do Salvador mostram mais
claramente a natureza da salvação; e o que ele propôs à família humana quando ele propôs salvá-las -
Que ele propôs fazê-las assim como si mesmo; e ele era como o Pai, o grande protótipo de todos os
seres salvos: E para qualquer porção da família humana ser assimilada à sua semelhança é para ser
salvo; e ser diferente deles é ser destruído: e nesta dobradiça vira a porta da salvação.” Nenhum
humano pode ser salvo até que o humano seja como Deus. E Deus pretende nos tornar como Ele.
Esse é o seu trabalho (Moisés 1:39). Sua obra pode continuar, mundos sem fim, até que finalmente se
tornem semelhantes a Ele (D&C 76:112).

Não obstante o requisito absoluto de ser como Deus, observe o que você pode fazer neste mundo que
lhe dá a oportunidade de fazer exatamente isso. Há mães aqui com crianças pequenas. Podemos
ouvir uma criança chorando à distância - há uma mãe com ele. Todo bebê vem a este mundo em
profunda necessidade. Não existe uma mãe viva que tenha tido um bebê necessitado e não tenha
experimentado o amor de Deus. A existência dessa criança depende dela. Tenha em mente que essas
oportunidades existem em todos os lugares ao nosso redor.

Parágrafo 17: “Que era um sistema de fé - começa com fé e continua pela fé; e toda bênção obtida,
em relação a ela, é o efeito da fé, seja ela pertencente a esta vida ou a que está por vir. Para isso,
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todas as revelações de Deus são testemunhas. Se houvesse filhos da promessa, eles eram os efeitos
da fé: nem mesmo o Salvador do mundo excetuada ... .” A entrada de nosso Salvador neste estado foi
o efeito de um ato de fé.

Continuando com o parágrafo 17: “E através de toda a história do esquema de vida e salvação, é uma
questão de fé: todo homem recebeu de acordo com sua fé: de acordo com sua fé, assim eram suas
bênçãos e privilégios; e nada lhe foi negado quando sua fé foi suficiente para recebê-lo.” É assim que
Deus não faz acepção de pessoas. É assim que você - se der sua ignorância, se se arrepender e se
voltar para Deus - pode se encontrar como herdeiro de bênçãos e privilégios que Deus não reterá de
quem entende e reúne para si a luz e a verdade que vem através da obediência ao Evangelho de
Jesus Cristo. “Pela fé deles puderam obter visões celestes, o ministério de anjos, conhecer os espíritos
dos homens justos aperfeiçoados, da assembléia geral e da igreja do primogênito, cujos nomes estão
escritos no céu, de Deus o juiz de todos, de Jesus, o Mediador da novo convênio, e familiarizar-se com
o terceiro céu, veja e ouça coisas que não eram apenas indizíveis, mas que eram ilegais. ”

Mais tarde, Joseph Smith fez um comentário sobre Paulo. Paulo disse que conhecia um homem que
foi arrebatado até o terceiro céu, mas Joseph conhecia um homem que foi arrebatado no sétimo céu. É
suficiente, no entanto, se você comungar com esses seres.

Parágrafo 18: “... como eles obteriam o conhecimento de Deus? (pois há uma grande diferença entre
crer em Deus e conhecê-lo: conhecimento implica mais do que fé. E observe que todas as coisas que
pertencem à vida e à piedade [ou seja, sendo como Deus] foram dadas através do conhecimento de
Deus;) a resposta é dada, pela fé eles deveriam obter esse conhecimento; e tendo poder pela fé para
obter o conhecimento de Deus, eles poderiam obter todas as outras coisas que pertencem à vida e à
piedade.” É o conhecimento que salva. Conseqüentemente, é conhecimento que você precisa se
arrepender e obter. "O conhecimento salva um homem", disse Joseph Smith. "Um homem é salvo, não
mais rápido do que ele obtém conhecimento." Conhecimento e salvação, conhecimento e
arrependimento, todos eles são relacionados. Mas o conhecimento não é dado para que você possa
se orgulhar do fato de possuir algo. É dado para fazer de você um ministro, um servo - alguém que o
Senhor possa empregar para levantar os outros. Se você não pode elevar os outros, então você falhou
em seu esforço para ser como Ele. Ele veio para servir, você serve também“.

Verso 20:  “Porque, para obter a fé pela qual ele poderia aproveitar o conhecimento de Cristo Jesus, o
Senhor, ele teve que sofrer a perda de todas as coisas: esta é a razão que os santos de dias
anteriores sabia mais, e compreendido mais do céu, e das coisas celestiais do que todas as outras,
porque esta informação é o efeito da fé - não sendo obtido por nenhum outro meio ... Pois onde a fé
existe, haverá o conhecimento de Deus também, com todas as coisas que pertencem a isso -
revelações, visões e sonhos, assim como todas as outras coisas para que os possuidores da fé sejam
aperfeiçoados e obtenham a salvação; porque Deus deve mudar, senão a fé prevalecerá com ele. E
aquele que o possuir obterá todo o conhecimento e sabedoria necessários, até que ele conheça a
Deus e ao Senhor Jesus Cristo, a quem Ele enviou: a quem conhecer é a vida eterna: Amém. ”

Esse é o propósito do Evangelho - para lhe dar conhecimento. Portanto, o caminho para obter
conhecimento é se arrepender. É buscar, apoderar-se e obter para si mesmo o conhecimento que
salva - não apenas a teoria, nem meras recitações desses símbolos na investidura do templo. Nós não
somos iluminados apenas porque entendemos que algum símbolo no templo representa esses oito
itens. "Este símbolo representa isso, e isso significa que" não é o que devemos procurar. Trivia não é
luz e verdade. Luz e verdade te exaltarão. Trivia pode te deixar orgulhoso.
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Na palestra que dei sobre o templo, durante a conferência de estudos do templo, mostrei a diferença
entre o esforço feito por Margaret Barker ao expor o templo, particularmente entre o período do
Primeiro e do Segundo Templo. Ela é uma ministra metodista e o conhecimento que ela traz tem um
preço; ela é criticada por seus colegas. Por outro lado, os eruditos dos Santos dos Últimos Dias
expõem com um ar de orgulho sobre seus templos, porque os possuímos e nossos eruditos são
respeitados entre nós. Margaret Barker sofreu uma enorme quantidade de críticas em muitos círculos,
mas ela ainda trouxe uma mensagem que ressoa com os santos dos últimos dias, porque ela recria
essa história de uma maneira que se ajusta exatamente à maneira que esperávamos de ter o Livro de
Mórmon. Os santos dos últimos dias podem olhar para baixo do nariz para os cristãos que não
possuem tais edifícios sagrados, e tudo se torna uma massa de orgulho e vaidade.

Você tem que sacrificar e você tem que servir ao Senhor. E você tem que ter Ele, e somente Ele, como
a razão para o que você faz, o que você diz e como você age. Ele é quem vai te julgar. Não haverá
revisão por pares. Não haverá painel de estudiosos. Ninguém dirá: “Eu acho que você deveria reforçar
sua bibliografia um pouco mais porque ela não passa na prova, e você não será premiado com seu
PhD até que você adicione mais lixo.”

Se o conhecimento salva, então segue-se que o arrependimento requer de nós para aprender alguma
coisa. Você deve começar com o primeiro e continuar até aprender todos os princípios da exaltação.

Saia Doutrina e Convênios 130: 18-21: “Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida,
surgirá conosco na ressurreição.” Agora compreendam, nós olhamos para a definição de inteligência.
É a glória de Deus, ou em outras palavras, luz e verdade. Então vamos fazer isso. Qualquer princípio
de luz e verdade que alcançarmos nesta vida, surgirá conosco na ressurreição. “E se uma pessoa
adquirir mais conhecimento e inteligência nesta vida através de sua diligência e obediência do que
outra, terá tanto a vantagem no mundo por vir. Há uma lei, irrevogavelmente decretada no céu antes
das fundações deste mundo, sobre a qual todas as bênçãos são predicadas - E quando obtemos
qualquer bênção de Deus, é pela obediência àquela lei sobre a qual se baseia.” Essas leis não podem
ser mudadas, não pode ser alterado, não pode ser combatido com exito. Isso pode ser aprendido.
Pode ser conformado. Pode ser colhido.

Mas as bênçãos de Deus são obtidas por diligência em quê? Obediência a quê? Conhecimento e
inteligência. Diligente em exatamente o que? Obediente a quem? Os nazistas eram diligentes e
obedientes? Os jihadistas são diligentes e obedientes? Os cartéis de drogas são diligentes e
obedientes? Os mestres do universo em Wall Street são diligentes e obedientes?

Eu tenho um ação judicial atualmente pendente em que, como uma equipe de advogados, nos
reunimos com o co-advogado como uma equipe, porque há muitas partes. Evitamos conflitos de
interesse legalmente inadmissíveis, reunindo uma equipe. Um dos co-conselheiros está localizado no
centro de Salt Lake. Dentro do prédio, um dos grandes beneficiários de vários programas federais,
envolvendo bilhões e bilhões de dólares dos contribuintes, tem seu escritório. Para entrar no prédio,
tanto o cliente quanto eu temos que ir até os guardas na recepção, mostrar a identidade, e fazer com
que os advogados com quem nos encontramos entrem em contato com a recepção e atestem que
estamos. Então os guardas nos dão um pequeno ingresso, que nos permite passar pela segurança
para entrar no prédio. Acima de todas as outras coisas, aqueles que protegem os interesses
financeiros neste país são diligentes e obedientes.
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Mas nenhum desses exemplos está ganhando inteligência, e o que surgirá com eles na ressurreição
os deixará pobres, fracos e miseráveis. Eles não estão buscando aquilo que lhes dá a glória de Deus.
Mas você pode. As virtudes são sem sentido, além da justiça. Você deve ter ambos, caso contrário
você não pode nem começar a se arrepender.

Vamos para 2 Néfi 30: 8-15. Quero lembrá-lo de que é o conhecimento que define a glória milenar do
homem. “E acontecerá que o Senhor Deus iniciará a sua obra entre todas as nações, tribos, línguas e
povos, para restaurar o seu povo na Terra. E com justiça o Senhor julgará os pobres e repreenderá
com eqüidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca; e com o sopro dos seus
lábios ele matará os ímpios. Porque rapidamente chegará o tempo em que o Senhor Deus fará uma
grande divisão entre o povo, e o ímpio destruirá; e poupará o seu povo, sim, ainda que seja necessário
destruir o ímpio pelo fogo. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade, o cinto dos seus
rins. E então o lobo habitará com o cordeiro; e o leopardo jazerá com o cabrito, o bezerro, o jovem leão
e o animal; e uma criancinha os guiará. E a vaca e o urso se alimentarão; seus jovens se deitarão
juntos; e o leão comerá palha como o boi. E a criança sugadora brincará no buraco da áspide, e a
criança desmamada porá a mão no covil do cocatriz. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu
santo monte; porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. ”

Você gostaria de estar naquele dia? Você gostaria de sobreviver à queima que está por vir? Então, o
caminho para obter isso, e os meios para se preservar, é obter aquele conhecimento que salva. Por
que isso é possível? 2 Néfi 30: 16-18: “Portanto, as coisas de todas as nações serão reveladas; sim,
todas as coisas serão dadas a conhecer aos filhos dos homens. Não há nada que seja secreto, a
menos que seja revelado; não há obras das trevas, a não ser que se manifeste na luz; e não há nada
que esteja selado na terra, a não ser que seja desligado. Portanto, todas as coisas que foram
reveladas aos filhos dos homens serão reveladas naquele dia; e Satanás não terá mais poder sobre o
coração dos filhos dos homens por muito tempo. E agora, meus amados irmãos, termino minhas
palavras ”.

Por que é possível que tais coisas sejam reveladas naquele dia? Por que eles têm essa fé? O que
você deve fazer para se qualificar para estar entre eles? Alguém além de você tem a capacidade de
prepará-lo? Esta é sua dispensação. O que você vai fazer com isso?

O Senhor pode lamentar na Primeira Visão a Joseph, que por toda parte há aqueles que têm apenas
uma forma de piedade - insubstancial, não-redentora, incapaz de salvar. O Senhor pode lamentar isso.
Você tem que fazer algo sobre isso. O anjo Morôni pode dizer que estas são as coisas que Deus
pretende que aconteçam. O ponto culminante de todas as profecias será encerrado seguindo o
ministério do Profeta Joseph Smith. Logo para vir. Ainda não, mas em breve. E aqui estamos. O que
você vai fazer sobre isso? As profecias não podem ser cumpridas a menos que aqueles que são livres
para escolher, escolham se arrepender e fazer algo a respeito. Quão grandes coisas estão reservadas
e, portanto, você precisa saber o quanto as coisas boas o Senhor pretende fazer.

Eu tenho trinta por cento do caminho através de uma agenda hoje à noite. Eu não posso te dizer como
estou aliviada disso. Toda vez que terminamos outra noite, me sinto mais leve no momento. Vamos
retomar em Centerville e nosso próximo tópico será tentar descobrir o assunto dos convênios. Eles
suportam muito do que o Senhor pretende cumprir agora. Eu queria que alguém estivesse fazendo
isso. Eu gostaria que nenhum de vocês já tivesse ouvido meu nome. Eu gostaria de ser uma advogada
obscura, fazendo o que eu gosto de fazer. Confesso que, na perversidade do meu coração, gosto do
trabalho de julgamento.
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George C. Scott ganhou um Oscar pelo filme Patton. E há uma cena em que ele se aproxima, e ele
beija esse soldado neste meio desse campo de batalha horrível, onde tanques estão queimando e
corpos mortos estão espalhados, e há esse jovem que ainda está vivo. Ele o beija, e ele olha em volta
e diz: “Deus me ajude, eu amo tanto!” No tribunal, há momentos em que eu olho em volta e digo para
mim mesmo: 'Deus me ajude, eu realmente aprecio o obra tribunal.' É um esforço intelectual, e alguém
está sempre tentando me abater e apresentar o outro lado. Eu estou bem com isso. Eu realmente
gosto da dificuldade desse tipo de luta. Eu não gosto disso. Eu realmente não o gosto. Se eu pudesse
entregar isso a um de vocês e disser: "Ok, agora vocês aceitam, e vocês correm com isso, e eu vou
apenas animá-los do lado de fora", eu nunca faria mais do que qualquer coisa que eu pudesse para te
apoiar. Mas, aparentemente, cabe a mim realizar. Então eu prossigo.

De alguma forma, por algum motivo, aqui estamos 190 anos, e ainda estamos atolados com o abuso
infinito e trivial do nosso tempo. O Evangelho tinha a intenção de ser delicioso, excitante, inspirador,
cheio de maravilha, alegria, fazendo com que você cantasse em sua alma uma canção de amor
redentor por Aquele que o salvou. E o que nós temos?

Oh, deixe-me ler o que temos - Joseph escrevendo da Cadeia de Liberty em uma passagem que
pertence a algum ponto entre as seções 121 e 123, mas nunca entrou nas escrituras. Se vamos tirar,
por decreto, as Palestras sobre a Fé, por que não podemos ao menos colocar isso em prática? De
qualquer forma, aqui é onde nós estamos: “… as coisas de Deus são de importância profunda; e
tempo, e experiência, e pensamentos cuidadosos e ponderados e solenes só podem descobri-los. Tua
mente, ó homem! se queres levar uma alma para a salvação, deve estender-se até o mais alto dos
céus, e buscar e contemplar o abismo mais escuro e a vasta extensão da eternidade - tu deves
comungar com Deus. Quanto mais dignos e nobres são os pensamentos de Deus, do que as vãs
imaginações do coração humano! Ninguém senão idiotas vão brincar com as almas dos homens.
Quão vaidosos e insignificantes foram os nossos espíritos, as nossas conferências, os nossos
concílios, as nossas reuniões, as nossas conversas privadas e públicas - demasiado baixas,
demasiado mesquinhas, demasiado vulgares, condescendentes demais para os caracteres dignos dos
chamados e escolhidos de Deus.”(TPJS, página 137).

Esse é o lamento de Joseph. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo
quando é chamado para ensinar? O que você está fazendo quando o seu professor abusa do seu
tempo e de todos os outros com algo que é muito baixo, mau demais, vulgar demais, condescendente
demais para os chamados de Deus? O evangelho é delicioso. E devemos retornar a isso. A glória de
Deus é inteligência, e nós somos absolutamente ignorantes - mais idiotas, devo acrescentar, com
nosso currículo, ano após ano. Eu não sei como suportamos isso. A menos que você traga um livro
muito bom para a igreja com você toda semana.

Deixe-me terminar afirmando que amei, amei cada minuto, desde o momento em que encontrei o
Evangelho de Jesus Cristo, amei-o acima de tudo. Eu aprendi mais nos últimos 90 dias - a informação
flui geometricamente, a luz cresce constantemente.

Néfi refletiu sobre as coisas que ele havia visto e ouvido. Ele constantemente meditou sobre isso e
escreveu cerca de 40 anos após o fato. As revelações que Joseph Smith recebeu, incluindo aquelas
que ele recebeu no bosque sagrado, não deviam ser todas compreendidas na primeira passagem.
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As coisas de Deus são de importância profunda. Por que Deus revelou o que revelou quando revelou
isso? Por que Ele revelou isso na ordem em que Ele revelou isso? O que Ele estava construindo? Por
que na primeira revelação Ele foi lá? Por que no próximo Ele foi até esse ponto? Se você acha que a
mente de Joseph não estava presa nas coisas que ele tinha visto e ouvido, assim como a sua deveria
ser sobre as coisas que você viu e ouviu, então você precisa pensar de novo, porque as coisas de
Deus são de importância profunda, tempo, cuidado e pensamentos cuidadosos e solenes e
ponderados são a única maneira pela qual você, ou qualquer um, pode descobri-los. Isso se aplica
especialmente a você, porque você controla você. Você determina quanta luz e verdade você
receberá. E é baseado em uma lei que foi ordenada antes da fundação do mundo. Qualquer um de
vocês podem obedecer. Deus não faz acepção de pessoas e você está autorizado a exercer fé Nele
para a salvação. Você está autorizado a exercer fé Nele até conhecê-lo. Você está autorizado a ver a
face Dele e saber que Ele é - todos vocês.

Se você pretende sobreviver ao Seu retorno, você terá que ser capaz de suportar a Sua presença. Daí
a necessidade de falar sobre esse material na agenda em que estamos nessa série de palestras. Nós
introduzimos isso. Conversamos sobre fé, falamos sobre arrependimento e vamos falar sobre os
convênios a seguir.

Eu sei que nem todo mundo vem para todos eles. Eu não espero que as pessoas vão. Eu nem espero
que você pegue os discos e os ouça. Estou tentando transcrevê-las e preencher as coisas em que
estou pensando, mesmo que não lhes dê as escrituras. Eles estarão na Internet e disponíveis para
você ler.

Eu estou apresentando coisas. Estou tentando te provocar a estudar. Eu estou tentando te provocar a
olhar para essas coisas. Mas eu não posso tomar conta de você e não deveria. Eu iria fazê-lo fraco se
eu tentar fazer isso. Você precisa tomar isso como o ponto de partida e ir em frente e descobrir por si
mesmo, quão grandes coisas o Senhor pretende fazer. Um dos volumes negligenciados de escritura
com os quais você precisa passar algum tempo é As Palestras de Fé. Eles permanecem Escritura.

Eu lhe contei como o Senhor garantiu Joseph Smith. O Senhor atesta novamente Joseph Smith. Se
ninguém disser isso, eu declararei a você: Se você ignorar as palavras de Joseph, você as ignora por
sua conta e risco. Se você permitir que qualquer homem, ou homens, permita que qualquer comitê,
instituição ou organização reivindique que tem o direito de alterar, negligenciar ou descartar as
palavras de revelação dada por Deus por meio do Profeta Joseph Smith, eles vão te condenar se você
escutá-los. E eles certamente serão condenados por isso. Ninguém tem o direito de fazer isso.

A obra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Aqueles que gostariam de lançar você por
todo vento de doutrina estão lhe ensinando meramente os mandamentos dos homens, como se
fossem doutrina, e eles não são! Quando Deus falou através de Joseph, e nós o esquecemos, então
não temos o direito de esperar coletivamente, que Ele irá mover qualquer coisa adiante para nós. A
primeira ordem de arrependimento é lembrar o que Deus nos deu através de Joseph. Você faz isso, e
então você acha que Deus está perfeitamente disposto a pegá-lo e movê-lo para frente. Você não faz
isso, e Deus simplesmente esperará que você se aproxime para cumprir o dever que está delegando a
você. Deus garantiu a Joseph Smith. Deus falou através dele. Eu não tenho o direito de mover uma de
suas palavras. Mas eu tenho o direito de ouvi-lo, de seguir o que veio através dele e de me apegar às
bênçãos que foram prometidas como conseqüência da lembrança dele. Lembrar as palavras de
Joseph é lembrar do seu Senhor. Lembra dele. E não deixe ninguém lhe dizer que possui alguma
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autoridade que lhes permita negligenciar, mudar, descartar, vetar, esquecer ou contradizer o que Deus
lhe disse através da voz do Profeta.

Em nome de Jesus Cristo. Amen.
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