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Palestra 4: Centreville, Utah - 6 de outubro de 2013

Há 40 anos, hoje à noite, eu estava em Centreville, Utah. O Élder Brian Black, que me batizou, tinha
uma família em Centerville, Utah, que morava aqui quando Élder Black serviu sua missão. A oração de
abertura foi feita por um amigo, Mel, que estava no exército comigo. Ele foi batizado no mesmo ano
que eu, e ele e eu éramos companheiros de quarto na época.

A maneira como o militar opera é apenas dando ordens. Descobri que o militar tinha uma disposição
que permitiria que você participasse do que eles chamavam de "retiro religioso". A Conferência Geral
parecia se qualificar para esse "retiro". Portanto, tendo descoberto que permitiria que você participasse
de um candidata, como Mel. Estava ordenado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos a
participar da Conferência Geral em outubro de 1973. Portanto, sob ordens do nosso governo, participei
da Conferência Geral em Salt Lake City, 40 anos atrás, esta noite.

Naquele dia, 6 de outubro, era um sábado. A Conferência Geral terminaria no domingo, 7 de outubro.
A palestra de encerramento foi feita por Harold B Lee, e foi sua última palestra na Associação Geral,
porque ele morreu em dezembro daquele ano, em 26 de dezembro. E assim, a palestra de 7 de
outubro foi o último discurso da Conferência Geral. Ele falou sobre a guerra do Yom Kippur que havia
começado durante a Conferência Geral daquele ano e fez algumas considerações finais sobre como
as coisas estavam em tumulto entre a Síria, o Egito e Israel.

De qualquer forma, eu estava olhando os nomes daqueles que falaram na Conferência Geral. Agora
lembre-se de que fui batizado em 10 de setembro e estávamos no dia 6 de outubro, menos de um
mês. Os nomes eram, naquela época, estranhos para mim. Hoje, ao examinar a lista de nomes dos
que falaram na Associação Geral, eles se tornaram muito familiares para mim.

Porque eu tinha ordens, eu estava lá de uniforme. Se você usava uniforme, havia uma porta no
Tabernáculo reservada apenas para o pessoal de serviço ativo. Quando você se alinhava do lado de
fora da porta, diferentemente das pessoas que se alinhavam em outros lugares, elas realmente o
deixavam entrar. O pessoal de serviço ocupava duas ou três fileiras do Tabernáculo no lado direito,
muito perto da frente. Então, dei uma boa olhada em quem era a liderança da Igreja naquela época e
fiquei impressionado com o que vi. Harold B. Lee, H. Burke Peterson, Marion D. Hanks, James E.
Faust e Boyd Packer falaram na manhã de sexta-feira, e nós estávamos lá. Thomas Monson, Rex
Pinegar, L. Ray Christiansen, Henry D. Tailor, O. Leslie Stone, David B. Haight e Delbert Stapley
falaram na tarde de sexta-feira e estávamos lá. [Delbert Stapley tinha um neto, o Élder Stapley, que
havia participado das discussões missionárias. Ele foi um dos missionários que eu usei no processo de
finalmente me converter e me unir à Igreja.] O patriarca da igreja Eldred G. Smith, profeta, vidente e
revelador, falou no sábado à tarde na sessão do Sacerdócio. Marion G. Romney e N. Eldon Tanner e
Harold B. Lee falaram. Spencer Kimball não falou até domingo à tarde. E com toda a sinceridade, ele
não deixou uma impressão. Mais tarde, Spencer Kimball foi alguém por quem eu cresci para ter um
enorme respeito. Mas eu vim e fui da Associação Geral depois de ouvi-lo falar, e ele nunca se
registrou. Então, quando finalmente chegamos a outra Conferência Geral, não conseguia me lembrar
quem ele era. Depois que o vi e ouvi sua voz, me perguntei porque na terra não me lembrava dele,
porque, como todos sabemos, sua voz era tão distinta.
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Bem, hoje à noite vamos falar sobre convênios - em particular, convênios que estão sendo
mencionados em um versículo que encontramos na História de Joseph Smith, versículo 39. Morôni,
mudando o conteúdo do texto de Malaquias, declara nesse versículo a Joseph Smith, nesta ocasião do
equinócio de outono, as palavras de Malaquias desta maneira: “E ele plantará no coração dos filhos as
promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos se voltará para seus pais. Se não fosse assim, toda
a terra seria totalmente devastada com a sua vinda ”(JSH 1:39).

Portanto, aprendemos que há algum perigo se não tivermos o coração voltado para esses pais. O
perigo, como Morôni disse, é que seremos "totalmente desperdiçados em sua vinda" se falharmos.
Mas Sua vinda não se limita apenas ao singular ele -ou seja, o Senhor. Se você voltar ao que Morôni
disse a Joseph no versículo 37, ele diz: “...os que vierem os queimarão.” Portanto, quando Ele vier, os
que vierem com Ele queimarão aqueles que não estão preparados, aqueles que estão programados
para serem. "Totalmente desperdiçado" em Sua vinda. E, portanto, precisamos investigar quais eram
exatamente as promessas, quem eram os pais para quem as promessas foram feitas e, em seguida,
evitar esse perigo daqueles que vêm para queimar todos os que não estão preparados para esse
retorno. Quanto a eles, “... isso não os deixará nem raiz nem ramo.” Lembre-se de que, na palestra de
Boise, eu disse que esses eram termos genealógicos, porque suas linhagens familiares terminam
nesse ponto.  Ao olhar para as promessas feitas aos pais, quero voltar para 2 Néfi, capítulo 3, e
começar por aí. Eu me referi a isso anteriormente em Boise. Quando rastreamos os convênios que
foram feitos e falamos sobre as promessas feitas aos pais e tentando identificar quem são os pais,
obtemos uma vantagem real ao fazer essa determinação pelo que temos na bênção de Leí a seu filho,
José. Começando no versículo quatro do capítulo 3 de 2 Néfi, Leí diz: “Pois eis que tu és o fruto dos
meus lombos; e sou descendente de José que foi levado cativo para o Egito. E grandes foram os
convênios do Senhor que ele fez a José.”  Assim que você encontrar a palavra convênios, um alarme
deve disparar, porque muito do que é e aconteceu na história do mundo é uma consequência de
convênios feitos por Deus com os pais. Um dos pais que possuíam promessas e convênios com Deus
era José, que foi levado cativo para o Egito.

“Portanto, José realmente viu nossos dias [o que significa o dia de Leí - quando ele está falando, ele
está falando sobre eventos que ele acreditava que José do Egito havia previsto, e ele - Leí - por sua
vez, previa que aconteceria em seu próprio dia]. E ele obteve uma promessa do Senhor de que, pelo
fruto de seus lombos, o Senhor Deus levantaria um ramo justo para a casa de Israel; não o Messias,
mas um ramo que deveria ser quebrado, no entanto, para ser lembrado nos convênios do Senhor, de
que o Messias lhes seria manifestado nos últimos dias, no espírito de poder, até a sua realização das
trevas para a luz - sim, das trevas ocultas e do cativeiro para a liberdade. Pois José realmente
testemunhou, dizendo: Quem vê o Senhor, meu Deus, se levantará, quem será um vidente escolhido
para o fruto dos meus lombos. Sim, Joseph disse verdadeiramente: Assim me diz o Senhor: Um
vidente escolhido levantarei do fruto dos teus lombos; e ele será estimado entre o fruto dos teus
lombos. E a ele darei mandamento de que ele faça uma obra pelos frutos dos teus lombos, seus
irmãos, que lhes serão de grande valor, até para levá-los ao conhecimento dos convênios que fiz com
os teus pais ”(2 Néfi 3: 5-7). Portanto, a designação dada a esse vidente escolhido, descendente de
José, é que essa pessoa trará ao mundo - para nós, para os descendentes, para o povo nos últimos
dias - um “... conhecimento dos convênios que [Deus] fez com teus pais.”

“Teus pais” nesta declaração se refere aos pais de José do Egito. Assim, as promessas que Deus fez
aos pais antes de José do Egito seriam cumpridas através de "um vidente" que "restauraria o
conhecimento" sobre essas promessas. Pode ser uma formulação complexa, mas está lidando com
eventos muito simples, e as identidades são importantes.
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“E darei a ele [esse vidente escolhido que desce de José do Egito] um mandamento de que ele não
fará nenhuma outra obra, exceto a obra que eu lhe ordenar.” Ou seja, ele não será a pessoa através
cujo ministério Sião virá. Essa não era a tarefa do vidente escolhido. Joseph Smith não estava
encarregado e não era obrigado a fazer o trabalho de trazer novamente Sião. “... [Ele] não fará outra
obra, exceto a obra que eu lhe ordenar. E eu o farei grande aos meus olhos; pois ele fará o meu
trabalho. E ele [vidente descendente de José do Egito] será grande como Moisés, a quem eu disse
que levantaria até você, para libertar meu povo, ó casa de Israel. Mas um vidente levantarei do fruto
dos teus lombos; e a ele darei poder para apresentar minha palavra à semente dos teus lombos …”
Portanto, há uma diferença aqui entre o vidente descendente de José do Egito e Israel, a quem Moisés
seria levantado.

No versículo 12, fala sobre como haverá uma restauração do “conhecimento de seus pais nos últimos
dias, e também do conhecimento de meus convênios, diz o Senhor” (2 Néfi 3:12). E então em 15 diz:
“E o nome dele será chamado após mim [o “eu” sendo José do Egito; portanto, o nome desse vidente
será igualmente "José"]; e será após o nome de seu pai [exigindo que o pai do vidente seja igualmente
chamado José]. E ele será semelhante a mim; pois a coisa que o Senhor produzir pela sua mão, pelo
poder do Senhor trará o meu povo à salvação. ”

Então Leí continua a dizer ao seu filho no versículo 23:“ Portanto, por causa desta aliança [que
significa aquele que foi feito com José do Egito], tu [o filho de Leí] és abençoado, porque teu
descendente [filho de Leí] não será destruído, porque eles ouvirão as palavras do livro. E haverá um
poderoso entre eles ... Eu falei sobre isso em Boise. Se Joseph Smith cumpre essa antiga profecia
dada por José do Egito e repetida por Leí, que é recuperada em parte por essa passagem do Livro de
Mórmon, então Joseph Smith deve nos dar a capacidade de saber algo sobre esses convênios feitos
com os pais.

Bem, não precisamos confiar apenas no que temos em 2 Néfi, capítulo 3. Também não exigimos as
Placas de Latão, como se vê. Como Joseph Smith restaurou a profecia de Joseph do Egito, e você
pode lê-la na Tradução de Joseph Smith, iniciada no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 24. É um
pouco diferente do resumo de Leí. A escolha de Leí do que ele acrescenta e do que ele seleciona, em
contraste com o que José de Egito realmente escreveu, fornece algumas informações interessantes
sobre Leí. Vale totalmente a pena estudar todas as diferenças. Você deve separar o que Leí fez,
porque isso lhe diz muito sobre o que pai Leí escolheu incluir e o que ele escolheu deixar passar como
uma reflexão sobre esse pai-profeta.

No entanto, para nossos propósitos esta noite, quero examinar o que foi dito a José do Egito nas
promessas de Deus para ele, que encontramos na Tradução de Joseph Smith, capítulo 50 de Gênesis,
começando no versículo 24. José do Egito escreveu: “… porque o Senhor me visitou, e eu obtive uma
promessa do Senhor.” É a isso que Leí se referirá em sua profecia a seu filho José, como um pacto.
Isso ocorre porque quando o Senhor faz uma promessa a alguém, ele a faz por meio de convênio.
Deus é obrigado pela Sua palavra (D&C 1:38). Portanto, quando Ele faz uma promessa, é um
convênio.

Ele continua: “Eu obtive uma promessa do Senhor, que do fruto de meus lombos [esta é o convênio
com José do Egito, que de seus lombos], o Senhor Deus levantará um ramo justo do meus lombos
[falando sobre José do Egito, um dos filhos de Israel, uma das doze tribos]; e [agora estamos mudando
de assunto e identificando] a ti, a quem meu pai Jacó nomeou Israel [isto está ampliando a estrutura
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para além dos descendentes de José, estas são todas as doze tribos, levantadas a todas as doze
tribos] um profeta; (não o Messias, que é chamado Shilo;) e esse profeta libertará meu povo do Egito
nos dias de sua servidão.” Essa é uma aliança sobre a libertação a ser feita para todas as tribos de
Israel, não apenas para os descendentes de José.

É importante distinguir entre o que diz respeito a José e seus descendentes e a todo o Israel. Se você
os fundir, começará a concluir que Moisés, que é levita, é descendente de José. O texto não diz isso.
Portanto, essas palavras devem ser cuidadosamente analisadas para distinguir entre o que é
prometido a José do Egito sobre seus descendentes e o que foi prometido a ele sobre todas as tribos
de Israel.

Ele continua: “E acontecerá que eles [isto é, todo o Israel] serão espalhados novamente; e um ramo
será quebrado e levado para um país longínquo; no entanto, eles serão lembrados nos convênios do
Senhor, quando o Messias vier; pois ele será manifestado a eles nos últimos dias [Agora, quando é
isso? Foi quando ele ressuscitou e aparece em 3 Néfi? Ou é o último dia, em vez disso, algum outro
momento posterior?], No Espírito de poder; e os trará das trevas para a luz; das trevas ocultas e do
cativeiro para a liberdade. Um vidente levantará o Senhor, meu Deus, que será um vidente escolhido
para o fruto dos meus [de José do Egito] lombos [um tópico diferente, uma pessoa diferente, um
período de tempo diferente]. ”

Ele continua:“ Assim diz o Senhor Deus de meus pais [isto é José falando, e, portanto, seus pais
teriam incluído, no mínimo, Abraão, Isaque e Jacó. Seus pais, sendo plural, exigem que voltemos
várias gerações em busca de identidades] para mim [para que o Senhor Deus dos pais de José lhe
dissesse estas coisas]: Um vidente escolhido levantarei do fruto do teu [isto é, Os lombos de José, e
ele será estimado entre os frutos dos teus [que são os de José do Egito]; e a ele darei mandamento de
que ele faça uma obra pelo fruto dos teus lombos, isto é, José do Egito, seus irmãos [ou seja, outros
membros de Israel]. E ele os levará ao conhecimento dos convênios que fiz com teus pais; e ele fará
todo o trabalho que eu lhe ordenar ”(JST Gênesis 50: 24-28).

Agora, estamos começando a expor na restauração por meio de Joseph Smith, parte do que
precisamos saber para evitar ser totalmente desperdiçado. “[O vidente] fará todo o trabalho que eu lhe
ordenar. E eu o farei grande aos meus olhos, porque ele fará o meu trabalho; e ele [o vidente, que será
um dos descendentes de José do Egito] será grande como aquele a quem eu disse que te levantaria
para libertar meu povo, ó casa de Israel, da terra do Egito; e ele será chamado Moisés. E por esse
nome ele saberá que ele é da tua casa [isto é, a Casa de Israel - não os lombos de José do Egito, mas
a Casa de Israel]; porque ele será amamentado pela filha do rei e será chamado filho dela. E
novamente [observe aqui que estamos mudando de assunto novamente], um vidente levantarei do
fruto dos seus lombos [de José] e a ele [descendente de José, o vidente] darei poder para trazer à
tona minhas palavras à semente dos teus lombos [isto é, o descendente de José do Egito, o vidente. E
ele nos dará a palavra de Deus] ... ”.

Ele continua no versículo 31:“ Portanto o fruto dos teus lombos [isto é, os lombos de José] escreverá, e
o fruto dos lombos de Judá escreverá; e o que será escrito pelo fruto dos teus lombos, e também o
que será escrito pelo fruto dos lombos de Judá, crescerão juntos, para confundir as falsas doutrinas, e
estabelecer contendas, e estabelecer a paz entre os fruto de teus lombos [um evento ainda futuro], e
trazê-los ao conhecimento de seus pais nos últimos dias; e também para o conhecimento dos meus
convênios, diz o Senhor [o vidente de José do Egito é fazer isso].” É esse contexto que deve ser
considerado para entender o que Morôni disse a Joseph Smith no versículo 39 da História de Joseph
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Smith. É por isso que começamos em Boise com a versão de 1838 da história de Joseph, e
acompanhamos o material desde então. A explicação dada a Joseph naquela noite é um resumo de
tudo o que foi e ainda está por acontecer nos últimos dias.

A profecia de José do Egito continua: “E por fraqueza ele será fortalecido, naquele dia em que minha
obra for realizada entre todo o meu povo [a frase todo o meu povo inclui todos os vários ramos de
Israel e não apenas os descendentes de José], que os restaurará, que são da casa de Israel, nos
últimos dias.”  Esse é o objetivo. Consertar e reconectar a casa de Israel, restaurando-os nos últimos
dias. Este é o objetivo, ainda, da restauração. Quando recomeçar, isso fará com que isso aconteça.
Isso deve acontecer antes da volta do Senhor.

Continuando: “E esse vidente abençoarei, e os que tentarem destruí-lo serão confundidos; por esta
promessa que vos dou [José do Egito]; porque eu me lembrarei de você [José do Egito] de geração em
geração; e seu nome [aquele vidente dos últimos dias] será chamado José ... ”. É como se o próprio
Senhor amou José do Egito que desejava que sua memória fosse mantida em memória por todas as
gerações. Este é o padre José, que foi vendido como escravo pelo ciúme de seus irmãos, a quem
profetizou em benefício deles. No entanto, apesar da traição de seus irmãos, ele manteve a fé e,
finalmente, preservou e abençoou aqueles que o usavam e abusavam dele. José do Egito viveu os
ensinamentos de Cristo antes que o Senhor os entregasse no Monte. José era, portanto, um homem
segundo o coração do Senhor.

A profecia continua: “… e será após o nome de seu pai; e ele será como você, [semelhante a José do
Egito]; pois o que o Senhor produzir pela sua mão trará o meu povo à salvação. E o Senhor jurou a
José que preservaria para sempre sua semente [de José], dizendo: Eu levantarei Moisés, e uma vara
estará na mão dele, e ele reunirá meu povo, e os guiará como um rebanho, e ele ferirá as águas do
Mar Vermelho com sua vara. E ele terá julgamento e escreverá a palavra do Senhor. E ele não falará
muitas palavras, porque eu lhe escreverei a minha lei pelo dedo da minha própria mão. E eu o farei
porta-voz, e seu nome será chamado Aaron. E isso será feito para ti também nos últimos dias, como
eu jurei. ”

Assim, o Senhor jurou por convênio com José a respeito de todos esses eventos. Este é o texto usado
pelo pai Leí quando ele dá a bênção registrada em 2 Néfi, capítulo 3, a bênção patriarcal a seu filho,
José. O nome de José do Egito e o filho de Leí, chamado José, sem dúvida recomendaram à mente de
Leí a atenção a esse mesmo material que acabamos de ler. Leí teria nomeado seu filho em
homenagem a José por causa da consideração que Leí tinha por esse ancestral.

Se o vidente de José do Egito dos últimos dias, que seria responsável por concluir essa designação e
cumprir essa oportunidade predita, for de fato Joseph Smith, então, por intermédio de Joseph Smith,
poderemos aprender algo sobre o conhecimento dos convênios feitos com os pais. Provas da validade
de Joseph Smith como mensageiro de Deus devem ser encontradas em evidência dele a respeito dos
convênios entre os pais e Deus.

José do Egito disse que "o vidente não fará outro trabalho". Ele terá poder para produzir as palavras de
Deus. Ele restaurará o conhecimento de seus pais. Ele restaurará o conhecimento dos convênios de
Deus. Ele restaurará, em última análise, uma base que revive a Casa de Israel. Seu nome será após
José do Egito. Será o mesmo nome de seu pai, ou seja, Joseph. Em todos os aspectos, Joseph Smith
parece ser aquele sobre quem isso está escrito. Portanto, se Joseph Smith é esse vidente, não parece
que precisamos procurar outro.
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No capítulo 4 de 2 Néfi, o versículo 2 fala sobre isso. Néfi interpõe “ele [isto é, José do Egito]
realmente profetizou a respeito de toda a sua descendência”. Lembre-se de que toda a descendência
inclui não apenas Leí e sua tribo de Manassés - e através de Ismael e suas filhas - Efraim; ambos são
descendentes de José. Mas José também inclui pessoas de fora do ramo que escreveram o Livro de
Mórmon. Os descendentes de José também foram para outro lugar. Essas outras partes da tribo de
José, espalhadas por todo o mundo, incluem muitas delas aqui entre nós hoje à noite, através de suas
linhagens. Portanto, José do Egito falou de tudo isso, e Leí usa sua bênção para seu filho, José, para
mencionar essas profecias, porque elas se encaixariam em seu filho. Mas as profecias se encaixam
em muitas outras também. Isso nos mostra a necessidade de ler e entender a importância total das
bênçãos e convênios dados aos pais mencionados por Morôni a Joseph Smith.

Bem, isso não é uma profecia apenas sobre a semente de José, mas está falando sobre o ministério
deste profeta dos últimos dias com a missão predita de restaurar o conhecimento nos últimos dias. Por
meio de Joseph Smith, então, se ele é o único a cumprir a profecia, devemos ser capazes de encontrar
através dele conhecimento sobre convênios feitos aos pais e também identificar quem são os pais.
Para saber algo sobre convênios, Joseph Smith precisava nos fornecer material sobre isso. Ao
aprofundarmos o assunto, quero encaminhá-lo para a seção 132 de Doutrina e Convênios, começando
no versículo oito, onde o Senhor disse a Joseph: “Eis que minha casa é uma casa de ordem, diz o
Senhor Deus, e não um casa de confusão. Aceitarei uma oferta, diz o Senhor, que não seja feita em
meu nome? Ou receberei de suas mãos o que não designei? E irei designar para você, diz o Senhor, a
não ser por lei, assim como eu e meu Pai vos ordenamos, antes que o mundo existisse? ”(D&C 132:
8-11).

Tudo acontece de acordo com a lei de Deus. O governo de Deus não é, e nunca foi, necessariamente
limitado a uma estrutura organizacional. Em vez disso, ele volta às coisas que foram cometidas por
Deus nas promessas feitas aos pais, que ainda precisam ser cumpridas. Não importa se achamos que
podemos capturar isso e vinculá-lo a uma organização que controlamos. Somos incapazes de vincular
Deus a nossas preferências. Ele controla a agenda e sempre o fez. Os propósitos de Deus são
ordenados de acordo com uma lei que foi ordenada antes do mundo. Ele nos lembra: “Eu sou o
Senhor teu Deus; e dou a você este mandamento: que ninguém venha ao Pai senão por mim ou por
minha palavra, que é minha lei, diz o Senhor ”(D&C 132: 12). Em outras palavras, se você viria, seja
quem for, ao Pai, a única maneira de chegar lá será através do Filho.

Deus nos adverte: “E tudo o que existe no mundo, seja ele ordenado por homens, por tronos,
principados, ou poderes, ou coisas de nome, quaisquer que sejam, que não sejam por mim ou por
minha palavra, diz o Senhor será derrubado e não permanecerá depois que os homens morrerem,
nem na nem após a ressurreição, diz o Senhor vosso Deus. Pois tudo o que resta é por mim; e tudo o
que não for por mim será abalado e destruído.”  Esta é a lei predeterminada que controla - não um
comitê, um cargo, não nosso consentimento comum, mas uma lei pertencente a Deus e ordenada
apenas por Deus. Devemos encontrar e nos submeter a ele, ou nossas expectativas não se
concretizarão. Essa é outra maneira pela qual podemos saber que “o guardião da porta é o Santo de
Israel, e ele não emprega nenhum servo lá” (2 Néfi 9:41). No que diz respeito a esse tipo de material,
envolvendo esse tipo de salvação, para qualquer um dos filhos dos homens, Deus está em mãos.
Nosso Redentor não é apenas aquele que guarda o Portão, protege o caminho e cumprimenta os que
estão ao longo do caminho, mas é somente Ele quem irá apresentar ao Pai. Continuando: “E tem que
ser por mim ou por minha palavra, diz o Senhor. Caso contrário, será derrubado. E não permanecerá.”
Somente Deus pode, ou faz, ordenar convênios. Nós não fazemos convênios. Os convênios são
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consequência da vontade de Deus e somente como consequência da vontade de Deus. Podemos
aceitá-los ou rejeitá-los, mas não podemos criá-los. Ele faz. Nossa participação é limitada à aceitação
ou rejeição do que ele oferece. A maneira pela qual aceitamos os convênios é apresentada na
Doutrina e Convênios seção 130: 20 de, que declara: “Existe uma lei, irrevogavelmente decretada no
céu antes dos fundamentos deste mundo, sobre a qual todas as bênçãos são baseadas - e quando
obtenha qualquer bênção de Deus, é pela obediência à lei sobre a qual se baseia. ”

Portanto, o que é importante para você entender e aprender é o que a lei relevante exige de você.
Porque a maneira pela qual você aceita a aliança oferecida a você é aprendendo o princípio ou a lei
sobre a qual se baseia a bênção que você busca. Depois de aprender o que a lei ordena, você segue
obedecendo. Aprendemos tudo isso através das revelações que Joseph Smith nos deu.

Antes de José do Egito, um dos pais que precisamos buscar orientação é Abraão. Portanto, quero
voltar ao capítulo 1 de Abraão, começando no versículo dois a seguir: “E, encontrando maior
felicidade, paz, e descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais….”  Mais uma vez, temos Abraão
que viveu três gerações antes de José do Egito, e lemos sobre a mesma busca pelas bênçãos que
pertencem aos pais. Abraão estava procurando as bênçãos dos pais, esperando, assim, encontrar
felicidade, paz, e descanso para si mesmo. Todos estes estão conectados. Essas são as coisas que
Morôni estava dizendo a Joseph Smith que nós, as crianças, devemos procurar para evitar ser
totalmente desperdiçados. “... e o direito a que devo ser ordenado para administrar o mesmo; tendo
sido eu mesmo um seguidor da justiça, desejando também ser aquele que possuía grande
conhecimento ….” Quando falei em Logan, falei sobre o arrependimento estar relacionado ao
conhecimento e que é a nossa ignorância que nos amaldiçoa acima de tudo. Abraão percebeu a
mesma coisa. Abraão acreditava que a redenção e possuindo grande conhecimento andavam de
mãos dadas.

Quando lemos essas coisas nas escrituras, devemos refletir sobre elas. Talvez esses antigos não
fossem tão ignorantes, afinal. Talvez eles tenham sido melhor estudados e mais atenciosos do que
nós. No caso de Abraão, ele acreditava que, se pudesse obter esse grande conhecimento, ele se
tornaria "um seguidor maior da justiça e possuiria um conhecimento maior", porque essa é uma
daquelas leis sobre as quais as bênçãos se baseiam. Conhecimento, luz, verdade - ou em outras
palavras, a glória de Deus - todas essas coisas são obtidas pela obediência à lei. Abraão procurou e
desejou possuir mais luz e verdade. E, como resultado, isso inevitavelmente o levaria a se tornar "pai
de muitas nações, príncipe da paz e desejar [acima de tudo] receber instruções e guardar os
mandamentos de Deus ...". Como resultado de todos esse desejo, ele se tornou “um herdeiro legítimo,
um Sumo Sacerdote, mantendo o direito pertencente aos pais. Foi-me conferido pelos pais; desceu
dos pais, desde o princípio dos tempos, sim, desde o princípio, ou antes da fundação da terra, até o
tempo presente, até o direito do primogênito, ou do primeiro homem, que é Adão, ou primeiro pai,
através dos pais para mim (grifo). ”

Tudo isso se vincula necessariamente a Adão. Abraão está olhando para adquirir a religião original
ensinada por Deus diretamente ao pai Adão no começo. Portanto, Abraão registra: “Busquei minha
nomeação para o Sacerdócio, de acordo com a designação de Deus para os pais a respeito da
semente.”

Tudo sobre a forma original do sacerdócio, tudo sobre o que Abraão estava buscando, tudo isso se
vincula porque existe apenas um evangelho. Nas Leituras de Fé, Palestra Segundo parágrafos 37 a
53, há uma cronologia dada. Eu não vou passar pela cronologia, e você não precisava trazê-la com
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você hoje à noite. Mas essa cronologia está listada Nas Leituras de Fé, a fim de poupar o trabalho de
seguir e acompanhar você mesmo. Foi importante o suficiente para Joseph Smith colocar Nas Leituras
de Fé, para que você saiba como reconstruir os pais e quem eles eram.

Noé tinha 502 anos quando Sem nasceu. 98 anos depois, chegou o Dilúvio. Noé tinha 600 anos
quando o Dilúvio chegou, e Sem tinha 98. Você pode ver isso no parágrafo 45 da Leitura Segunda.
Sem viveu até os 600 anos. Sem tinha 448 anos quando Noé morreu. Sem estava familiarizado com
Noé e Abraão. Abraão viveu até os 175 anos, e Sem estava vivo e contemporâneo com ele por 150
dos 175 anos da vida de Abraão. Sem conhecia Noé. Sem conhecia aqueles do outro lado do Dilúvio,
tendo vivido com eles por 98 anos antes do Dilúvio. Abraão também tinha os registros dos pais do
outro lado do Dilúvio. Veja Abraão, capítulo 1, versículo 31: “Mas os registros dos pais, até dos
patriarcas, sobre o direito do Sacerdócio, o Senhor meu Deus preservou em minhas próprias mãos;
portanto, um conhecimento do começo da criação, e também dos planetas e das estrelas, como foram
divulgados aos pais, até hoje, e me esforçarei para escrever algumas dessas coisas sobre isso.
registro, pelo benefício da minha posteridade que virá depois de mim (grifo nosso).” Como Abraão
conhecia o sacerdócio que pertencia aos pais, e como Abraão tinha um conhecimento que contava
com esse sacerdócio, seu conhecimento voltou ao época dos patriarcas. Esse conhecimento incluía o
início da criação e, portanto, ele sabia sobre os planetas, sabia sobre as estrelas, na forma em que
esse conhecimento foi divulgado aos pais. Agora volte à Doutrina e Convênios seção 121, falando
sobre nossa dispensação. Veja D&C 121: 28: “Um tempo vindouro no qual nada será retido, se houver
um Deus ou muitos deuses, eles serão manifestos [porque isso está incluído no conhecimento que os
primeiros pais tinham - que está incluído no que estava aqui uma vez]. Todos os tronos e domínios,
principados e poderes, serão revelados e apresentados a todos os que tiverem suportado
valentemente o evangelho de Jesus Cristo. E também, se houver limites fixados nos céus ou nos
mares, ou na terra seca, ou no sol, na lua ou nas estrelas - todos os tempos de suas revoluções, todos
os dias, meses e anos designados, e todos os dias designados, 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 ordenado no meio do Conselho do Deus Eterno de todos os outros
deuses anteriores a este mundo, que deve ser reservado até o fim e o fim dele, quando todo homem
entrar em sua presença eterna e em seu descanso imortal (grifo nosso).” Isso faz parte do que
espera-se que tenhamos nos dado, se estivéssemos interessados   o suficiente para recebê-lo. Abraão,
ao contrário de nós, estava interessado. Abraão não estava apenas falando sobre algo neste versículo
- Abraão 1: 31 - mas se tornou um dos principais temas de seu registro. Lemos mais tarde no livro de
Abraão sobre as várias estrelas mostradas a ele e a relação entre elas. Então, no Fac-símile 2, há um
esforço para estabelecer uma relação nos céus entre certas posições de glória e autoridade e uma
configuração do céu. O registro de Abraão é um testemunho sobre esse conhecimento dos céus, que
fazia parte do evangelho original que foi confiado aos pais, e esses registros foram entregues a ele.
Também nos é dito, na seção 121 de Doutrina e Convênios, que faz parte do que deveria ser incluído e
está finalmente programado para revelação àqueles que receberão a restauração do Evangelho,
quando estiver totalmente sobre a Terra na dispensação da plenitude dos tempos. Esse conhecimento
só pode retornar para nós através da revelação. Quando ele voltar, então, como Abraão, finalmente
estaremos de posse do Evangelho que Abraão conheceu, estudou e ensinou.

Abraão recebeu a ordenação do sacerdócio por meio de Melquisedeque. Você vê isso na seção 84 de
Doutrina e Convênios, versículo 14: “Que Abraão recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, que o
recebeu através da linhagem de seus pais, até Noé ...” Agora Bruce R. McConkie leu esse versículo e
discordou do que a igreja havia ensinado anteriormente. Ou seja, havia um tempo em que
acreditávamos que Melquisedeque era Sem. Bruce R. McConkie assumiu a posição de que o versículo
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14 (Melquisedeque recebeu o sacerdócio através da linhagem de seus pais, mesmo até Noé) significa
que havia pais entre Melquisedeque, por um lado, e Noé, por outro. Portanto, ele concluiu que
Melquisedeque não pode ser Sem. Em vez disso, considero que foi recebido através da linhagem de
seus pais até Noé, o que significa desde Adão até o tempo de Noé. Foi nessa linhagem de Adão a Noé
através de quem o sacerdócio foi preservado. Melquisedeque, que é Sem, recebeu de Noé. De
qualquer forma, é claro no versículo 14 que Abraão o recebeu de Melquisedeque. Mas se você for a
Abraão, capítulo 2, começando no versículo 6, você lê: “Mas eu, Abraão e Ló, filho de meu irmão,
oramos ao Senhor, e o Senhor apareceu a mim e disse-me: Levanta-te e toma. Ló contigo; pois
pretendi te tirar de Harã e fazer de você um ministro para levar meu nome em uma terra estranha que
eu darei à tua descendência depois de ti por uma possessão eterna, quando prestem atenção a minha
voz. Pois eu sou o Senhor teu Deus; Eu moro no céu; a terra é meu escabelo; Estendo a mão sobre o
mar, e ela obedece à minha voz; Faço com que o vento e o fogo sejam minha carruagem; Eu digo às
montanhas - Partem daqui - e eis que elas são levadas por um turbilhão, em um instante, de repente.
Meu nome é Jeová e conheço o fim desde o princípio; portanto minha mão estará sobre ti. E farei de ti
uma grande nação, e te abençoarei acima da medida, e tornarei grande o teu nome entre todas as
nações, e serás uma bênção para a tua descendência depois de ti, para que em suas mãos eles levem
este ministério e Sacerdócio a todas as nações; E eu os abençoarei pelo teu nome; pois todos que
receberem esse evangelho serão chamados após o teu nome, e serão contabilizados como tua
descendência, e se levantarão e te abençoarão, como seu pai ... ”.

Há uma diferença entre ordenação e confirmação pela voz de Deus. Estes são dois eventos
separados. Falaremos mais sobre isso quando falarmos sobre o Sacerdócio no Condado de Utah, e,
portanto, basta observar isso aqui.

Jeová falou diretamente com Abraão e disse-lhe que a partir deste momento - a partir do momento em
que Deus falara com Abraão antes de sua partida - Abraão agora se tornaria o pai de todos os justos.
Agora você deve se perguntar, por que seria esse o caso? Por que Abraão se torna o protótipo de
quem será salvo e o pai de quem é salvo a partir de então? A resposta é importante. Quando você
volta aos pais e começa com Adão, houve apostasias imediatas da verdade pela posteridade de Adão.
Passou gerações antes que Eva tivesse Caim e pensou que ela tinha um filho que finalmente seria fiel.
Eles (Adão e Eva) eram avós quando Caim nasceu. Então Abel nasceu. Caim matou Abel. Assim, os
esperados justos foram perdidos, um para apostasia e outro para assassinato. Sete veio como um
substituto para os avós, Adão e Eva. De Seth calcula, então, a semente dos justos.

O sacerdócio passou de pai para filho, para neto, para bisneto e assim por diante, quando você olha
para a lista daqueles que estão reunidos no vale de Adão-Ondi-Ahã. Esse foi brevemente o primeiro
Sião, onde o Senhor veio e habitou entre eles. “E ele se levantou e chamou Adam, Michael [sendo El o
nome de Deus].” Jeová apareceu no vale de Adão-Ondi-Ahã, onde você encontra os nomes dos sete
de Adão, sendo o sétimo Enoque, como você sabe. Mas, no começo, esse sacerdócio é uma linha de
continuidade de Adão diretamente até você chegar a Sem.

Quando temos Sem, a linha é interrompida. Há uma completa queda. Não há pais justos para Abraão.
Seus pais haviam se voltado para a idolatria. Abraão é o protótipo do homem salvo, e o pai de todos
os que seriam justos depois disso, porque Abraão representa chegar à verdade em uma geração de
apostasia. Abraão representa voltar à luz, apesar de seus pais terem lhe ensinado idolatria. Abraão
representa o desafio que todo homem que seria salvo daquele ponto em diante deve enfrentar e
vencer: a idolatria de seus pais. Abraão é o protótipo. Até você enfrenta esse mesmo desafio. Mesmo
você deve vencer a idolatria de seus pais.
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Portanto, Abraão foi reconhecido pelo mesmo Jeová que visitou os pais em Adão-Ondi-Ahã e se
identificou novamente com Abraão. O pai Abraão, após gerações de apostasia, torna-se, literalmente,
o primeiro a retornar à retidão dos primeiros pais. Ele foi o primeiro a retornar à religião que pertencia
ao começo da humanidade e que Deus deseja que seja dada de novo ao homem nos últimos dias.
Abraão foi o primeiro a redescobrir “um conhecimento do começo da criação, e também dos planetas e
das estrelas, como foram divulgados aos pais”, depois de gerações de trevas sobre o assunto.

Abraão foi quem desejou ser um seguidor da justiça, alguém que possuía grande conhecimento - ser
um seguidor maior da retidão e ainda possuir maior conhecimento. Foi isso que fez dele um candidato
que o Senhor poderia falar cara a cara. Foi isso que fez dele o protótipo de sua geração e para todas
as gerações que se seguiriam. Abraão representa o que é preciso para se afastar da idolatria, para se
afastar do tipo de religião corrupta e degradante que era na época, e continua na terra - os cultos da
fertilidade e os sacrifícios humanos e a vileza que o cercava. Abraão conseguiu. Num mundo perverso
e decaído, Abraão buscou a retidão por sua diligência, não apenas para satisfazer sua curiosidade,
mas para ser obediente ao que encontrou.

Depois que ele conseguiu e soube a verdade, Deus pediu a Abraão que matasse seu filho, como se
houvesse alguma legitimidade para o sacrifício humano praticado ao seu redor. Na versão que temos
na Bíblia King James, Isaque não é morto. Há uma tradição mais antiga que você pode encontrar no
livro de Hebreus (Hebreus 11: 17-19) e no Livro de Mórmon (Jacó 4: 5), no qual Isaque é morto e
depois trazido de volta à vida, como Lázaro é trazido de volta à vida. A versão do Antigo Testamento
que temos no rei Tiago nos fala de Abraão levantando a mão com a faca para cometer o ato, e então o
carneiro é encontrado no mato para libertá-lo (Gênesis 22: 10-13). Às vezes, como se vê, os carneiros
não são encontrados nos matagais, e o sacrifício é necessário. O Senhor diz em Abraão 2:11: “E
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti (isto é, no teu
Sacerdócio) [fundamentalmente, o que distingue Abraão e o que distingue a aliança é o conhecimento
do portador do sacerdócio. Abraão estava na posse do sacerdócio, como os pais originais, porque
sabia coisas verdadeiras que se relacionam desde o início. Como conseqüência disso, aqueles que
recebem o mesmo conhecimento precisam necessariamente pertencer ao mesmo sacerdócio] e em
sua descendência (isto é, seu sacerdócio) [você se torna filho de Abraão, se assumir os requisitos para
o convênio, você herda isso, assim como Abraão o herdou por causa do que ele procurou e obteve -
isso desce desde o princípio dos pais], pois eu te dou uma promessa de que esse direito continuará
em ti e em sua descendência depois ti (isto é, a semente literal, ou a semente do corpo) serão
abençoadas todas as famílias da terra, mesmo com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos da
salvação, mesmo da vida eterna. Agora, depois que o Senhor se retirou de falar comigo e retirou seu
rosto de mim, eu disse em meu coração: Teu servo te procurou seriamente; agora te encontrei ... ”.
Aqui, novamente, Abraão permanece como o protótipo do homem salvo, o pai dos justos, o exemplo
de todos aqueles que, saindo da apostasia, encontram o caminho de volta a Deus e à redenção,
porque todos dos servos que serão reconhecidos por Ele devem estar procurando seriamente e, como
prometem As Leituras de Fé, certamente o encontrarão.

Todo mundo que recebe o evangelho, este evangelho, versículo 10 do capítulo 2 de Abraão: “E eu os
abençoarei pelo teu nome; pois todos quantos receberem esse evangelho serão chamados após o teu
nome ... ”. Você deve se perguntar o que é esse evangelho? E você ainda está na posse dele? Porque
parece que as promessas feitas aos pais ainda incluem muito mais do que falamos em nossas
reuniões e conferências. Mas, no entanto, é através de José, Jacó, Isaque e Abraão que as promessas
permanecem. Você pode ver isso em Doutrina e Convênios 27:10: “E também com José e Jacó, e
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Isaac e Abraão, seus pais, pelos quais as promessas permanecem ...”. Ou seja, promessas ainda
estão em jogo agora, como conseqüência do que Deus fez em aliança com José e por seu convênio
com Jacó e seu convênio com Isaac e seu convênio com Abraão. Essas promessas ainda estão em
jogo. Era disso que Morôni estava falando com Joseph Smith, e também, o mais importante, como
mencionado em Doutrina e Convênios 27, versículo 11: “E também com Michael, ou Adam, o pai de
todos, o príncipe de todos, o Ancião de Dias ... ”. Essas são promessas que estão em jogo hoje e
remontam a elas.

O convênio que devemos herdar virá como a conseqüência deles. O que eles garantiram para nós são
promessas que o Senhor pretende honrar nos últimos dias. Portanto, quando somos os beneficiários
desses convênios, teremos restaurado para nós, como Abraão, um conhecimento do início da criação,
os planetas, as estrelas, como eles foram divulgados aos pais, como a Seção 121 nos diz. Isso faz
parte do que pertence à dispensação da plenitude do tempo.

Vá para a Tradução de Gênesis, de Joseph Smith, capítulo 14, começando no versículo 25: “E
Melquisedeque levantou a voz e abençoou Abrão. Ora, Melquisedeque era um homem de fé, que
operava a justiça; e quando criança, ele temeu a Deus, e parou a boca dos leões, e extinguiu a
violência do fogo. E assim, tendo sido aprovado por Deus, ele foi ordenado sumo sacerdote segundo a
ordem do pacto que Deus fez com Enoque, sendo segundo a ordem do Filho de Deus ….” Há uma
ordem que é segundo o filho de Deus. Mas houve um convênio que precedeu até os dias de
Melquisedeque; desceu como uma conseqüência do que aconteceu no convênio de Deus com
Enoque.

O relato continua: “E foi entregue aos homens pelo chamado de sua própria voz, de acordo com sua
própria vontade, para todos quantos cressem em seu nome. Por Deus ter jurado a Enoque e à sua
descendência com um juramento por si mesmo; que todo aquele que é ordenado segundo essa ordem
e chamado deve ter, pela fé, poder para romper montanhas, dividir os mares, secar as águas e
retirá-las de seu curso; Desafiar os exércitos das nações, dividir a terra, romper todas as fitas, ficar na
presença de Deus; fazer todas as coisas de acordo com sua vontade, de acordo com seu comando,
subjugar principados e poderes; e isto pela vontade do Filho de Deus que era anterior à fundação do
mundo.”  Estes são sinais que seguem essa ordem. Em todos os casos, no entanto, não é sua
vontade. Mesmo se você receber essa ordenação, é pela vontade do Filho de Deus. Ou seja, nada foi
quebrado ou será quebrado por esse poder, e nada foi ou será mantido em desafio, e nada é feito
usando esse poder, exceto porque é feito exclusivamente pela vontade do Filho. Lembre-se disso. É a
chave para entender a quem o Senhor confiará esse poder.

Continuando: “E os homens que têm essa fé, subindo a essa ordem de Deus, foram traduzidos e
levados ao céu. E agora, Melquisedeque era um padre dessa ordem; portanto, ele obteve paz em
Salém e foi chamado o príncipe da paz. E o seu povo operou a justiça, e obteve o céu, e procurou a
cidade de Enoque que Deus havia tomado antes, separando-a da terra, reservando-a para os últimos
dias ou para o fim do mundo; E disse, e jurou, que os céus e a terra se reunissem; e os filhos de Deus
devem ser provados pelo fogo.”  Estes são os que vêm, cuja glória e brilho os queimam na terra que
não estão preparados para recebê-los. São eles sobre quem Morôni estava falando com Joseph
Smith. Tudo isso se encaixa. Há uma história contada aqui em todas as escrituras dos profetas. Do
começo ao fim, é a mesma coisa.

Continuando: “E este Melquisedeque, tendo assim estabelecido a justiça, foi chamado de rei do céu
pelo seu povo, ou, em outras palavras, o rei da paz. E ele levantou a voz e abençoou Abrão, sendo o
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sumo sacerdote e guardador do armazém de Deus; Aquele a quem Deus havia designado para
receber o dízimo pelos pobres. Portanto, Abrão pagou-lhe o dízimo de tudo o que ele possuía, de
todas as riquezas que possuía, que Deus havia lhe dado mais do que aquilo que ele precisava. E
aconteceu que Deus abençoou Abrão e deu-lhe riquezas, honra e terras para uma possessão eterna;
de acordo com o convênio que ele fez e de acordo com as bênçãos com que Melquisedeque o
abençoara.”  Relato extraordinário, não é?

Joseph Smith restaurou essas informações, assim como restaurou o restante do que José do Egito
prometeu que viria do vidente dos últimos dias. Isso é feito para entendermos que Deus jurou por si
mesmo aos pais sobre o que ele pretende realizar nos últimos dias. Portanto, ao nos aproximarmos
desse evento, pois agora estamos nesse horizonte e inevitavelmente cairemos naqueles dias
sombrios, alguns poucos levarão a sério o suficiente para dizer, como Abraão: “Eu também gostaria de
procurar os bênçãos dos pais. Eu também gostaria de ter de Deus um convênio. Eu gostaria de herdar
o que foi dado no começo. ”

Somente Deus faz o convênio. Aceitamos cumprindo as condições. A única coisa que podemos fazer
sozinhos é a tentativa de fazer votos a Deus. Podemos fazer votos, mas Cristo nos desencorajou a
fazer isso em Mateus, capítulo 5. Isso foi no Sermão da Montanha. (Você pode ler a mesma coisa em
3 Néfi, capítulo 12.) Volte para Mateus 5:33: “Novamente, ouvistes que já foi dito por eles desde os
tempos antigos: Você não se jurará, mas cumprirá o Senhor. teus juramentos: Mas eu vos digo: não
jures; nem pelo céu; pois é o trono de Deus: nem pela terra; porque é o seu escabelo; nem por
Jerusalém; pois é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela cabeça, porque não podes tornar um
cabelo branco ou preto. Mas deixe sua comunicação ser, sim, sim; Não, não: porque tudo o que é mais
do que isso vem do mal.”  Ele dirá o mesmo em 3 Néfi 12: 33-37.

O fato é que você pode fazer um voto a Deus, mas não pode criar um convênio com Deus. Deus pode
fazer um convênio que você pode cumprir com o seu desempenho. Deus pode lhe oferecer algo, mas
depende de você aceitá-lo. Você aceita pelo que faz. Não basta dizer: “Sim, Senhor, eu sairei e farei o
que me for pedido”. Em vez disso, você deve realmente fazê-lo, porque é somente através disso que o
convênio é mantida por você. É somente fazendo isso que o convênio pode ter poder suficiente para
lhe dar a bênção que uma lei foi estabelecida para permitir que você se apegue. Você não pode
chegar lá sem Deus oferecendo  o convênio e aceitando o convite de Deus.

Portanto, agora devemos compreender, espero, que aquela cidade à qual Melquisedeque, o Rei da
Paz, foi capaz de ensinar a justiça o suficiente, de modo que foi retirada da terra, foi reservada pelo
convênio de Deus para retornar nos últimos dias. Eles voltarão no fim do mundo. Não é o fim da
humanidade ou do planeta, mas o fim do mundo, ou em outras palavras, a destruição dos iníquos.

A próxima vez que tivermos um evento na Terra em que um povo de justiça seja ensinado e reunido,
não será com o propósito de subir ao céu. Em vez disso, será com o objetivo de permitir que aqueles
que subiram antes, com Enoque e Melquisedeque, voltem para baixo. Será com o objetivo de preparar
aqueles que podem suportar a presença daqueles que virão, porque aqueles que vierem, como Morôni
disse, queimarão todos os que não são dignos, deixando-os nem raiz nem ramo. Portanto, alguns
poucos precisam ser reunidos, para que a terra não seja totalmente desperdiçada em Sua vinda.

Todos nós conhecemos a expressão do Senhor: "Como nos dias de Noé, assim também será na vinda
do Filho do Homem ..." (JS-Mateus 1:41). Quantas pessoas foram necessárias para que a Arca fosse
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um lugar aceitável no qual Deus pudesse preservar toda a humanidade? Era uma Arca da Aliança
portátil, na qual a família foi preservada.

Então, se vai ser como era nos dias de Noé, existe essa rede que foi lançada para reunir todo tipo de
peixe (Mt 13: 47-50). Mas, como o Senhor conta a parábola, os anjos virão no fim do mundo para
pescar todos os tipos de peixes - eles guardam os bons e os maus são expulsos. Eles são "lançados
na fornalha de fogo" na parábola do Senhor. Portanto, a pergunta é: quão diligente deve ser a busca
nas coisas de Deus? Com que cuidado devemos considerar as coisas que nos foram restauradas por
meio do Profeta Joseph Smith?

O fato é que o cumprimento desses convênios antigos está designado para ocorrer em nossa
dispensação. Esses comentários são retirados do Livro de Mórmon, que o mundo não possui ou
aceita. Eles são retirados do livro de Abraão, que o mundo não possui ou aceita. Eles vêm da
Tradução de Joseph Smith e de Doutrina e Convênios, que o mundo não possui ou aceita. Todos
vocês têm essas informações à sua frente como santos dos últimos dias. Todo esse material foi
restaurado através de alguém que afirmamos honrar e considerar como Profeta. No entanto, nós a
negligenciamos.

Bem, aqueles que vierem queimarão aqueles que não estão preparados. Portanto, o que devemos
fazer para garantir que estamos incluídos entre os que estão preparados?

Eu quero olhar mais sobre Enoch. Então, vamos voltar ao livro de Moisés. Moisés 7:60: “E o Senhor
disse a Enoque: Enquanto eu vivo [esta é a linguagem do convênio - isto é Deus jurando por sua
própria vida - isto é Deus prometendo que se Ele viver, assim Sua palavra viverá. Se Ele estiver vivo,
Ele reivindicará o que está prestes a dizer], mesmo assim eu virei nos últimos dias, nos dias de
maldade e vingança, para cumprir o juramento que vos fiz a respeito dos filhos de Noé; E chegará o
dia em que a terra descansará, mas antes desse dia os céus serão escurecidos, e um véu de trevas
cobrirá a terra; e os céus tremerão, e também a terra; e grandes tribulações haverá entre os filhos dos
homens, mas meu povo preservarei; E a retidão enviarei do céu; e enviarei a verdade da terra, para
prestar testemunho do meu unigênito; sua ressurreição da morte; sim, e também a ressurreição de
todos os homens; e retidão e verdade farei varrer a terra como um dilúvio, para reunir os meus eleitos
das quatro partes da terra, para um lugar que eu prepararei, uma Cidade Santa, para que meu povo
cingir seus lombos, e aguardando o tempo da minha vinda; porque ali estará o meu tabernáculo, e
será chamado Sião, uma nova Jerusalém. E o Senhor disse a Enoque: Então tu e toda a tua cidade os
encontrarão ali [estes são os que, quando vierem, queimarão os despreparados para a vinda, de modo
que não deixa raiz nem ramo], nós os receberemos em nosso seio, e eles nos verão; e cairemos sobre
seus pescoços, e eles cairão sobre nossos pescoços, e nos beijaremos; E haverá a minha morada, e
será Sião, que surgirá de todas as criações que fiz; e pelo espaço de mil anos, a terra descansará. E
aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem, nos últimos dias, habitar na terra em
retidão pelo espaço de mil anos; Mas antes daquele dia ele viu grandes tribulações entre os iníquos; e
ele também viu o mar, que estava perturbado, e o coração dos homens lhes falhou, olhando com medo
pelos julgamentos do Deus Todo-Poderoso, que deveria vir sobre os ímpios ”(Moisés 7: 60-66).

Foi assim que o Senhor descreveu a Enoque o que aconteceria antes de Seu retorno. Foi dado a
Enoque por meio de um pacto. Quando o Senhor jura "como eu vivo", "... assim será", seguido por Ele
dizendo a eles o que acontecerá nos últimos dias, é uma certeza que acontecerá.
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Esse convênio dado a Enoque está entre as promessas que foram feitas a um dos pais, e Enoque é
um dos pais. Estes são os convênios cujo tempo está agora sobre nós. Este é o dia em que
precisamos estar preparados, para que aqueles que foram antes e subiram a escada possam retornar
e cair sobre seu pescoço e beijá-lo, e você caia sobre o pescoço deles e os beije. Este deve ser um
abraço sagrado através do véu, evidenciando comunhão entre vocês aqui e eles ali. O Senhor
prometeu e convencionou que essas coisas vão acontecer.

Mas observe, tem que haver um tabernáculo a ser construído, como o que Ele pediu para ser
construído em Nauvoo. Ele queria ir a um templo lá e restaurar o que havia sido perdido (D&C 124:
28). Nós falhamos, e Ele não veio a Nauvoo. No entanto, para cumprir Seu convênio, Ele ainda deve
vir e tomar Sua morada em uma habitação aqui. Tem que haver preparação. Essas coisas exigem
algum esforço a ser feito aqui, a fim de se preparar para o Seu retorno. Se não houver ninguém aqui
disposto a se envolver no que é necessário para que isso aconteça (porque todos olham em volta e
esperam que outra pessoa faça isso), então você está negligenciando o dever que lhe cabe. Aqueles
que foram designados a descer neste dia - a fim de honrar os pais e honrar o Senhor, permitindo que
os convênios que eles fizeram sejam cumpridos - têm alguma responsabilidade em terminar e cumprir
a obra prometida. Estamos mais longe daquele dia a dia. O que está atualmente em andamento nem
começa a realizar o que foi predito. Estamos envolvidos em trabalho ocupado. Mas o Senhor tem um
trabalho maior em mente.

Dê uma olhada na seção 107: 53 de Doutrina e Convênios, porque nisto vemos o primeiro breve Sião,
após o qual Enoque posteriormente modelou seus ensinamentos: “Três anos antes da morte de Adão,
ele chamou Seth, Enos, Cainan, Mahalaleel, Jared, Enoch e Methuselah, que eram todos os sumos
sacerdotes, com o resíduo de sua posteridade que eram justos, no vale de Adão-Ondi-Ahman, e ali
lhes concedeu sua última bênção.”  Esta é a primeira bênção patriarcal original dada por Adão, ele os
convocou ali. Enquanto Adão estava no ato de dar sua última bênção, três anos antes de sua morte,
“… o Senhor apareceu a eles, e eles se levantaram e abençoaram Adão, e o chamaram de Michael, o
príncipe, o arcanjo. E o Senhor administrou consolo a Adão [pergunte a si mesmo que conforto é que o
Senhor ministra] e disse-lhe: Eu te coloquei à frente; uma multidão de nações virá de ti, e tu és um
príncipe sobre eles para sempre. E Adão se levantou no meio da congregação; e, apesar de ter sido
curvado com a idade, sendo cheio do Espírito Santo, predisse tudo o que deveria acontecer com sua
posteridade até a última geração. Essas coisas foram todas escritas no livro de Enoque e devem ser
testificadas no devido tempo ”(D&C 107: 53-57). Esta é a aliança original. Este é o primeiro pai. Foi
isso que foi desencadeado antes da morte de Adão, sob a influência e ratificação vinculativas do
Espírito Santo - ou a mente de Deus - na qual Adão, sob a influência desse Espírito, predisse que tudo
deveria acontecer com sua posteridade até o último geração. Esta é a aliança original. Este é o pai
original. As palavras ditas como conseqüência da influência do Espírito Santo se tornam as palavras
de Deus, porque são Dele. Eles não cairão no chão por cumprir. A nova e eterna aliança em nossos
dias é nova apenas como conseqüência de ter sido restaurada recentemente a nossa atenção. Não é
uma coisa nova. É uma coisa muito antiga que remonta aos dias de Adão. Era conhecido por ele. Você
era conhecido por ele. O que ia acontecer no seu dia foi previsto e prometido como conseqüência dele.

As profecias, como eu disse antes, giram em torno de apenas dois - e principalmente dois - eventos. A
primeira foi a vinda do Senhor como mortal, e a segunda é a vinda do Senhor em julgamento no fim do
mundo. Existem muitas profecias que são consideradas eventos intermediários, para que você possa
encontrar exceções à regra. No entanto, é uma regra, no entanto, que o foco principal de toda profecia
seja a primeira e a segunda vinda do Senhor. Esses dois eventos justificam a promessa que o Pai fez
no princípio de que Ele nos resgataria todos da sepultura, e prometeu ainda que, em algum momento,
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o mundo chegaria ao fim quanto à sua maldade, e haveria paz novamente na Terra. Tudo gira em
torno desses dois eventos proféticos.

A semente que deve ser preservada e o esforço que o Senhor fez para tentar preservar a semente que
Ele precisa ter, a fim de estabelecer uma população da Terra após a Sua vinda, é o tópico abordado
pela alegoria de Zenos. A profecia de Zenos foi apanhada por Jacó como parte de seu registro, no
capítulo 5 de Jacó. O irmão mais velho de Jacó, Néfi, escreveu os primeiros livros nas pequenas
placas de Néfi. Localizado ali é o testemunho de Néfi, sua profecia. Néfi adotou as palavras de Isaías
para explicar o que ele havia visto. Ele usou as palavras de Isaías como meio para fazer isso. E Jacó
faz a mesma coisa.

Jacó disse: Quero que todos subam ao templo e vou entregar uma profecia a você (Jacó 4:15).
Quando ele profere, ele lê a alegoria tirada de Zenos sobre a história do povo escolhido de Deus.
Quando ele termina de ler este longo capítulo de Zenos, ele diz: Aqui estão as palavras da minha
profecia, porque eu lhe disse que daria, aqui está: “as coisas que este profeta Zenos falou, a respeito
da casa de Israel, em que ele os comparou a uma oliveira mansa, certamente devem acontecer” (Jacó
6: 1). Esse é o testemunho e profecia de Jacó! Jacó adota as palavras de Zenos a fim de prestar
testemunho das coisas que ele, Jacó, havia sido ensinado pelo Senhor quando o Senhor falou com ele
pessoalmente.

Jacó não inventou uma nova alegoria. Jacó não inventou uma nova narrativa. Ele não inventou uma
nova história. E ele não inventou novas escrituras. Ele simplesmente pegou as palavras dos profetas
anteriores e disse: 'Aqui estão elas. As palavras da minha profecia são: são verdadeiras.’

Néfi havia feito a mesma coisa. Jacó faz a mesma coisa. Jacó viu em seu irmão mais velho, Néfi, o
exemplo que ele escolheu seguir, e ele seguiu. Vamos olhar para essa profecia que, originalmente
entregue por Zenos, é reafirmada, ratificada, renovada e uma segunda testemunha é dada a nós, na
forma de Jacó, no quinto capítulo de Jacó. Eu quero pular para o tempo que é relativo aos nossos dias
em Jacó 5:48, porque todo o resto é história passada, e o que estamos tentando descobrir é onde
estamos e como chegar ao local em que não podemos ser queimados, raiz e galho. Começando no
versículo 48: “E aconteceu que o servo disse ao seu mestre: Não é a grandiosidade da tua vinha - os
seus ramos não superaram as raízes que são boas?” As raízes, o convênio original, a original estoque
do qual calculamos, eles eram bons. Mas nos tornamos elevados na maneira como abordamos as
coisas e, como conseqüência disso, fizemos algo que atrapalhou tanto a construção de onde nos
encontramos, que basicamente destruímos a capacidade das raízes de agir e nós valer a pena. “E
porque os galhos superaram suas raízes, eis que cresceram mais rápido do que a força das raízes,
levando força para si [seu orgulho, sua arrogância - eles decidiram que estavam dirigindo isso e não os
convênios que foram originalmente feitos no começando]. Eis que digo, não é por isso que as árvores
da tua vinha foram corrompidas? E aconteceu que o Senhor da vinha disse ao servo: Vamos cortar as
árvores da vinha e jogá-las no fogo, para que não enterrem a terra da minha vinha, porque eu fiz tudo.
O que eu poderia ter feito mais pela minha vinha? Mas eis que o servo disse ao Senhor da vinha:
Poupe um pouco mais. E o Senhor disse: Sim, eu o pouparei um pouco mais, pois me entristece que
eu perca as árvores da minha vinha. ”

O Senhor, apesar do fato de que Ele não pode pensar em mais nada em que foi deixado de lado,
todos os Seus preparativos - e, a propósito, é apenas isso; são apenas Seus preparativos. Vá para a
seção 19 de Doutrina e Convênios e veja o que o Senhor fez por nós na expiação. Ao descrever o que
Ele fez em D&C 19:19, o Senhor diz: “Não obstante, que a glória seja do Pai, e participei e terminei
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meus preparativos para os filhos dos homens.” Veja que foi isso que Ele fez! E ele terminou isso. Ele
terminou Seus preparativos. Mas o versículo 20 é o que nos resta fazer: “Portanto, ordeno que você se
arrependa novamente, para não humilhar você com meu poder onipotente ….” Somos nós. Ele fez a
parte dele. O que mais ele poderia fazer? Bem, a única outra coisa que Ele poderia fazer é roubar
nossa agência, e Ele não está preparado para fazer isso, porque nossa existência chegaria ao fim
(D&C 93: 30-31). Isso porque sem a liberdade de escolha, não temos existência. Portanto, o que mais
ele poderia ter feito? Mas luto por Ele perder as árvores de sua vinha. “Portanto,” diz o Senhor,
“tomemos os galhos destes que plantei nas partes mais baixas da minha vinha [onde nos
encontramos] e enxertemos-os na árvore de onde vieram [isto é] , vamos restaurar o convênio ou, pelo
menos, possibilitar isso]; e arrancamos da árvore os galhos cujo fruto é mais amargo [que ainda está
por vir] e enxertamos nos galhos naturais da árvore em seu lugar. E farei isso para que a árvore não
pereça, que, talvez [ou com a menor chance - porque sem a capacidade de controlar o resultado,
dependendo do que você decide fazer, talvez o Senhor possa preservar para Si], as raízes disso para
meu próprio propósito [isto é, algumas das promessas que foram feitas de volta aos pais - que sua
semente não seria totalmente destruída - podem ser cumpridas ... talvez]] (Jacó 5: 52-53).

Quão grande é necessário para que o Senhor reivindique sua promessa? Não se trata de números.
Nunca foi sobre um grande volume. É a qualidade da salvação. Porque se você pode salvar apenas
um, o que você salvou é infinito e eterno e, portanto, continua para sempre.

E assim obtemos esta feliz reflexão: “... eis que as raízes dos galhos naturais da árvore que plantei
onde quer que eu ainda estivesse vivo ….” Essas promessas permanecem. Eles ainda estão em jogo.
O que o Pai prometeu, que convênios foram estabelecidos, permaneceram em jogo. Ainda é possível
que o Senhor reivindique tudo o que foi dado. “... [Portanto], para que eu possa preservá-los também
para meu próprio propósito, pegarei os galhos desta árvore e os enxertarei neles.” Este é o processo
pelo qual a Casa de Israel é restaurada - não da maneira que é possível produzir em massa, mas da
maneira como alguns se levantam e se apegam à religião original que pertencia aos pais, que desceu
desde o princípio, que existia ao mesmo tempo e que é existir novamente. “Sim, enxertarei neles os
galhos de sua árvore mãe, para que eu possa preservar as raízes também para mim mesmo ...”.
Observe que a palavra mãe aparece lá também - a árvore mãe. Isso é genealógico e familiar. O
objetivo é sempre restaurar à terra a Família de Deus. “[...] quando eles forem suficientemente fortes,
talvez possam me dar bons frutos, e eu ainda possa ter glória no fruto da minha vinha” (Jacó 5:54).

E então eles passam por coisas, e então saltamos para o versículo 61: “... chamam servos, para que
trabalhemos diligentemente com a nossa força na vinha, para que possamos preparar o caminho, para
que eu produza novamente o fruto natural que o fruto natural é bom e o mais precioso acima de todos
os outros frutos.”  Esse é o objetivo do esforço - quando eles chamam servos para ajudá-los, o
trabalho dos servos se limita a tentar fazer com que a vinha finalmente produza frutos novamente.
Versículo 62: “Portanto, vamos trabalhar com nosso poder esta última vez, pois eis que o fim está
próximo, e é a última vez que podarei minha vinha.” Ele lhes diz novamente no versículo 64: “ pela
última vez, o fim se aproxima. E se for para que esses últimos enxertos cresçam e produzam o fruto
natural, preparareis o caminho para eles, para que possam crescer.” Novamente no versículo 71: “Eis
que é a última vez que devo nutre minha vinha; pois o fim está próximo, e a estação chega
rapidamente; e se trabalhardes comigo com vossa força, tereis gozo no fruto que entregarei a mim
mesmo contra o tempo que em breve chegará. E aconteceu que os servos foram trabalhar com seus
montes; e o Senhor da vinha também trabalhou com eles.”  O Senhor, no último esforço, não deixará
os servos que ele envia sem assistência por Seu ministério. É por isso que nos versículos que lemos e
em todos os locais em que estivemos, descobrimos que o ministério pessoal do Senhor Jesus Cristo é
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direto, imediato e envolvido. Ele continua pessoalmente responsável pelo que vai acontecer. Mas
quando isso começa a acontecer, esses ministros divinamente designados precisam sentar e assistir.
Como a pergunta não é, o trabalhador é menos: menos preparado, menos capaz, menos completo?
Não, eles são realmente enviados pelo Mestre. Portanto, a pergunta é: o que os ramos farão?

Você pode ministrar tudo o que quiser da árvore, mas ela precisa responder ao que às vezes vêem
como poda ofensiva, escavação ofensiva, conduta ofensiva de corte, movimentação e enxerto. Às
vezes, o serviço gentil exige a afirmação direta de que o que você tem aqui é erro. O que você tem
aqui é um pacote de falsas tradições que o condenarão.

Você pode plantar a doutrina, pode restaurar a verdade, pode ter o Profeta Joseph Smith lhe declare
que ele quer ser responsabilizado por cada palavra do testemunho que ele lhe der em um conjunto de
escrituras canonizadas. Mas se você decidir jogá-lo fora, e não permitir que ele se enxergue e informe
sobre a natureza de Deus e a natureza da religião que Deus está tentando lhe entregar, então a
ministração e a poda e o cuidado não resulta na produção de frutas. Simplesmente resulta em um
vinhedo bastante danificado, continuando a produzir pouco precioso, além do que é adequado para ser
reunido em maços e queimado como conseqüência da elevação do povo.

Enxertar é restaurar, reconectar, retornar - ou, em outras palavras, plantar no coração dos filhos as
promessas feitas aos pais. “E o coração dos filhos se voltará para os pais.” Foi o que Morôni disse. É
por isso que Morôni refez a língua de Malaquias no versículo 39 da História de Joseph Smith. “Ele
plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. E o coração dos filhos se voltará para
seus pais.”  A obra tem um único propósito. Joseph Smith começou. E ele apresentou todas as
informações necessárias para que você possa identificar quem são os pais. Ele também apresentou
todas as informações necessárias para que você possa identificar quais eram os convênios. E agora a
questão é: somos capazes de preservar as raízes (qual é o propósito do Senhor) produzindo frutos em
nossos dias?

Bem, como conseqüência das coisas que examinamos hoje à noite, você conclui que o vidente
escolhido em 2 Néfi 3:7 e no capítulo 50 do JST-Gênesis foi mais do que respondida pelo ministério do
Profeta Joseph Smith. Espero que você conclua que o conhecimento que deveria ser restaurado por
meio de José - dos pais e convênios dados aos pais, o conhecimento que acabará por resultar na
restauração de Israel, como é mencionado em 2 Néfi 3:15 - também foi algo que Joseph Smith
realizou, porque Joseph Smith era o vidente prometido, descendente dos lombos de José do Egito.

Agora, quero mudar de assunto apenas um pouco, a fim de abordar algo sobre o qual todos nos
fixamos. Um dos problemas com o entendimento da vontade de Deus é que a religião sempre teve a
intenção de ser comprovada e provável pessoalmente. Eu não posso provar isso para você. Você não
pode provar isso para mim. Mas Deus pode provar isso para nós dois.

Quando se trata da prova das coisas de Deus, é necessariamente anedótico. Prova anedótica significa
que alguém saiu, e teve uma experiência, e voltou, e conta, como anedota, o que aconteceu com eles.
Você não pode saber se (quando eles dizem o que aconteceu com eles) eles estão dizendo a verdade
ou não, porque a experiência deles é deles e pertence apenas a eles. O que você pode fazer é dizer
que Joseph Smith parece me convencer. Joseph Smith parece ter chegado a um ponto em que as
coisas que Joseph nos chegaram parecem estar além da capacidade de um mero homem de realizar.
Joseph Smith parece dizer coisas que, por causa de seu volume, por causa de sua consistência, por
causa de sua pureza, me parecem algo que provém de Deus e não apenas Joseph Smith. No entanto,
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no final, você deve confiar em Joseph Smith, porque é impossível voltar para a manhã de um lindo dia
de primavera de 1820 e estar lá na floresta perto de Palmyra para ver por si mesmo. É uma ocorrência
única. Foi a experiência de Joseph.

A única maneira pela qual você pode conhecer por si mesmo é sair e encontrar algo para si mesmo,
no qual você volta dessa experiência e diz: "Deus também falou comigo". Portanto, como
conseqüência de Deus falar para mim, agora sei algo que, independente de Joseph Smith e
independente das escrituras, Deus fez convênio comigo e agora sei que é verdade. Seu conhecimento
de Deus é necessariamente anedótico. Seu conhecimento de Deus é necessariamente seu e somente
seu. Esse conhecimento de Deus se torna sua propriedade, pertencendo a você, seu convênio na
análise final, na qual Deus promete por sua própria voz a você, em palavras que Ele não pode quebrar
- Ele é um Deus de verdade (Éter 3:12), e Ele é o mesmo Deus hoje que ontem e será o mesmo
amanhã. Ele não muda. Quando você cai em sua órbita, agora está girando em torno do centro, no
qual toda a verdade deve ser encontrada.

Todas as respostas para os dilemas que você tem devem ser dadas. Mas eles devem ser dados a
você individualmente, por Ele, e não por outro. Mesmo que um homem tenha poder para declarar
coisas que foram mantidas ocultas desde o início do mundo até agora, não adianta se for mero
voyeurismo de sua parte. Se é apenas entretenimento para você, em vez de transcendente em efeito
para sua mente e alma - não é para ser divertido. Pode ser inspirador. Mas se é inspirador, é apenas
se resultar em uma ação, porque a ação necessária é que você saia e adquira para si mesmo sua
própria anedota, sua própria experiência, seu próprio testemunho - ou mais corretamente - seu próprio
conhecimento das coisas de Deus.

Uma das razões pelas quais examinamos as escrituras é porque essas são evidências de quantas
vezes o Senhor tem e com qual freqüência faz convênio com aqueles que O buscam. Quando a
restauração começou por Joseph Smith, já havia um movimento restauracionista. Estava por todo o
Western Reserve, incluindo a fronteira Ohio, espalhando-se pelo norte de Nova York. Esse movimento
restauracionista já sabia que o que faltava na verdadeira fé era uma igreja do Novo Testamento. O que
era necessário era uma igreja do Novo Testamento que fosse modelada, governada, modelada e
autorizada da mesma maneira em que Jesus havia autorizado uma igreja do Novo Testamento no
meridiano dos tempos.

Mas o que Jesus estava fazendo no meridiano do tempo ao estabelecer uma igreja? Ele estava
prestes a lançar o evangelho no mundo gentio, no qual você não encontraria aqueles que pudessem
se organizar como a Casa de Israel. Portanto, para conseguir isso, como um substituto para os doze
príncipes de Israel, os doze filhos de Jacó, Ele chamou doze apóstolos para modelar essa família. E
chamou outros 70 porque a família de Israel incluía 70 almas em Êxodo 1:5. Você verá que quando
Israel foi ao Egito, a família de Israel consistia em 70 almas. E assim Ele remodelou a antiga família de
Israel na igreja do Novo Testamento.

Mas a restauração do Evangelho nos últimos dias não está voltando ao meridiano do tempo. A
restauração do Evangelho nos últimos dias está voltando, no mínimo, ao tempo de Enoque. Porque o
que você precisa realizar não é apenas um retorno ao centro dos eventos. Em vez disso, você deve
percorrer as dispensações em uma imagem espelhada, ou quiasma, até o início da humanidade - em
última análise, voltando da queda em si. Portanto, a simetria da história da humanidade coincidirá no
final com o que estava no começo. Está se desenrolando de acordo com um padrão. Está se
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desenrolando de acordo com um plano. É justificar as promessas e as profecias que foram feitas,
começando com Adão nos primeiros dias.

E o que é agora necessário para o culminar dos últimos dias são aqueles que finalmente dirão a Deus:
“Não estou satisfeito com minhas lições da Escola Dominical e com a decepção que vejo ao meu
redor. Não estou preparado para esperar outro antes de me levantar para conhecer a Deus.”
Precisamos que uma geração de crentes se levante e depois aja de acordo com sua crença para se
tornar um povo de fé.

Se algum de vocês não tiver sabedoria, peça a Deus. Ele dá a todos os homens liberalmente. Ele não
censura. Isso significa que Ele não o despede desanimado, dizendo: “Não me pergunte. Você não tem
o direito de me pedir.”

Vimos naquela primeira conversa em Boise que fomos ordenados a perseguir os mistérios de Deus. O
que é mais misterioso do que o que aconteceu nas gerações iniciais? Temos tão pouco a partir do qual
reconstruir que é um mistério e, no entanto, temos o suficiente para conhecer o padrão que o Senhor
pretendia nos últimos dias desdobrar. Esse padrão é nos devolver, no final, ao que estava aqui no
começo. A intenção de Deus é retornar-nos a um estado de conhecimento sobre as coisas que Ele
sempre teve em Seu coração, como meta, ambição e desejo de realizar - não uma igreja do Novo
Testamento, embora uma igreja do Novo Testamento seja absolutamente parte do padrão dos últimos
dias.

Quando o Senhor estava pendurado na cruz e o sol escurecia ao meio-dia, se você tivesse olhado no
céu para ver o que havia no céu, veria ovelhas sacrificiais no padrão das estrelas - o que hoje
chamamos de Áries. Prosseguindo a partir do antepé de Áries, nós o renomeamos como faixas de
Peixes, mas deve ser mais apropriadamente representada como a rede de Peixes. Porque debaixo da
perna dianteira do Cordeiro foi lançada uma rede. Este é o padrão ou igreja do Novo Testamento. Essa
rede reúne pelo menos dois tipos de peixes. O maior que está reunido na rede está circunavegando
para sempre a eclíptica e o fará eternamente. O grupo maior no campo estelar, embora capturado pela
rede lançada pelo Cordeiro, nunca subirá para o norte. O grupo menor, o menor campo estelar de
Peixes, que também é capturado nessa mesma rede, é apontado para os lados do norte, onde o Trono
do Pai se encontra - aquele lugar em torno do qual todas as coisas giram e onde Pai preside e
sustenta todas as Suas criações.

A religião que foi estabelecida no começo reconheceu o testemunho exposto nas estrelas acima de
nós, que não podemos tocar, corromper, corroer, alterar ou mudar por nossa apostasia, que está além
da nossa capacidade de alcançar e alterar. Esse testemunho acima foi colocado lá no começo e
permanece em cima ainda. Hoje, porém, isso não serve para nada porque, quando a humanidade não
conseguiu destruir o testemunho escrito nos céus, simplesmente o perdemos por ignorância - ou por
palavras, como lemos hoje à noite de Enoque, foi permitido que as trevas reinassem sobre a terra.
Satanás está contente com as trevas, porque funciona tão bem quanto qualquer outra ferramenta
usada para condenar e encadear a humanidade.

O Deus do céu pretende que os testemunhos que Ele deu sejam entendidos. No começo eles foram
entendidos. Agora, não penso que você pode começar a fazer pesquisas no Google e reconstruir o
que eles sabiam. Eu sei, porque eu busquei para isso. Eu olhei para as melhores fontes que existem
por aí. Comprei uma biblioteca de material para verificar se seria possível ou não falar sobre essas
coisas sem usar outra fonte além da que já existe aqui. Se não consigo encontrar uma fonte que já
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exista, não me sinto presentemente livre para ir mais longe na discussão. Isso será em outro dia.
Agora Francis Rolleston tem um bom livro para aumentar a conscientização sobre o assunto. John
Pratt usa Rolleston em muito do que ele escreveu. Examinei cuidadosamente o que John Pratt fez
também e conversei com ele sobre esses assuntos. Ele é um astrônomo santo dos últimos dias que
prestou atenção a esse assunto e escreveu artigos na Meridian Magazine. Posso lhe dizer que os
recursos simplesmente não existem aqui na terra. Você provavelmente seria melhor não tentar
reconstruí-lo neste momento, porque mesmo as constelações estão tão confusas com o que nos foi
legado que agora acredita-se que as imagens erradas fazem parte do testemunho acima. Uma das
primeiras fontes sobre as constelações pode ser encontrada no templo egípcio de Dendra. Também é
uma bagunça. Historicamente, também é tarde.

Os egípcios tentaram preservar as coisas que desceram desde o começo, como lemos no livro de
Abraão. O Faraó "procurou imitar seriamente a ordem que desceu desde o princípio" (Abraão 1:26). O
faraó conseguiu fazer isso em grande medida. Ele era um homem justo: “Faraó, sendo um homem
justo, estabeleceu seu reino e julgou seu povo com sabedoria e justiça todos os seus dias, procurando
imitar seriamente a ordem estabelecida pelos pais nas primeiras gerações, nos dias do primeiro reino
patriarcal, mesmo no reinado de Adão, e também de Noé, seu pai” (Abraão 1:26). O faraó não estava
lá por conta própria. Ele estava tentando imitar alguma coisa, e o Egito geralmente fazia um trabalho
louvável em preservar algumas coisas que haviam caído em decadência em outros lugares. Mas a
restauração por Joseph Smith e as promessas que foram feitas aos pais e a declaração feita por
Morôni a Joseph na noite em que ele veio a ele, quando reformulou a promessa feita por Malaquias -
todas essas são apontados para algo que, neste momento, ainda está incompleto. Isso aponta para
um trabalho que, neste momento, ainda está desfeito - um projeto que permanece para nós, se o
recebermos. Mas exigirá revelação do céu para poder restaurá-la. Portanto, exigirá pessoas dispostas
a receber nova revelação.

Quando Sião vier a acontecer, o céu olhará para baixo e verá o que lhes é tão confortável e tão familiar
que parece refletir com precisão um padrão que existe nos céus. Quando eles vêem que temos isso
aqui, então os que vêm não apenas não os queimam, mas caem sobre eles e beijam seus pescoços.
Isso porque, finalmente, eles tinham uma irmã e um irmão na terra, unidos pela crença, unidos pelo
convênio, unidos pelo conhecimento, unidos pela luz e pela verdade, ou seja, a glória de Deus, que é a
inteligência. O propósito do Evangelho sempre foi informar, edificar, levantar, instruir. Nunca foi
concebido para ser reduzido a algo meramente repetitivo. O objetivo era desafiá-lo até o seu âmago. O
que você faz e o que pensa e como age, age para torná-lo divino em sua compreensão. E você não é
divino quando está entediado em uma reunião.

Se você tiver a oportunidade de ensinar, deve empurrar o envelope. Você deve ensinar e instruir e
tentar elevar as pessoas. O enxerto não serve para nada se simplesmente continuar produzindo a
mesma esterilidade. Fruta é um termo genealógico. Ser frutífero e multiplicar foi o que Adão foi dito
que [Ele] e Eva deveria ser no início. Trata-se de preservar uma "família de Deuses", se você quiser.
Trata-se de criar uma circunstância em que é possível que o trabalho que começou há uma eternidade
atrás continue a continuar por uma eternidade a partir de agora, porque você foi salvo - porque você
era redimido porque você se vinculou à mesma conexão que unifica todos os Deuses que já foram.

O trabalho de salvação não é realizado pela ignorância e pela indiferença. O Evangelho de Cristo não
se limita a fazer você se sentir melhor consigo mesmo. Francamente, minha esposa e eu sempre
ficamos maravilhados com o quão despreparados e indignos ela e eu nos sentimos em tudo o que
aconteceu. Mas eu conheço a Deus e, portanto, porque conheço a Deus, estou confiante de que você
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também pode conhecê-lo. Estou absolutamente confiante de que você também pode conhecê-Lo. Ele
falará com qualquer um de vocês, assim como falou com Joseph Smith, e responderá a qualquer
buscador sincero. Ninguém é desapontado.

Você acha que o Senhor, que não afastaria os cegos e os freios, os aleijados e os leprosos - você
acha o Senhor que, vendo a viúva cujo único filho estava sendo arrebatado morto e foi movida com
compaixão para restaurar a vida daquele jovem, para que ela, naquela circunstância, naquela cultura,
naquele ambiente, agora ela tinha segurança futura porque tinha um filho para cuidar dela. Você acha
que o Senhor não pretende responder às orações do buscador sincero? Minha suspeita é que Deus
tenha respondido, e você ficou muito surdo para o que procurava, porque deseja algo diferente das
respostas que Ele já deu no material que está à sua frente sem ser examinado. Minha suspeita é que,
se você dedicar algum tempo olhando as revelações que o Profeta Joseph Smith nos deu e estudando
a história, por mais arriscado que isso possa parecer, você concluirá que Deus já deu uma resposta à
pergunta que você fez.  E com um pouco de esforço, você pode encontrá-lo [segurando as escrituras].
E quando você a encontrar, ouvirá a voz de Deus dizendo: “Aí está. Agora isso foi tão difícil? Por que
você não segue em frente e vê o que mais há para você.”  Porque esse material foi dado a nós pelo
preço da vida de um jovem de 38 anos e meio e seu irmão mais velho, cujo sangue foi derramado para
restaurar o que temos agora em nossa posse. E nós levamos isso de ânimo leve e desviamos o olhar.

Eu poderia escrever meu próprio evangelho. Eu poderia prestar meu próprio testemunho. Eu poderia
inventar uma nova narrativa sobre nosso Senhor, se fosse necessário. Mas vou lhe dizer que a única
coisa necessária é abrir as escrituras e lê-las, e digo que as coisas que vemos hoje à noite são
verdadeiras. Como Jacó. De fato, se você voltar a Jacó, capítulo 6:1: “E agora, eis meus irmãos, como
eu lhes disse que profetizaria, eis que esta é a minha profecia - que as coisas que este profeta Zenos
falou, acerca da casa de Israel, na qual os comparou a uma oliveira mansa, certamente deve
acontecer. ”

Eis aqui as palavras da minha profecia: As coisas que vimos nesta noite, restauradas através do
profeta Joseph Smith, o vidente chamado José, filho do pai chamado José, cumpriu a promessa de
José do Egito, e todas elas são verdadeiras. Eu sei que eles são verdadeiros. E você também pode
saber que elas são verdadeiras. Mas o preço que você precisa pagar para obter esse conhecimento é
estudar o que foi restaurado por meio do Profeta Joseph Smith. Caso contrário, eles são apenas algo
acumulando poeira em uma prateleira. Não os leia como se estivesse tentando justificar a religião que
você já entende. Não os leia como se estivesse tentando defender seu grupo atual de doutrinas
preferidas. Leia-os como se você fosse tão ignorante da vontade de Deus quanto o convertido que
espera fazer, morando em algum lugar da Flórida, Nova Guiné ou Guatemala. Porque a verdade é
que, desde o dia de Joseph Smith até hoje, temos retornado a nosso entendimento a um ritmo sempre
acelerado. E o que nos resta, Enoque chamou de escuridão grossa.

Presto testemunho de que Joseph Smith era um Profeta. Presto testemunho de que nosso Senhor
viveu e vive. Sou um dos que podem dizer que sou testemunha disso. Eu vi o sofrimento dele. Eu ouvi
a sua voz. Ele não pretende que eu seja uma testemunha solitária Dele, ou Joseph seja um. Ele
pretende que todos vocês se levantem e façam o que Tiago manda. Se você não tem sabedoria, peça
a Deus. Ele dá a você, ele dá a todos nós, liberalmente. Ele é real. É Seu trabalho fazer estas coisas
acontecer. A única coisa que podemos fazer é oferecer para ser um servo. E estou confiante de que
sou pobre um deles. Mas eu sou seu servo. Eu O sirvo por mais mal que seja, por ofensivo ou por
inadequação. Ele pretende chamar (no plural) servidores para cumprir o que precisa ser feito nos
últimos dias. Ele pretende trazer novamente Sião. Esse será o trabalho dele, e não do homem.
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Quando nos reunirmos novamente na próxima vez que eu falar, o assunto será o Sacerdócio. E depois
disso, falaremos sobre Sião. Felizmente, como conseqüência de abordar os assuntos que abordamos,
na ordem em que os abordarmos, você começará a apreciar a restauração que ocorreu por meio do
Profeta Joseph Smith. Felizmente, você entenderá o trabalho de Joseph como apenas o começo do
trabalho de Deus nos últimos dias. Muito do que resta a ser realizado não será realizado, a menos que
seja através de outras pessoas, eventualmente levando ao retorno do fruto natural - uma proposição
que permanece um trabalho desafiador, desfeito e incompleto.

As coisas sobre as quais falei esta noite foram escolhidas precisamente porque se concentram na
questão, a questão real - envolvendo convênios - precisamos começar a entender nos últimos dias
para saber que os convênios dos pais e o trabalho de reunir Seus filhos com os pais ainda estão por
realizar. Mas é algo que, esperançosamente, começaremos a ver acontecer novamente. Joseph não
retornou sem algum sucesso nisso. Joseph foi capaz de obter o que procurava. Agora precisamos
fazer o mesmo para nos salvar em nossos dias.

Em nome de Jesus Cristo, amém.
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