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Aula 6: Grand Junction, Colorado - 12 de abril de 2014

Este é o sexto de uma série de palestras dadas em conexão com 40 anos de filiação na Igreja SUD.
Naquele momento, há 40 anos, eu já era responsável por várias conversões e batismos na Igreja. No
meu zelo, eu era um missionário obnóxio, tentando converter qualquer pessoa que encontrasse pelo
caminho. Enfrentei todos com zelo (mais zelo do que conhecimento, naqueles dias).

Nessa época, 40 anos atrás, havia um número de batismos ocorridos. O primeiro foi 18 dias após o
meu próprio batismo, que envolveu Ron Mahle, que mencionei anteriormente. Havia um sujeito judeu
chamado Shapiro que se converteu. Havia Pitman, Greg Ford, Steve Manchester e outros que eu
havia ajudado a converter. Por volta dessa época, em abril, num sábado ou domingo, não me lembro
qual, havia um sujeito que estava no quartel militar onde eu morava que deixou a porta aberta.
Levantei-me de manhã cedo e estava participando de alguma atividade relacionada à igreja.

Como as coisas costumavam estar naquela época, a igreja era tudo. Algo estava acontecendo na sua
quarta e na terça e no sábado. A igreja era certamente todo o seu domingo. De qualquer forma,
quando eu estava saindo, a porta estava aberta e o ocupante estava sentado em sua cama no quartel.
Percebendo que isso era um convite para se intrometer, eu disse: "Ei Mike, o que está acontecendo?"
Ele respondeu: "Oh, não existem pessoas boas no mundo hoje!" Eu disse: "Sim, existem! Pegue suas
coisas, venha comigo e eu mostrarei algumas!" Ele disse: "Para onde vou?" Eu disse a ele: "Não se
preocupe; você encontrará pessoas boas quando chegarmos lá".

Então ele calçou os sapatos, vestiu uma camisa e veio comigo. Fomos a algum tipo de atividade
horrível, como fizemos naquela época, e eu o apresentei aos Anciãos (porque os Anciãos sempre
estavam lá). E esse foi o fim de tudo. Mike Kirby agora está morando no Colorado; ele foi casado no
templo e tem várias gerações de seus descendentes que são membros da Igreja.

Então, deixe-me dizer-lhe que o trabalho missionário é, e tem sido, a coisa mais fácil de se fazer, e eu
encorajaria qualquer um de vocês que encontrar alguém curioso sobre o mormonismo a falar com
eles. Hoje é ainda mais fácil, porque as pessoas sabem muito mais sobre mormonismo hoje do que
jamais conheceram antes. Eles conhecem Mitt Romney. Quero dizer, quando comecei, o mundo nem
sabia sobre Donny e Marie, mas agora eles conhecem David Archuleta. Hão mil coisas a conversar. E
há toda essa porcaria anti-mórmon, que, a propósito, se você abordar isso - essa é a melhor entrada -
quando tiverem alguma reclamação, alguma "prova absoluta demonstrável de que ..." e você poderá
escolher sua má número:

- O Livro de Abraão
- Joseph Smith e esposas plurais
- DNA indiano
- O Massacre em Mountain Meadows

Escolha o que quiser, o assunto é um convite para conversar. A propósito, quanto mais alguém fica
chateado com o mormonismo, mais zangados ficam, mais emocionalmente conectados à denúncia do
mormonismo, mais fácil é ter uma conversa com eles. Na minha experiência, é mais fácil se converter
de um crítico emocional, porque eles se preocupam com o assunto. É por isso que eles são
emocionais. Então, eu encorajo todos vocês a compartilhar sua religião. Talvez, na troca, você também
aprenderá algo verdadeiro sobre a fé. Algumas das maiores críticas feitas contra a nossa fé são
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baseadas na verdade, e não devemos ter medo de corrigir nosso próprio mal-entendido quando o
encontramos. A verdadeira religião deve ser uma busca pela verdade, mesmo quando é
desconfortável. Perder nossas tradições falsas pode ser doloroso, mas é necessário se você pretende
finalmente chegar à verdade. Uma religião falsa não é digna de um homem ou mulher fiel.

Sião não é apenas um tópico. Sião ocupou a atenção de todo profeta desde os dias de Adão até hoje.
Quando falei sobre convênios em Centerville, no final, muitos dos convênios feitos ao longo da história
têm como fundamento a garantia de que, nos últimos dias, Deus traria novamente Sião. Esse foi um
componente crítico do convênio feita nos dias de Adão. Isso fazia parte do convênio feita com Enoque.
Entender Sião é necessariamente compreender que houve convênios feitos por Deus com o mais
antigo de nossos ancestrais justos, que Ele pretende justificar. Para entender o Evangelho de Cristo, é
necessário que você entenda a Sião de Cristo.

Sião não pode ser trazido através de um "homem forte". A palestra que dei sobre o sacerdócio em
Orem foi dada em parte para informá-lo sobre o que é necessário como componente do sacerdócio
para a existência de Sião. Mas um homem forte não vai funcionar. Lembre-se do caráter daqueles a
quem Deus chamou nos tempos passados   quando Sião foi oferecida. No caso de Enoque, que
estabeleceu Sião, ele se descreveu como “apenas um rapaz, e todas as pessoas me odeiam; pois sou
lento de falar; por que sou teu servo? ”(Moisés 6:31). Expliquei na palestra sobre Elijah Reconsiderou
que “lentidão de falar” não significa algum impedimento para falar. Isso significava que ele preferia não
falar, porque era mais reflexivo e contemplativo do que vocal. Enoque não era um "homem forte" à
moda dos gentios, mas era um homem de mansidão e brandura, mais parecido com o nosso Salvador
do que com os governantes da sinagoga. Da mesma forma, "Moisés era muito manso, acima de todos
os homens que estavam sobre a face da terra" (Números 12: 3). Eu expliquei isso na palestra sobre o
Sacerdócio de Orem. Não vou repetir novamente aqui. Deus não pode trazer Sião através de um
homem que os gentios considerariam um "homem forte", mas, em vez disso, usará apenas homens
adequados, como aqueles em quem confiava antes, e ninguém mais.

Se você for para Doutrina e Convênios 84:19, lemos: "E este sacerdócio maior administra o evangelho
e mantém a chave dos mistérios do reino, até a chave do conhecimento de Deus. Portanto, nas
ordenanças deste, o o poder da piedade é manifesto.” Eu acrescentaria que você tem que ter o
sacerdócio para que as ordenanças válidas sejam aceitas por Deus. "E sem as ordenanças delas e a
autoridade do sacerdócio, o poder da piedade não é manifesto aos homens na carne.” E acrescentaria
ainda que Sião é um esforço carnal a ser realizado pelos mortais vivos. É para envolver pessoas
vivendo, respirando.

Portanto, ao ler esses versículos, você deve reconhecer que o poder da piedade, manifestado ao
homem em carne através das ordenanças, é um componente que constitui os rudimentos exigidos por
Sião. "Pois, sem isso, ninguém pode ver a face de Deus, o Pai, e viver. Agora, este Moisés claramente
ensinou aos filhos de Israel no deserto, e procurou diligentemente santificar seu povo para que
contemplassem a face de Deus; Mas eles endureceram seus corações e não puderam suportar a
presença dele; portanto, o Senhor em sua ira, pois sua ira se acendeu contra eles, jurou que eles não
deveriam entrar em seu descanso enquanto estiver no deserto, que é a plenitude de sua glória."

A glória de Deus é inteligência. O "resto do Senhor" é a plenitude de Sua glória, ou em outras palavras,
luz e verdade. Ou, em outras palavras, requer um povo que seja competente nas coisas de Deus, que
tenha um entendimento que chegará ao céu.
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"Portanto, ele tirou Moisés do meio deles, e também o santo sacerdócio." Assim terminou até a
possibilidade de Sião. Assim que a autoridade necessária foi removida, a condição que fazia parte dos
requisitos rudimentares de Sião chegou ao fim.

Moisés subiu a montanha, e ele conversou com Deus e conversou com Ele face a face. Moisés queria
trazer as pessoas para lá com ele, para que elas, como ele, falassem com Deus e estivessem em Sua
presença, cara a cara. Foi isso que Moisés procurou, e nesse ponto o status de Moisés como líder
teria terminado, porque ninguém precisaria dizer a outro: "Conhece o Senhor", pois todos o
conheceriam. Esta é a profecia sobre Sião nos últimos dias (Jeremias 31:33-34). Essa conquista exige
que as pessoas conheçam a Deus e não apenas um indivíduo. Quando o povo se recusou a se
levantar, isso acabou com a possibilidade de Moisés estabelecer Sião.

Isso não acabou com o desejo do povo de ser meramente liderado por um homem forte, porque eles
mantiveram Moisés por mais 40 anos, vagando pelo deserto, como fizeram. Eles caminharam num
terreno baldio, porque não aceitariam nada melhor, comendo maná do céu e resmungando e
reclamando disso, como fizeram. Mas eles tinham um homem forte para liderá-los. E daí? Você não
pode chegar lá confiando na força de um líder, mesmo que o líder seja o mais manso de todos os
homens. Esse modelo não funcionará e não pode funcionar.

Aqui está o incidente descrito em Êxodo 20:18 "E Todo o povo presenciou os trovões, e os
relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante; e o povo, observando, se estremeceu e
ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos; porém não fale Deus conosco, para
que não morramos.  Respondeu Moisés ao povo: Não temais; Deus veio para vos provar e para que o
seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis.  E o povo se afastou, e Moisés se
aproximou das trevas onde Deus estava. "

Você não pode ter um modelo de Sião onde haja algum "homem forte" conduzindo você (1). Moisés é
o exemplo perfeito de um dos homens mais fortes da história. Sião falhou em seus dias, precisamente
porque eles queriam apenas um "Homem Forte" para apoiá-los, em vez de assumir a responsabilidade
que lhes incumbia.  Eles queriam que Moisés falasse com Deus por eles, em vez de falarem
diretamente com Deus. Sião exige que um povo se levante, e isso não pode acontecer de outra
maneira. Exigirá que você tenha fé, que foi o assunto abordado em Idaho Falls. Foi abordado em
Idaho Falls, porque era necessário colocar isso em cima da mesa antes de introduzir o tópico hoje.
Isso exigirá que você se arrependa de conhecer a Deus (o tópico abordado na palestra de Logan, [que
é] também necessário para entender o assunto hoje).

Se você não compreender o fundamento, não entenderá o assunto. Você não vai apenas entrar em
Sião e morar lá. Você deve ter inteligência suficiente para se sentir confortável lá. Sua glória deve estar
dentro de você. Como li há um minuto, «... qual descanso é a plenitude de sua glória», em outras
palavras, você deve possuir luz e verdade, que é a glória de Deus (D&C 93:36).

Moisés viu Sião. Se você vá a Moisés 1: 8, ele diz: "E aconteceu que Moisés olhou e viu o mundo em
que foi criado; e Moisés viu o mundo e seus fins, e todos os filhos dos homens que são e que foram
criados; do mesmo modo, ele ficou maravilhado e admirado. "

É divertido para mim quando encontro Moisés lidando com essa vasta revelação de todas as coisas
em um versículo. Néfi fez um valente esforço para insinuá-lo, e voltou às palavras de Isaías para tentar
transmitir o que viu. Isaías fez um enorme esforço para colocar na poesia épica o que viu. E Moisés,
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quando recebeu a mesma oportunidade, sua resposta em seu registro é que "viu o mundo e os fins
dela, e todos os filhos dos homens que são e que foram criados ...”. Bem feito, Moisés. Eu entendo por
que você fez dessa maneira. Outra descrição é dada por Leí, gravada por Néfi. Essa explicação diz:
“... e ele viu e ouviu muito.” Entendo por que esses antigos profetas fazem isso, e certamente há uma
razão.

Moisés sabia o que seria necessário, porque viu Sião. Se você for a Números, há um incidente que
ocorre no capítulo 11, versículo 26. Dois dos homens do acampamento, Eldade e Medade, tiveram o
Espírito sobre eles, e começaram a profetizar. Eles fizeram isso dentro do acampamento liderado por
Moisés. Alguns rapazes ficaram alarmados, correram e disseram a Moisés que esta abundância
espiritual estava ocorrendo, e isso está no versículo 28: "E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um
de seus jovens, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, proíbe-os. E Moisés disse-lhe: Inveja por
minha causa? Deus desejaria que todo o povo do SENHOR fosse profeta e que o SENHOR colocasse
seu espírito sobre eles!"  Moisés não tinha ciúmes de alguém ter revelação; ele o acolheu. Ele
entendeu o que seria necessário para criar um povo de Deus. Não tinha inveja do fato de haver duas
pessoas de Deus dentro do campo demonstrando as dádivas dado ao povo de Deus.  O modelo
"Homem forte", com apenas uma figura profética, não funcionará se você procurar Sião.

Vou ler dos Ensinamentos do Profeta Joseph Smith. Quero fazer um contraste. Quero fazer uma
comparação entre a atitude que encontramos no início da restauração e a atitude que assumiu
posteriormente: "O Presidente Joseph Smith leu o capítulo 14 do Ezequiel - disse que o Senhor havia
declarado pelo Profeta, que o povo deveria se defender e não depender de homem ou homem naquele
estado de corrupção da igreja judaica - que pessoas justas só poderiam libertar suas próprias almas -
o aplicaram ao estado atual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - disse que, se o
povo se afastou do Senhor, eles devem cair - que estavam dependendo do Profeta, portanto eram
obscurecidos em suas mentes, em conseqüência de negligenciar os deveres que deviam sobre se
mesmos, invejam os inocentes, enquanto afligem os virtuosos com suas flechas de inveja "(TPJS p.
237-238).

Esse foi um pedido de Joseph Smith para que os santos se levantassem. Esse foi um pedido de
Joseph Smith para que os santos se apegassem às promessas que ouvira de Morôni. Começamos a
falar sobre esse tópico na primeira palestra em Boise. Joseph queria que os santos se levantassem e
se tornassem um povo de Deus, uma santidade do povo, aqueles que poderiam e comungariam com
Deus. Este é Joseph declarando isso!

Quero que você compare isso com esta afirmação: "Não podemos aceitar nada como autoritário, mas
o que vem diretamente através do canal designado, as organizações constituídas do sacerdócio, que é
o canal que Deus designou, através do qual dar a conhecer Sua mente e vontade para o mundo." Isso
está na página 42 de Doutrina do Evangelho. Temos um mito de que, diferentemente de qualquer outra
dispensação, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma que não pode desviá-lo.

Lendo novamente na Doutrina do Evangelho: "Se alguém nessa posição [se referindo ao Presidente
da Igreja] se tornasse infiel, Deus o removeria de seu lugar. Testifico em nome do Deus de Israel que
ele não sofrerá a cabeça da Igreja, a quem ele escolheu permanecer à frente, transgredir Suas leis e
apostatar. No momento em que ele deveria seguir um curso que, com o tempo, levaria a ele, Deus o
levaria embora." Isso é da página 44.
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Não sei - fico com problemas quando sou tentado a dizer coisas como o que vou dizer em seguida.
Minha esposa está aconselhando contra isso, balançando a cabeça para mim, porque ela antecipa
quando vou dizer algo assim. Contra seus sábios conselhos, admito que falei com o irmão Joseph F.
Smith. Ele lamenta ter ensinado isso. Eu posso lhe dizer se ele estava aqui hoje, com o que ele sabe
agora, ele não declararia essa doutrina. Ele a retrairia e se arrependeria de ter usado o nome do Deus
de Israel em conexão com uma doutrina falsa. Não se engane sobre isso - essa é uma doutrina falsa.

O modelo "Homem Forte" desconstrói o desejo de Moisés de que todos os homens sejam profetas.
Desconstrói a profecia de Morôni quando ele cita Joel. É o oposto da profecia de Joel, que diz em Joel
2:28: ”E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. [Novamente, lemos a“
carne”. Está aqui. Agora. Você - os vivos, respirando, na carne] e seus filhos e suas filhas profetizarão,
seus velhos sonharão sonhos, seus jovens terão visões: E também sobre os servos e as servas
naqueles dias derramar meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e
colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e
terrível dia do SENHOR. E ela deve vir a passar, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo; pois no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como o Senhor disse, e entre os
sobreviventes aqueles que o Senhor chamar.”

O modelo “homem forte” é o oposto dessa profecia. Impediria Sião, precisamente porque Deus deve
habitar no meio do povo. Se Ele não habita no meio do povo, é impossível ter Sião, porque Sião é um
lugar onde Deus vem. E se Deus habita entre o povo, ninguém precisa dizer: "Conhece o Senhor", pois
todos conhecerão Aquele que está lá (Jeremias 31:34).  A falsa construção do "homem forte" tem que
ser substituído, porque o convida a negligenciar o dever que está sobre cada um de vocês.

Sião exigirá um convênio. Exigirá autoridade de Deus para esse convênio, porque somente Ele pode
estabelecê-lo. Ele não fará esse convênio com muitas pessoas mas fará-o do povo um por Seu
convênio.  Isso exigirá um nível de conduta das pessoas que atendem aos requisitos ou honram o
convênio.

Quero ilustrar isso com o que pode parecer um incidente curioso em Atos. Quero enfatizar isso antes
que você fique entusiasmado demais em se inscrever ou clamar pelo que o Senhor está prestes a
trazer em nossos dias. Quero lembrá-lo do que acontece quando um convênio ésta estabelecido com
autoridade, aprovado pelo Senhor, mas depois violado por aqueles que assumem o convênio.

Se você se voltar para Atos 5: 1-10: “Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa,
vendeu uma possessão e reteve parte do preço, sua esposa também estava a par disso e trouxe uma
certa parte, e colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu seu
coração para mentir ao Espírito Santo e reter parte do preço da terra? Enquanto permaneceu, não era
teu?: e depois de vendido, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste isso em teu
coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e
abandonou o fantasma; e um grande medo veio sobre todos os que ouviram essas coisas. E os jovens
se levantaram, o feriram, o levaram, e o sepultaram. E isso aconteceu três horas depois, quando sua
esposa, sem saber o que havia sido feito, entrou. E Pedro respondeu: Me diga se você vendeu a terra
por tanto? E ela disse: Sim, por tanto. Disse-lhe Pedro: Como é que concordastes em tentar o Espírito
do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e te levarão adiante. Então
ela caiu logo aos pés dele, e cedeu o fantasma: e os jovens entraram, encontraram-na morta e,
levando-a adiante, a sepultaram por seu marido. "
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É uma coisa boa que perdemos o poder de fazer convênios autoritativos de vez em quando, porque se
realmente tivéssemos tudo o que reivindicamos e se vivêssemos sob uma obrigação que Deus
honraria, decidimos violá-la como nós, Deus agiria para impor a violação. Será a caso quando nós
temos Sião. Em Sião, você não será capaz de suportar uma glória terrestre em um estado telestial.
Mentir, roubar, enganar, adultério e intromissão são abominações que as pessoas valorizam nesta
geração. Luxúrias, ambições, desejos de dominar uns aos outros são aflições comuns dos gentios.
Todas essas coisas são toleradas apenas em um nível abaixo do que Sião exige. O último Sião
também ocupará um local. Esse lugar também estará sob o convênio com Deus. Portanto, o local em
si só pode ser ocupado pelos que viverem uma lei terrestre.

Quando isso acontece, se alguém entra alegremente em Sião enquanto profanam as condições em
que será estabelecido, eles se sujeitam à penalidade resultante de estar onde não deveriam estar, em
uma condição que não podem suportar. A destruição que ocorreu na morte de Cristo nas Américas
envolveu apenas a destruição dos iníquos. Se você observar 3 Néfi 10:12, descobrirá que os mais
justos foram salvos. Aqueles que vivem uma lei telestial serão igualmente destruídos se tentarem
entrar em Sião sem arrependimento.

Vá para Doutrina e Convênios 76:98. Eu quero que você se lembre do canto "Siga o Profeta, Siga o
Profeta", que podemos fazer sem pensar nos jovens com a cadência de bateria que soa como um
canto indiano. Siga os Irmãos!

"E a glória do telestial é uma, assim como a glória das estrelas é uma; pois, como uma estrela difere
de outra estrela na glória, assim também difere uma da outra na glória no mundo telestial; pois estes
são os que são de Paulo, de Apolo e de Cefas. São eles que dizem que são parte de um o de outro -
alguns de Cristo e alguns de João, e, alguns de Moisés, alguns de Elias, e alguns de Esaias, e alguns
de Isaías, e alguns de Enoque; mas não receberam o evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os
profetas, nem o convênio eterno [ainda a ser estabelecido] .Final de tudo [e esta é uma descrição geral
daqueles que têm comportamento terrestre], todos esses são os que não serão reunidos com os
santos, para serem arrebatados até a igreja dos Primogênitos e recebidos na nuvem. Estes são os
mentirosos, feiticeiros, adúlteros, e prostitutos, e todo aquele que ama e faz uma mentira, esses são os
que sofrem a ira de Deus na terra. Esses são os que sofrem a vingança do fogo eterno "(D&C 76:
98-105).

Essa é uma descrição ampla daqueles que não podem estar em Sião. Notavelmente, começa com
uma lista daqueles que seguem os profetas! É quase como se o Senhor, na revelação a Joseph Smith,
tivesse antecipado o seu dia e lhe avisado: “Não vá para lá! Não participe disso! Receba o testemunho
de Jesus! Prepare-se quando Ele oferecer O Convênio Eterno! Faça apenas isso! 'Na medida em que
uma igreja ou organização adora ou confia em um homem no lugar de Cristo, isso o levará ao fim da
destruição Telestial no retorno do Senhor. Aqueles que acreditam que um mero homem pode
oferecer-lhes salvação (porque o homem tem “chaves” para ligar o céu e deixá-los entrar) não
sobreviverão à destruição dos iníquos que precedem a volta do Senhor.

Vou lhe dizer o que você obtém de um modelo "Homem forte". O que você obtém do modelo "Homem
forte" é um shopping center de vários bilhões de dólares. O que você obtém de um modelo de "Homem
forte" é um Cadillac Escalade vermelho parado em uma estrada secundária em Nevada com US $
54.000 em dinheiro na traseira do carro, e o falso profeta preso por abuso infantil e exploração sexual
infantil (Isso é Warren Jeffs). Vou lhe dizer o que você obtém com o modelo "Homem forte". Você
recebe fingidors e tolos. Você pega pessoas que mantêm seu poder, como os LeBaron fizeram,
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matando uns aos outros, para que eles pudessem afirmar que têm "as chaves". Vou lhe dizer o que
você ganha com o modelo "Homem forte". Você pega Brigham Young, que leva mulheres que já são
casadas com outros homens e não divorciadas, as sela com suas supostas chaves e depois procede à
criar filhos com elas.

Brigham Young condenou Parley Pratt por fazer exatamente a mesma coisa. Ele até observou na
morte de Parley que ele provavelmente merecia ser morto pelo marido ciumento, porque era adultério
por Parley ter feito o que fez. Brigham pronunciou sua própria condenação nisso. Qual é então a
distinção entre a conduta de Brigham Young, por um lado, e exatamente a mesma conduta de Parley
Pratt, por outro lado, na religião de Brigham Young? A diferença está no fato de Brigham Young afirmar
ter as chaves. Se as chaves permitirem adultério, não quero essas chaves. Se as chaves permitem o
adultério, digo agora que me amaldiçoe, porque não quero nada disso ou das suas pretensas chaves.
Eu não acho que os fingidors em todos os vários modelos de "Homem Forte" tenham alguma idéia do
que seria necessário para trazer novamente Sião. Eles não se ajoelham para servir e elevar os outros
através de seus ensinamentos, no mínimo. Eles não têm glória de Deus dentro deles e, portanto, não
podem incutir luz e verdade sobre aqueles que os ouvirão falar. A única maneira de trazer novamente
Sião é se você se levantar. Você deve conhecer o Senhor, não apenas eu. O único caminho é se você
compreender o Evangelho de Cristo, aceitar o convite, preparar seu coração, preparar sua mente,
preparar sua alma, limpar-se, deixar para trás seus pecados e vir e enfrentar o Senhor.

Sião está nivelada. É absolutamente nivelado. Aqui está uma descrição do nível. Este é Moisés 7:18:
"E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eles eram de um só coração e um só espírito, e habitavam
em retidão; e não havia pobres entre eles". Não havia pobres entre eles, porque é intolerável que sua
irmã sofra de falta se você tiver o suficiente e poupar. Não havia pobres entre eles, porque você não
pode habitar em retidão se encontrar uma necessidade, e não está disposto a cumpri-la.

Aqui é como você destrói Sião. Sabemos, porque houve uma tentativa abortada durante o tempo de
Joseph Smith. Joseph representou uma oferta real de Deus à humanidade. Por meio de Joseph, um
convênio autoritário poderia ter sido oferecido. Mas aqueles em seus dias não estavam dispostos a
cumprir as condições exigidas.

Doutrina e Convênios 101: 6. Isto é depois que falhou. Este é o Senhor explicando o porquê. Eis como
você evita ou destrói Sião: "Eis que eu digo a você que houve brigas, contendas, invejas e disputas, e
desejos lascivos e cobiçosos entre eles; portanto, por essas coisas eles poluíram suas heranças". É
assim que você destrói Sião. É algo bastante simples de realizar, porque todos nós nos misturamos,
todos lutamos um com o outro. E se você tem um grande "Homem Forte" na cabeça para ser
admirado, todos nós o invejamos. Mude isso para quem se ajoelha, serve e é o mais humilde de todos
os homens, e não há razão para invejá-lo ou admirá-lo. Ele merece sua simpatia, porque espelhará
apenas o Homem das Dores, que estava familiarizado com a dor (Isaías 53: 3).

Todos nós temos nossas concupiscências, significando "ambições" neste contexto. Desejos e
ambições são a mesma coisa, para os propósitos deste versículo. Por exemplo, "eu realmente quero
avançar na organização", é um desejo cobiçoso. A desigualdade convida à luxúria. A desigualdade
convida a desejos avarentos. Para ser um, você deve ter igualdade. Você não pode ter um coração,
uma mente e nenhum pobre entre você se tiver um grupo estratificado de pessoas. Não pode haver
ricos ou pobres. Como a conseqüência do que é necessário para ter Sião, você não pode ter um
modelo de "homem forte". Isso não vai funcionar. Como gentios, você é propenso a esse fracasso.
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Você almeja um "homem forte" para ser seu ídolo. Portanto, você procura o que não pode estar em
Sião.

Vá para Lucas 22, onde Cristo faz uma observação sobre os gentios. Lucas 22: 25-27. "E ele lhes
disse: Os reis dos gentios exercem domínio sobre eles; e os que exercem autoridade sobre eles são
chamados benfeitores. Mas não o fareis; mas quem é maior entre vós, seja como o mais novo; e quem
é chefe, como quem serve. Pois qual é maior: quem está sentado à mesa, ou quem serve?: não é
aquele que está sentado à mesa? mas eu estou entre vós como quem serve.”

A aflição dos gentios é o desejo generalizado de ter alguém sobre eles. Os gentios chamam esse
absurdo dessas pseudo-realezas de "benfeitor". Esta é precisamente a motivação nas almas dos
gentios que herdaram esta terra. Esse desejo agora cria muitos dos nossos problemas políticos atuais.
"Cuide de nós, governe sobre nós ... governe com uma mão forte. Tire as coisas de nós que não
deveríamos ter. Limite nossas liberdades e mostre o caminho certo." Estranhamente, muitos de vocês
podem olhar para os abusos atuais do governo e detectar que algo está errado. Mas você olha para
sua própria estrutura religiosa e fica totalmente inconsciente dela. O paternalismo governamental é
profundamente ofensivo para alguns de vocês. No entanto, você vê o paternalismo da igreja como
bom, correto, justo, santo e maravilhoso! Eles dispensam bobagens - fábulas infantis, sermões vazios
e insípidos - e a resposta é: "Eu apenas pensei que era tão especial - as coisas que eles disseram".
Você mede a escória deles com um micrômetro, procurando qualquer coisa para elogiar, mas
desconsidera a verdade quando lhe é dado em plena medida, pressionado e fluindo. Você sempre
confunde um falso profeta com um verdadeiro. “O mundo sempre confundiu os falsos profetas com os
verdadeiros, e aqueles que foram enviados por Deus, eles consideraram falsos profetas e, portanto,
mataram, apedrejaram, puniram e aprisionaram os verdadeiros profetas, e estes tiveram que se
esconder «nos desertos e covas e cavernas da terra»(veja Hebreus 11:38) e, embora sejam os
homens mais honoráveis   da terra, eles os baniram de sua sociedade como vagabundos, enquanto
amavam, honravam e apoiavam knaves, vagabundos, hipócritas, impostores, e o mais baixo dos
homens ”(DHC, Vol. 4, p. 574; também TPJS, p. 206).

Volte para 2 Néfi 10:11 e lembre-se da advertência dada ali: "E esta terra será uma terra de liberdade
para os gentios, e não haverá reis sobre a terra que se levantem para os gentios. E eu fortalecerei esta
terra contra todas as outras nações. E aquele que peleja contra Sião perecerá, diz Deus. Pois quem
levanta um rei contra mim perecerá, pois eu, o Senhor, o rei dos céus, serei o rei deles, e eu o farei.
uma luz para eles para sempre, quem ouçam minhas palavras" (2 Néfi 10: 11-14).

Aqueles que estabelecerão Sião devem rejeitar até a idéia de um rei. Eu sei que embutido na doutrina
da Restauração está a noção de que nos tornaremos “Reis e Rainhas, Sacerdotes e Sacerdotisas”.
Quero sugerir a você que quando Cristo disse: "Meu reino não é deste mundo" (João 18:36), e ele se
cingiu com uma toalha, e se ajoelhou e lavou os pés daqueles a quem estava ministrando, implícito
nesse ato, é o tipo de conduta de nosso verdadeiro rei (João 13: 4-16). Aqueles que são seus reis e
sacerdotes farão o mesmo. Eles também se ajoelharão e servirão. Eles não serão "homens fortes".
Eles serão servos mansos do modo de cálculo dos gentios. Se Ele diz: "Meu reino não é deste
mundo", e veio meramente para ser um servo, com muito mais gratidão devemos considerar a
oportunidade de ajoelhar e servir, em vez de dizer: "Quero os principais assentos" (Mateus 23: 6), em
vez de dizer: "Quero ser sustentado, sustentado, lisonjeado e elogiado". Não estamos aqui para ser
lisonjeados e louvados. Estamos aqui para servir da maneira que pudermos.
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Cristo é nosso único rei, e Seu reino não é deste mundo. João 13: 14-16: "Se eu, Senhor e Mestre,
lavei seus pés; você também deve lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhe dei um exemplo, para
que você faça o que lhe fiz. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu
senhor.

O gêmeo da realeza é o sacerdócio. Em 2 Néfi 26:29 (a denúncia da realeza veio do mesmo profeta
que também denunciou o sacerdócio), ele condena o sacerdócio: "Ele ordena que não haja ofícios
sacerdotais; pois eis que os sacerdotes pregam e se preparam para uma luz para o mundo, para que
possam obter lucro e louvor do mundo; mas eles não buscam o bem-estar de Sião. "

Só para você saber - ninguém está subsidiando nada do que está acontecendo nesta série de
palestras. Perdemos dinheiro toda vez que oferecemos uma dessas. Minha esposa e eu estimamos o
que pensávamos que seria a multidão neste local, pagamos e alugamos do nosso próprio bolso, como
fizemos nos outros locais. Não cobro ninguém para participar dessas coisas. Não peço a ninguém que
me ajude a pagar por eles. Não cobro uma taxa de admissão. Eu não tento vender nada para você.

Doug está gravando essas coisas. Ele paga o seu próprio caminho. Ele faz o que tem que fazer para
criar um registro e depois vende as gravações que faz para custear seus custos. Todas as gravações
serão transformadas em um MP3 para download. A única maneira de obtê-lo de uma forma que o
preserve, para que eu possa doar, é se Doug gastar o dinheiro para fazer o registro. Ele cobra de você
e cobra de você, e não vejo nem um centavo disso. Quando havia o suficiente e para poupar nas
vendas anteriores, ele usou esse dinheiro para ajudar alguns missionários. Não tenho nada - apenas
para que você fique claro sobre o conceito. Se alguém quiser sair e se tornar um grande "orador
popular" como eu, então você gasta dezenas de milhares de dólares do seu próprio bolso para realizar
o que estou fazendo, que é divulgar informações. Você realmente deve ter cuidado com qualquer
pessoa que o esteja convidando para vir ao Senhor em troca de uma taxa de entrada.

O gêmeo da realeza são as artimanhas sacerdotais, e o objetivo de artimanhas sacerdotais é
"estabelecer-se ... para que eles possam obter lucro". Não é apenas o fato de eles se estabelecerem
"para uma luz do mundo", mas de "se estabelecerem para uma luz para o mundo, para que possam
obter lucro.” Eles querem lucrar sendo pseudo-profeta. Não são apenas as perdas que sofro, mas
também os insultos que sofro. Agora, vocês que estão participando dessa palestra podem ter uma
atitude, mas há muitos outros que superam você, que têm uma atitude diferente. Quando coloco um
comentário sobre “pare de me elogiar, pare de me citar, vá ao conteúdo, vá às escrituras, vá à
doutrina, me deixe de fora disso, não sou um homem grande, não use o meu nome para torná-lo
credível", em resposta, recebi vários comentários e e-mails que diziam: "Eu nunca usaria seu nome,
porque todo mundo que conheço te odeia". Ou: "Todo mundo que conheço pensa que você é um
lunático e um explorador; mais cedo ou mais tarde, você terá sua própria igreja" e "você estará
dirigindo um Escalade vermelho com US $ 54.000 em dinheiro atraz"(ou alguma dessas bobagens).

Eu quero ser perfeitamente claro agora sobre algo que não mudou e nunca mudará sobre mim. Não
estou disposto a dar-lhe mandamentos. Quando eu já te ordenei? Não estou disposto a liderar.
Quando eu disse: “Siga-me?” Não estou disposto a organizá-lo. Quando eu disse: "Quero liderar uma
organização?" Não estou disposto a aceitar dinheiro. Quando eu disse: "Pague-me?" Temos líderes
gentios suficientes. Já temos igrejas boas o suficiente. Quando essas igrejas erram, sofrem as
consequências. Nós não precisamos de outra igreja ou igrejas. Nós não precisamos de um rei. Não
precisamos de mais artimanhas sacerdotais. Não precisamos de um "homem forte".
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Li anteriormente em Doutrina e Convênios 76. "Eles são os que são a igreja dos Primogênitos. Eles
são aqueles cujas mãos o Pai deu todas as coisas - são eles que são sacerdotes e reis que receberam
sua plenitude e a glória dele ... ”. Se eu pudesse orar, se eu pudesse implorar, se eu pudesse pedir
para você ter uma coisa, seria a plenitude Dele, seria a glória Dele, nada de mim, algo Dele. Ele é
quem é poderoso para salvar.

Mudar o líder não resolverá o nosso problema. O problema são as pessoas. O problema é que
precisamos nos elevar individualmente, e tendo nos levantado individualmente, então temos o
potencial de nos reunirmos. Mas mudar de líder não fará nada. É apenas mais um atraso, outra
parada, outra perversão.

A mudança vindoura na volta do Senhor vai alterar a condição Telestial do mundo para uma condição
Terrestre. Na medida em que qualquer igreja tenta convertê-lo para seguir o exemplo, como eu li há
alguns momentos atrás, se você é de Paulo, ou de Pedro, ou de Spencer, Ezra, ou Howard, ou
Howard, ou Gordon, ou Thomas, se você é um deles, não sobreviverá à volta do Senhor. Você não
sobreviverá à volta do Senhor, ponto final. Joseph Smith deu uma revelação informando-o disso. Eu
não sou, nunca fui e nunca serei “de Thomas” (2) ou de qualquer um que o seguirá e se sentará na
mesma cadeira. Eu recomendo que você hesite também.

Eu tenho que lhe dizer, porém, e esta é uma das ironias da Segunda Vinda. O Senhor é grande em
ironia. Se você olhar para a descrição daqueles que estão na condição terrestre, em Doutrina e
Convênios 76:72: "Eis que estes são os que morreram sem lei; e também os espíritos dos homens
mantidos na prisão, a quem o Filho visitou, e pregou-lhes o evangelho, para que fossem julgados
segundo os homens em carne; estes são os homens honoráveis   da terra, cegos pela astúcia dos
homens, são os que recebem a sua glória, mas não os de sua plenitude."

Portanto, se você está no mundo e cego pela pregação de falsos ministros, mas vive honrosamente de
acordo com isso - mas não os segue, não os adora, simplesmente faz o melhor que pode - sobreviver
à vinda do Senhor. Se você está adorando um homem como seu líder, a quem procura sua salvação,
que possui “chaves” para afastá-lo da morte e do inferno e colocá-lo num trono em algum lugar no céu
- esse grupo de pessoas chegou muito perto á verdade ser desculpada por seu erro. Eles são
idólatras, cegos pela astúcia dos homens. Sem idolatria, eles estão simplesmente confusos sobre a
natureza de Deus, que é diferente de se aproximar dela e depois seguir e idolatrar um homem. Não sei
se você pode criar idolatria fora de uma religião que reivindica “chaves”. Isso limita aos católicos e
mórmons. E várias ramificações do mormonismo.

Sião não pode vir com «o mínimo». Sião tem que estar na vanguarda e, como é necessário que Sião
esteja na vanguarda, deve ser o convite desta terra para a volta do Senhor. Até que o convite exista,
por meio de Sião, não há razão para o retorno Dele.

Aqui está uma descrição dada na tradução de Êxodo 33:20 de Joseph Smith. E como é a tradução de
Joseph Smith, você terá que procurar lá para encontrá-la. "E ele disse a Moisés [este é o Senhor
falando]: neste momento não podes ver o meu rosto, para que também a minha ira não se acenda
contra ti, e eu destrua a ti e ao teu povo. Pois ninguém entre eles me verá a mim agora e viva, porque
são excessivamente pecaminosos. E nenhum homem pecador tem a qualquer momento, nem haverá
homem pecador a qualquer momento, que verá meu rosto e viva ". Você pode vislumbrar um pouco
antes de acender: «Acho que o vi!»
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Isso não é Sião. Em D&C 1:31, o Senhor nos diz novamente nesta dispensação: "Pois eu, o Senhor,
não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância". Compare isso com: "Não consigo me
olhar sem a enorme latitude de tolerância porque estou perdoando a mim mesmo". É melhor você
dizer: "Reconhecerei, admito, e me apegarei a todas as falhas que estou propenso a fazer. Mas, como
para todo o resto, não vejo nada de errado com nenhum de vocês. Não consigo detectar nenhuma
falha, porque vou julgá-lo pelo padrão com o qual gostaria de ser medido; ou seja, não me ofendo,
perdoo livremente ".

Um dos maiores pecados explicados numa revelação dada sobre a Lei da Consagração é
surpreendente para nós (A Lei da Consagração é outra noção que apenas eleva sua cabeça feia mais
uma vez e é quando você está fazendo convênios no templo). Dê uma olhada em D&C 70:14. Trata-se
de nosso fracasso em viver a Lei da Consagração, que nos leva à condenação. "No entanto, em suas
coisas temporais você será igual, e isso não de má vontade; caso contrário, a abundância das
manifestações do Espírito será retida. Agora, esse mandamento eu dou a meus servos em benefício
deles enquanto eles permanecerem, para uma manifestação de minhas bênçãos sobre suas cabeças,
e por recompensa de sua diligência e segurança; por comida e por vestuário; por herança; por casas e
por terras, em qualquer circunstância que eu, o Senhor, lhes enviar "(D&C 70: 14-16).

Separados e independentes da descrição de Sião - que nos diz que eles são de um só coração, não
há pobres entre eles e são um povo -, encontramos este mandamento: Em suas coisas temporais,
você precisará ser igual, caso contrário, a abundância da manifestação do Espírito será retida.

Numa seção sobre Sião, o Senhor diz o seguinte: "Sim, todas as coisas que vêm da terra, em sua
época, são feitas para o benefício e o uso do homem, tanto para agradar aos olhos quanto para
alegrar o coração. Sim, pela comida e pelo vestuário, pelo paladar e pelo olfato, para fortalecer o corpo
e animar a alma, e agrada a Deus que ele tenha dado todas essas coisas ao homem, pois para esse
fim foram feitas para serem usadas, com julgamento, não em excesso, nem por extorsão ”(D&C 59:
18-20) - ou seja, "excesso" significa riqueza e "extorsão" significa obrigar os pobres. Compelir os
pobres é quando condicionamos nossa caridade a algo em troca: “Estou disposto a dar-lhe algo de
caridade, se você vai ...” Os pobres não devem ser extorquidos.

Vejo pouca diferença entre a extorsão exercida sobre a heroína Fantine em Les Miserables - ela foi
reduzida à prostituição para cuidar de seu filho Cosette - e a exploração que obriga a mãe solteira a
afastar-se do filho para satisfazer as demandas daqueles que a extorquiam antes de dar ajuda. "E
agrada a Deus que ele tenha dado todas essas coisas ao homem; pois, para esse fim, foram feitas
para serem usadas, com julgamento, não em excesso, nem por extorsão. E em nada o homem ofende
a Deus, ou contra ninguém é sua ira acesa, salve aqueles que não confessam sua mão em todas as
coisas, e não obedeçam a seus mandamentos "(Ibid vs. 20-21).

É tudo Dele, e Ele o deu para nosso uso, prazer e aperfeiçoamento e bênção. Ele não deu para me
dar poder sobre você. A consagração foi dada para remover ou acabar com a pobreza, e foi dada em
1832.

Vamos para D&C 78:3. Estamos em 1832. "Pois em verdade vos digo que chegou a hora e agora está
próximo; e eis que deve haver uma organização do meu povo para regular e estabelecer os negócios
do armazém para os pobres do meu povo, tanto neste lugar como na terra de Sião - Para um
estabelecimento permanente e eterno e ordem para a minha igreja, para promover a causa que você
tem adotado, para a salvação do homem e para a glória de seu Pai que está no céu; para que sejais
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iguais nos laços das coisas celestiais, sim, e também das coisas terrenas, para a obtenção das coisas
celestiais. Pois, se não sois iguais nas coisas terrenas, não podemos ser iguais na obtenção das
coisas celestiais; se vocês desejam que eu lhes dêem um lugar no mundo celestial, vocês devem se
preparar fazendo as coisas que eu ordenei e exigi de vocês. E agora, em verdade assim diz o Senhor,
é conveniente que todas as coisas sejam feitas até minha glória, por vocês que estão unidos nesta
ordem ...” (D&C 78:3-8).

Moisés 7:18 lemos antes: um coração ... uma mente ... habita em retidão ... sem pobres entre eles. De
1832 a 2014, tivemos 182 anos. Onde está sua unidade? Onde está sua igualdade? Eu sei que vocês
são todos muito religiosos, ou não estariam aqui. "Como você pode me dizer, Senhor, Senhor, mas não
faz o que eu digo? Por que você me chama de Senhor?" (Lucas 6:46). Veja, é quase como se Cristo
antecipasse os gentios fazendo uma bagunça do que Ele nos deu. Agora, se quisermos sair da
bagunça, a única maneira de fazê-lo é com cuidado, de forma incremental e por pequenas medidas. O
Senhor tem uma maneira de trazer grandes coisas através de pequenas medidas. Você pode ser "um"
porque acredita na teoria da igualdade? Você pode ser um se acredita na teoria de compartilhar um
com o outro? Você pode ser um se acredita na doutrina? Ou você deve agir? Tiago 2:14 "Que proveito,
meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras? Pode a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma
irmã estiverem nus e destituídos de comida diária, e um de vocês disser para eles: Retira-te em paz,
aquece-te e enche-te; apesar de não lhes dares aquilo que é necessário ao corpo; de que vale isso?
Ainda assim a fé, se não tiver obras, está morta, sendo sozinha. Alguém pode dizer: Tu tens fé, e eu
tenho obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras"
(Tiago 2:14-18).

Se a advertência de James foi boa o suficiente para preparar o poço para iniciar a Restauração, eu
sugeriria que ele também é bom o suficiente para nos dar conselhos sobre os aspectos práticos de
nosso enigma atual. Há um enorme abismo entre o conteúdo do material revelado na Restauração e a
religião que você pratica diariamente. Esse abismo precisará desaparecer. Você pensa que está preso,
porque a Igreja FLDS, ou a Comunidade de Cristo, ou a Igreja RLDS, ou a Igreja do Primogênito (3)
não praticam as revelações dadas a Joseph Smith. Mas você nao é. Você é livre para praticar a fé
restaurada, mesmo que mais ninguém se junte a você.

Indo de onde estamos para onde precisamos estar, isso não pode ser feito dentro das instituições que
prenderam nossas mentes. Eu não estou pregando contra a sua fé. Se você é um fundamentalista,
algum membro do RLDS, um santo dos últimos dias, vá em frente e honre suas igrejas. Mas, aos
poucos, você precisa começar o processo de "por suas obras", mostrando o que é sua fé. E esse é o
tópico que abordaremos a seguir.

Uma das coisas que aconteceram quando deixamos de viver a Lei da Consagração foi um
mandamento de substituição que exigia o pagamento dos dízimos. D&C 64:23 "Eis que agora é
chamado hoje até a vinda do Filho do Homem, e em verdade é um dia de sacrifício, e um dia para o
dízimo do meu povo; pois aquele que paga o seu dízimo não será queimado no a sua vinda.” Esta é a
afirmação do clichê que o dízimo é "seguro contra incêndio" é retirado, porque se você paga o seu
dízimo, não será queimado na sua vinda. "Pois depois de hoje vem a queimação - segundo a maneira
do Senhor - porque em verdade eu digo: amanhã todos os orgulhosos e os que praticam
maldosamente serão como restolho; e eu os queimarei, porque eu sou o Senhor dos exércitos; e não
pouparei nenhum que permanecer na Babilônia. Portanto, se você acredita em mim, trabalhará
enquanto é chamado hoje "(D&C 64: 23-25).
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Quero encorajá-lo a pagar o dízimo. Se você estiver satisfeito em pagar o dízimo a qualquer igreja ou
organização à qual você pertence, continue fazendo isso. O ato de dar o dízimo como uma oferta ao
Senhor não exige que você supervisione o que acontece com ele depois que o dá a suas igrejas. Eu
acho que eles se tornam responsáveis. Por você, é um ato de fé. Por aqueles que recebem de você, é
uma questão de responsabilidade diante de Deus.

No entanto, alguns de nós são proibidos de pagar o dízimo à nossa igreja de escolha. Alguns
simplesmente se recusam a pagar o dízimo, porque não confiam em sua igreja. Alguns recusam,
porque acreditam que sua igreja negligenciou os pobres. Alguns se recusam a pagar, porque a Igreja
SUD se recusa a prestar contas e abrir suas doações (4). Alguns se recusam a pagar o dízimo, porque
os líderes da igreja SUD tratam o retorno do dízimo como "receita de investimento" e depois o usam
para construir shoppings e comprar propriedades. Eles tratam a “receita de investimento” como
separada do dízimo e usam essa categorização para desviar as críticas a essas vastas empresas
comerciais.

A propósito, sobre esse assunto, creio que o Senhor antecipou a distinção de “receita de investimento”
adotada pelos líderes da Igreja SUD numa das parábolas que Ele ensinou. Em Mateus 25:14, ele diz:
"Porque o reino dos céus é como um homem viajando para um país longínquo, que chamou seus
próprios servos e lhes entregou seus bens. E a um, ele deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um,
a todo homem de acordo com suas diversas habilidades; e logo seguiu sua jornada. Então, o que
havia recebido os cinco talentos foi e trocou o mesmo, e os fez outros cinco talentos. E da mesma
forma aquele que recebeu dois, também ganhou outros dois, mas o que recebeu um foi e cavou na
terra, e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo o senhor daqueles servos veio, e
conta com eles. E então aquele que recebeu cinco talentos trouxe outros cinco talentos, dizendo:
Senhor, tu me entregaste cinco talentos: eis que eu ganhei mais cinco talentos ao seu lado. O seu
Senhor disse-lhe: Muito bem, servo bom e fiel: foste fiel em algumas coisas Eu te farei governar sobre
muitas coisas: entra na alegria do teu Senhor. Aquele que recebeu dois talentos veio e disse: Senhor,
tu me entregaste dois talentos; eis que eu ganhei outros dois talentos ao lado deles. Disse-lhe seu
Senhor: Muito bem, servo bom e fiel; Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo
do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem
severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu
talento; aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que
ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu
dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu."(Mateus 25: 14-27).

Em outras palavras, Ele é o dono. Ele é dono de tudo isso. Ele é dono do interesse, é dono do
investimento, é dono de tudo, e é o Seu dízimo. Nesta parábola, não existe "receita de investimento".
Até onde eu sei, o propósito do Senhor não é bem servido importando a Tiffany's para Salt Lake City
ou Porsche Design, Hardware de Restauração ou Rolex. Se eu pegasse todo esse dinheiro que gastei
fazendo essas palestras e montasse tudo, eu poderia ir às compras no novo City Creek Mall por cerca
de uma tarde. É sobre quanto tempo a taxa de queima está nesses locais de ponta.

Não há nada divino em negligenciar os pobres. O objetivo principal de coletar o dízimo e o rendimento
que ele recebe é abençoar e beneficiar a vida daqueles que precisam. Portanto, dado o fato de que
você é ordenado a pagar o dízimo, e alguns de vocês são incapazes ou se recusam a fazê-lo por
causa das circunstâncias específicas que você vê na igreja de sua escolha, e pelo fato de o Senhor ter
dito: "Organize a te mesmo," Sugiro que uma coisinha que vocês poderiam começar a colecionar seu
próprio dízimo como um grupo. Vocês gerenciam isso entre si. Você ajudam os pobres entre si. Se
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você não concordam com o que suas igrejas estão fazendo, mas reconhecem a obrigação de pagar,
assuma o controle sobre os fundos para fazer o que vocês acreditam que Deus teria feito para ajudar
os outros. Como grupos de crentes comuns, pague o dízimo num fundo comum. Então, pela voz do
seu próprio grupo, descarte-o de comum acordo para que todos no seu grupo saibam tudo o que entra
e o que sai. Então vocês começam a não ter pobres entre o seu grupo. Vocês fornecem para aqueles
que precisam de moradia, alimentação, roupas, saúde, educação e transporte. Faça isso sem um líder.
Faça isso com a voz de seu próprio consentimento comum, por sua própria aprovação unânime. Faça
isso de comum acordo. Se vocês fizerem isso, não estarám pagando uma instituição 501 (c) 3 ou 501
(c) 4 qualificada para obter uma dedução fiscal por isso, o que é algo terrível para alguns de vocês:
você não vai receber um benefício! Obviamente, o benefício sempre foi destinado aos pobres e não
àqueles que os dão. Sobre a questão de ser tributado e não ter nenhum benefício por sua contribuição
de caridade, Cristo também tinha algo a dizer:

"Diga-nos o que você pensa, Cristo. É lícito dar tributo a César ou não?" Jesus percebeu a iniquidade
deles e disse: "Por que me tentais, hipócritas! Mostre-me o dinheiro da homenagem". E eles trouxeram
um centavo para ele. E ele lhes disse: "De quem é esta imagem e inscrição?" E disseram-lhe: “De
César.” Então ele disse: "Prestai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que
são de Deus" (Mateus 22: 17-21). Cristo não teve nenhum problema em pagar a homenagem. Não
pense que o objetivo do pagamento do dízimo é ganhar uma dedução no seu cronograma de
deduções discriminadas. Prestar a César as coisas que são de César. É quase como se o Senhor
tivesse antecipado as práticas da igreja dos dias de hoje em Suas parábolas e em Suas declarações
no Novo Testamento.

Você pode até ter consequências fiscais ou regulatórias negativas entre você, porque o benefício do
seu grupo unido, usando o dízimo para beneficiar alguém, pode desqualificá-lo da elegibilidade do
governo em alguns programas. Faça-o de qualquer maneira. Tornar-se independente.

Agora, se alguns de vocês que ouvem isso decidirem começar a fazer isso, aprenderão de primeira
mão num experimento pragmático de laboratório o quão difícil é tornar-se "um". Você aprenderá o
quanto esse mundo se opõe à idéia de Sião. Você aprenderá com as críticas de outros como sofrer por
causa de seu Senhor. Você pode até ser privado de comunhão com outras pessoas que não
concordam que é sua obrigação cuidar dos pobres, mas que a igreja a que você pertence possui esse
direito à exclusão de sua oportunidade de participar. Você pode perder uma recomendação para o
templo, um chamado para a igreja ou até para ser membro da igreja. E você aprenderá o quanto suas
igrejas cuidam de dinheiro, acima de tudo.

Você também aprenderá como somos todos fracos. Você aprenderá exatamente o que o Senhor disse
que era o problema com o primeiro esforço para estabelecer Sião nos dias de Joseph. Em D&C 101:6,
vemos seus problemas nas escrituras: “houve brigas, contendas, invejas e disputas, e desejos lascivos
e cobiçosos entre eles.” Se você quer saber por que os primeiros santos falharam, faça esta tentativa
de: organizar-se. Mesmo num pequeno grupo, você encontrará desafios. Você quer saber quanto
distância existe, neste momento, entre você e Sião; isso vai te dizer. Se você deseja um barômetro
preciso de "o que falta agora?" então, organizem-se e vocês, unidos, em pequenos grupos, reúna o
dízimo no armazém que mantém e, com o seu consentimento comum, cuide daqueles que são pobres
entre vocês. Vocês receberam uma educação como nenhuma outra nas razões pelas quais os homens
deixam de ter Sião.
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O fato de que os homens falharem não o dispensa do seu próprio fracasso. Levante-se (e isso é uma
coisa muito modesta para começar); você aprenderá muito rapidamente, ficará surpreso. Você não
precisa ou quer um "homem forte", e a voz da mulher deve ser igual à do homem. Não deveria haver
algum "governante" entre vocês, gentios, dizendo: "É assim! Tem que ser assim! Eu orei por isso! O
Senhor disse que eu recebi o dinheiro. Eu orei por isso, e o Senhor queria que eu tivesse um Porsche
novo, e tenho o primeiro pagamento, mas não tenho os mensais. Portanto, ouça a palavra do Senhor:
dê um Porsche a Fred! " Se é assim que você conduz, você não é melhor que o resto dos gentios.
Você também pode ficar e pagar em qualquer organização que tenha atualmente. Você também pode
comprar Cadillac Escalades vermelhos ou shoppings com o dízimo. Você também pode colocar o
dízimo onde não é bom para os pobres e deixar que os líderes escolhidos gerenciem seu dinheiro,
juntamente com as organizações deles.

Eu sei, eu sei, em cada uma de suas igrejas, há muitas pessoas que são beneficiadas de várias
maneiras. Mas isso não desculpa o dinheiro que esses "homens fortes" gastam consigo mesmos. Os
clérigos mais bem pagos do mundo administram as várias denominações dos vários movimentos
mórmons. Os principais líderes da Igreja SUD têm acesso a reservas de caça particulares, complexos
de férias cercados, um jato particular e, em comparação com o pobre Lázaro, "se saem
sumptuosamente". É exatamente assim. Detesto dizer isso a você, mas as instituições decorrentes dos
esforços de Joseph Smith são quase inteiramente lideradas por clérigos profissionais bem
remunerados.

Pegue o dinheiro que o Senhor pretendia para os pobres e administre-o entre os pobres. Se você
tentar esse experimento, haverá alguns entre vocês que receberão, em vez de dar, porque não
receberam. Gostaria de lembrar aos que recebem outra declaração feita nas revelações desta
dispensação em D&C 42:42. "Não ficarás ocioso; porque o ocioso não comerá o pão nem vestirá as
vestes do trabalhador." Se você é o beneficiário, não apenas deve ser grato, mas fazer o que puder.

Não há absolutamente nenhuma razão para "reunir-se em Sião" para fracassar novamente. Não
precisamos de outra Jerusalém, Roma ou Antioquia. Não precisamos de outro Kirtland, Condado de
Jackson, ou Nauvoo. Certamente não precisamos de outro Salt Lake. Nós precisamos de Sião. E não
há razão para se reunir se a reunião falhará novamente. Fique em casa, sirva em seus chamados e
seja feliz. Mas se você se levantar, pode haver motivos para se reunir. Nem todo mundo será trazido.
Somente “um de uma cidade e dois de uma família, e eu os levarei a Sião” (Jeremias 3:14). Sião será
o local onde os qualificados se encontrarão. Não será onde muitos se qualificam.

Cristo convidou todos para o banquete de casamento por meio de Joseph Smith. Nos dias de Joseph,
havia um convite para “venha um, venha todos” para participar. Mas os que se reuniram não foram
qualificados por causa de seus sacudidelas, inveja, contenda, luxúria e cobiça. Eles não
compareceram. Portanto, os convidados do Senhor recusaram. Ele agora se reunirá em rodovias e
estradas e convidará vocês que são estrangeiros e peregrinos, vivendo fora do círculo dos convidados
primeiro. Mas tome cuidado para não vir se você não estiver vestido com uma “roupa de casamento”
apropriada de caridade para os pobres, pois os padrões não são diferentes neste convite do que no
convite anterior (Veja Mateus 22: 2-14).

Se você se despertar para um experimento com as palavras dEle, descobrirá que elas começam a
crescer dentro de você. Você descobrirá que isso começa a ser delicioso para você (compare Alma 32:
27-30). Seria maravilhoso se, em algum momento, da esmagadora maioria daqueles que foram
batizados e considerados nominalmente como santos dos últimos dias (ainda reivindicados membros
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da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas totalmente inativos), estivessem reviver
sua fé - se aqueles (aproximadamente) 9 a 11 milhões de santos dos últimos dias completamente
inativos encontrassem vida e vigor renovados praticando a religião que antes aceitavam, dessa
maneira. Se alguns o fizessem, chegaria o dia em que os outros 3 a 4 milhões de membros ativos da
Igreja dos Santos dos Últimos Dias seriam capazes de obter algo melhor de sua organização. Nem
convido os santos dos últimos dias ativos a pensar sobre essas coisas. Se eles estão satisfeitos, digo
que os deixemos dormindo em sua condição feliz. Que esses 3 a 4 milhões de pessoas continuem
apoiando ativamente sua organização. Eles se sentem parte das 99 ovelhas que estão seguras dentro
da dobra. Deixe-os acreditar que sim. Estou interessado nas pessoas que se perdem (ver Mateus 18:
11-14). Mas os outros 9 a 11 milhões inativos, assim como os RLDS descontentes, os que se afastam
da Comunidade de Cristo, até os vários mórmons fundamentalistas, que aceitaram Joseph Smith e o
Livro de Mórmon, são esses que convido a tentar esse experimento.

Quero lembrá-lo, no entanto, que ao longo das escrituras, quando se trata do estabelecimento de Sião,
não existe algo como "apressar o trabalho". Isso não pode ser feito às pressas. Vou apenas listar
algumas (escrituras) para você. 3 Néfi 20:42, Cristo fala sobre a reunião final: "Porque não saireis
apressadamente, nem fugirei; porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a sua
retaguarda". Este é o Senhor falando; Ele está citando Isaías, mas é o Senhor falando.

D&C 63:24: “Esta é a vontade do Senhor vosso Deus em relação a seus santos, para que eles se
reúnam à terra de Sião, sem pressa, para que não ocorra confusão que cause pestilência.” A instrução
dada em 1831 será aplicada quando o Senhor decidir se reunir novamente. Não com pressa. Assim
como antes, a pressa trará pestilência à terra da colheita.

D&C 101:68: "No entanto, como já lhe disse num mandamento anterior, não seja a sua reunião
apressada, nem em fuga; mas que todas as coisas sejam preparadas diante de você. E para que
todas as coisas sejam preparadas diante de você, observe o mandamento que dei sobre essas coisas
- que diz ou ensina a comprar todas as terras com dinheiro, que pode ser comprado com dinheiro." No
final, haverá um excesso de suas reuniões menores no início deste trabalho. Como resultado desse
excesso, pode haver um local preparado, mas não com pressa. Se haverá um lugar preparado para
você depende inteiramente do que você faz agora.

Voltando a 3 Néfi 21:29: "E sairão de todas as nações; e não sairão às pressas, nem voarão, porque
eu irei adiante deles, diz o Pai, e serei sua retaguarda." Isso não pode ser feito às pressas.

Mas observe o que é feito, se for feito à maneira do Senhor. D&C 133:25 é a descrição dos resultados
quando houver pessoas que se preparam. "E o Senhor, o Salvador, estará no meio do seu povo, e
reinará sobre toda a carne. E os que estão nas regiões do norte entrarão em lembrança diante do
Senhor; e seus profetas ouvirão a sua voz, e não mais permanecerão, e ferirão as rochas, e o gelo
escorrerá diante deles.  E uma estrada será lançada no meio das grandes profundezas.  Os seus
inimigos se tornarão uma presa para eles, e no desertos estéreis brotarão poças de água viva, e a
terra ressecada não será mais uma terra sedenta, e trarão seus ricos tesouros aos filhos de Efraim,
meus servos, e os limites das colinas eternas tremerão á presença deles. E ali eles cairão e serão
coroados de glória [neste contexto, isso se refere a uma ordenança], mesmo em Sião, pelas mãos dos
servos do Senhor, até os filhos de Efraim. E serão preenchidos com canções de alegria eterna. Eis que
esta é a bênção do Deus eterno sobre as tribos de Israel, e a bênção mais rica sobre a cabeça de
Efraim e seus companheiros "(D&C 133:25-34).
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Efraim, o orgulhoso, Efraim, o obstinado, Efraim, o rebelde. Esse mesmo Efraim deve voltar, deve
curar, deve finalmente deixar o Senhor governar sobre ele; Efraim também deve se erguer para que
isso aconteça - não com pressa, nunca com pressa - “Coroado de glória", ou seja, com inteligência, ou
seja, luz e verdade, ou o conhecimento de Deus (Veja D&C 93:36.) Para que ninguém precise lhe
dizer: "Conhece o Senhor", porque todos o conhecerão, do menor ao maior (Jeremias 31:34).

Voltando a 3 Néfi 21:22, Cristo confirma que alguns poucos gentios serão incluídos em Sua Sião: "Mas
se eles se arrependerem [depois de deixarem de receber o que Ele lhes ofereceu por meio de Joseph]
e ouvirem minhas palavras, e não endurecerem seus corações, estabelecerei minha igreja entre eles
[significando Sua igreja real, não uma instituição terrena], e eles entrarão na aliança e serão contados
entre eles o restante de Jacó [significando uma aliança real que Ele estabelecerá por Sua palavra, que
exigirá que seja honrada], a quem eu dei esta terra por sua herança ..." Se alguns poucos gentios se
arrependerem e voltarem, eles também podem se tornar os herdeiros desta terra. Eles também podem
ser numerados entre os cidadãos de Sião.

Eles são os gentios. Eles são Efraim. Eles são você, se você se arrepender e voltar. "E eles ajudarão
meu povo, o restante de Jacó, e também muitos da casa de Israel que vierem, para que possam
construir uma cidade que será chamada Nova Jerusalém. E então eles ajudarão meu povo a que Pode
ser reunido, que está espalhado por toda a face da terra, até a Nova Jerusalém. E então o poder do
céu descerá entre eles; e eu também estarei no meio deles" (3 Né. 21:24-25). Como usado em outros
lugares, as palavras "poderes do céu" estão falando sobre os anjos. Expliquei isso na palestra de
Orem sobre o Sacerdócio. Neste versículo, no entanto, "o poder do céu" é singular. Isso não é apenas
porque esses participantes desta reunião serão “um”, mas também porque entre eles, quando essa
escritura for cumprida, será o próprio Senhor. E onde Ele está, existe o Poder do Céu, e Ele é singular,
pois Ele é Um. "E então a obra do Pai começará naquele dia, mesmo quando este evangelho for
pregado entre os remanescentes deste povo."

Quando você se reúne em Sião e ouve “este Evangelho”, é o estágio final da grande obra do Pai. Esta
proclamação do Evangelho exige que o público seja santo até para começar a ensinar. Neste
versículo, “este evangelho” inclui o que 3 Néfi não pôde registrar por causa de sua natureza sagrada
(por exemplo, ver 3 Néfi 17:16; 19:34; 26: 8-10). No momento em que Sião for estabelecida, o mesmo
Evangelho em sua plenitude será ensinado: "Em verdade vos digo que naquele dia a obra do Pai
começará entre todos os dispersos do meu povo, sim, até as tribos perdidas, os quais o Pai afastou de
Jerusalém, e a obra começará entre todos os dispersos do meu povo, juntamente com o Pai, a fim de
preparar o caminho pelo qual possam vir a mim, para que invoquem o Pai em meu nome: Sim, e então
a obra começará, com o Pai entre todas as nações, a fim de preparar o caminho pelo qual seu povo
possa ser reunido em casa na terra de sua herança. E sairão de todas as nações; apressadamente,
nem irei em fuga, pois irei adiante deles, diz o Pai, e serei a retaguarda deles "(3 Néfi 21: 26-29).

De novo e de novo nas escrituras, a noção de que esse trabalho pode ser apressado é denunciada.
Repetidas vezes, as escrituras explicam que primeiro deve haver pessoas preparadas e depois um
local preparado. Repetidas vezes, sugere que, antes que possamos nos reunir, devemos ter esse
coração, essa mente e esse entendimento que pode nos tornar um. Se formos bem-sucedidos -
retroceda e observe os resultados que receberemos, D&C 45: 65-71: "E com um só coração e uma só
mente, junte suas riquezas para comprar uma herança que será designada a seguir. E será chamada
Nova Jerusalém, uma terra de paz, uma cidade de refúgio, um lugar de segurança para os santos do
Deus Altíssimo; e a glória do Senhor estará lá, e o terror do Senhor também estará lá, de modo que os
ímpios não chegarão a ele, e será chamado Sião."  Eles não chegarão a ele, porque será como Atos,
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capítulo 5. Você não pode suportar esse ambiente se estiver cumprindo uma lei Telestial. Você seria
consumido. "E acontecerá entre os ímpios que todo homem que não levar a espada contra o próximo
precisará fugir a Sião por segurança. E nela se ajuntará de todas as nações que estão debaixo do céu;
e será somente pessoas que não estarão em guerra uma com a outra, e será dito entre os ímpios: Não
subamos à batalha contra Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis; portanto, não podemos
permanecer de pé. E acontecerá que os justos serão reunidos dentre todas as nações e chegarão a
Sião, cantando com cânticos de alegria eterna."

Pense no que será necessário para transplantar várias populações de vários locais (sem pressa), com
tudo preparado com antecedência. Em nossa atual sociedade fragmentada, a menos que você esteja
disposto a experimentar seu próprio esforço de viver a Lei do Dízimo, organizando-se e
governando-se, diversas denominações religiosas organizadas nunca conseguirão, mas o povo de
Deus o fará.

Doutrina e Convênios 65:5-6: "Invoque o Senhor, para que o seu reino possa ir sobre a terra, para que
seus habitantes o recebam e estejam preparados para os dias vindouros, nos quais o Filho do Homem
deverá descer no céu, vestido com o brilho da sua glória, para encontrar o reino de Deus que está
estabelecido na terra.  Portanto, que o reino de Deus saia, para que o reino dos céus venha, que tu, ó
Deus pode ser glorificado no céu, assim na terra, para que teus inimigos sejam subjugados, pois tua é
a honra, poder e glória, para todo o sempre.  Amém."

Se você ler isso, você sabe que o Senhor virá ao Seu reino. Ele não pode vir lá, a menos que exista.
Se não existe, Ele não pode vir. Se Ele não pode vir, então atrasa o dia de Sua vinda. Geração após
geração pode ir e vir e nunca realizar o que o Senhor nos convida a fazer, o que [o] Senhor nos
convida a ser. Ele é eterno. Nós não somos. Ele tem dias, mas nós não. Tendemos a pensar que
devemos agir com pressa, porque vivemos vidas curtas. No entanto, a janela está agora aberta e Ele
pode vir. Pode ser na sua vida, se você se preparar.

Você ainda não entende a restauração, como restaurada por Joseph Smith. Esse fundamento foi
negligenciado e substituído por falsas tradições que o fazem temer e duvidar a verdade quando ela lhe
é declarada. Você tem dificuldade em imaginar que o que eu lhe declaro possa ser verdade. Vocês
debatem entre si se estou certo ou errado, mas não compreendem que estou apenas declarando o
que foi entregue por Joseph a uma geração que falhou em seus dias. Agora você é capturado pelas
tradições que surgiram desse fracasso. Se você não pode deixar de lado o cativeiro que agora está
sob as tradições que lhe são entregues, como alguém poderá lhe declarar o que resta a ser
restaurado?  Como você deve aceitar a luz maior que precisa ser revelada?  Como você pode suportar
a presença do Senhor, se não aguenta ouvir até mesmo a parte dada por Joseph?

Moisés 7: 60-65. Este é o Senhor falando com Enoque numa visão. O relato é registrado por Moisés,
por meio de revelação, mas o relato é uma restauração do que uma vez foi revelado e escrito por
Enoque. Na conversa, o orador é o Senhor: "E o Senhor disse a Enoque: Enquanto eu viver, assim
virei nos últimos dias, nos dias de maldade e vingança, para cumprir o juramento que vos fiz a respeito
dos filhos de Noé;"

Este é o juramento do Senhor a Enoque. Ele virá à Terra nos últimos dias. "E chegará o dia em que a
terra descansará, mas antes desse dia os céus se escurecerão, e um véu de trevas cobrirá a terra; e
os céus tremerão, e também a terra; e grandes tribulações estarão entre os filhos dos homens, mas
meu povo preservarei; e a justiça enviarei do céu; e a verdade enviarei da terra, para prestar
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testemunho do meu Unigênito; sua ressurreição dos mortos; sim, e também a ressurreição de todos os
homens, e justiça e verdade farei varrer a terra como um dilúvio ..."  Isso é algo que é possível agora,
apenas por você estar sentado num teclado. Hoje você pode causar a verdade inundar a terra.

"... reunir meus eleitos dos quatro cantos da terra, para um lugar que eu prepararei, uma Cidade Santa
[o que significa que uma reunião será realizada entre os preparados - acontecerá primeiro], para que
meu povo possa cingir seus lombos, e aguardando o tempo da minha vinda, pois haverá o meu
tabernáculo [neste contexto, o tabernáculo a ser construído é a Sua casa - esta é a segunda], e será
chamada Sião, uma nova Jerusalém. E o Senhor disse a Enoque: Então tu e toda a tua cidade os
encontrarão lá [a cidade de Enoque volta - esta é a terceira], e nós os receberemos em nosso seio, e
eles nos verão; e cairemos sobre seus pescoços, e eles cairão sobre nossos pescoços, e nos
beijaremos ....”  Este também será o segundo retorno de Enoque. Primeiro Seu povo se reúne, depois
Sua casa é construída, depois Enoque e seu povo retornam, "E haverá a minha morada [o que
significa que Cristo habitará entre eles], e será Sião, que sairá de todas as criações que eu 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…."

Sião deve existir antes que essas coisas possam acontecer. Essas coisas serão adiadas se Sião não
existir, mas não serão impedidas. O Senhor decretou, por convênio, que eles acontecerão. O fato de o
Senhor ter convencionado que isso aconteça não é garantia de que o veremos. Porque só o veremos
se cumprirmos as condições exigidas de nós. Ele pode realizar Seu trabalho conosco ou com outras
pessoas. Não há razão para recusarmos, como fizeram nos dias de Joseph. Suponho que poderíamos
escolher inveja, contenda, luxúria, ambição e contenda estridente.

Esta é a Tradução de Joseph Smith de Gênesis 9: 21-23: "E o arco estará na nuvem; e eu o
observarei, para que eu me lembre da aliança eterna que fiz a seu pai Enoque; que, quando os
homens devem guardar todos os meus mandamentos, Sião deve voltar à terra, a cidade de Enoque,
que eu mesmo pude alcançar.  E esta é a meu convênio eterno, de que quando a tua posteridade
abraçar a verdade e olhar para cima, então Sião olhará para baixo, e todos os céus tremerão de
alegria e a terra tremerá de alegria.  E a assembléia geral da igreja dos primogênitos descerá do céu e
possuirá a terra, e terá lugar até o fim.  E esta é a minha aliança eterna, que fiz com meu pai Enoque.”
O convênio para trazer Sião, originalmente prometida a Adão, depois a Enoque, foi feita novamente
por Deus com Noé. O convênio requer finalmente que uma geração se levante. Se é você ou se você
vai ao túmulo sem perceber, depende inteiramente de você.

Agora eu preciso ler uma coisa para você. Este é Ezequiel 33:25 - 34:31

"Dize-lhes, portanto: Assim diz o Senhor Deus: Comeis a carne com sangue, levantais os olhos para
os vossos ídolos e derramais sangue; porventura, haveis de possuir a terra?  Vós vos estribais sobre a
vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo; e possuireis a
terra?  Assim lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Tão certo como eu vivo, os que estiverem em
lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto, o entregarei às feras, para que o
devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste.  Tornarei a terra em
desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder; os montes de Israel ficarão tão
desolados, que ninguém passará por eles.  Então, saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a
terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram.  Quanto a ti, ó filho do
homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas; fala um com o outro,
cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor.  Eles
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vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas
palavras, mas não as põem por obra; pois, com a boca, professam muito amor, mas o coração só
ambiciona lucro.  Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e
tange bem; porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra.

“Mas, quando vier isto e aí vem, então, saberão que houve no meio deles um profeta.  Veio a mim a
palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel; profetiza e
dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não
apascentarão os pastores as ovelhas?  Comeis a gordura, vestis-vos da lã e degolais o cevado; mas
não apascentais as ovelhas.  A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não
ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes; mas dominais sobre elas com
rigor e dureza.  Assim, se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras
do campo.  As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro; as
minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque.
Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que
as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por
não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apascentam a si
mesmos e não apascentam as minhas ovelhas, — portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor:
Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas;
porei termo no seu pastoreio, e não se apascentarão mais a si mesmos; livrarei as minhas ovelhas da
sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto.  Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo
procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.  Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que
encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas; livrá-las-ei de todos os lugares para
onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão.  Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos
diversos países, e as introduzirei na sua terra; apascentá-las-ei nos montes de Israel, junto às
correntes e em todos os lugares habitados da terra.  Apascentá-las-ei de bons pastos, e nos altos
montes de Israel será a sua pastagem; deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos
montes de Israel.  Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus.
A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei; mas a
gorda e a forte destruirei; apascentá-las-ei com justiça.  Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim
diz o Senhor Deus: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes.  Acaso, não vos
basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes
bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés?

“Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis
turvado com os pés.  Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas
gordas e ovelhas magras.  Visto que, com o lado e com o ombro, dais empurrões e, com os chifres,
impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de
rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas.  Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apascentará; o
meu servo Davi é que as apascentará; ele lhes servirá de pastor.  Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e
o meu servo Davi será príncipe no meio delas; eu, o Senhor, o disse.  Farei com elas aliança de paz e
acabarei com as bestas-feras da terra; seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques.  Delas e
dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção; farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas
de bênçãos.  As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras
na sua terra; e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das
mãos dos que as escravizavam.  Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais
as comerão; e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante.  Levantar-lhes-ei plantação
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memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio
dos gentios.

“Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de
Israel, diz o Senhor Deus.  Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto; homens sois, mas eu
sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus."

Fui obrigado a ler isso - mas não sou obrigado a [e] não vou comentar. Você não gostaria de ouvir
meus comentários de qualquer maneira. Mas você deve aplicar esses versículos para nós hoje.

Sião tem sido a promessa do Senhor desde o começo. Adão predisse isso na grande reunião de
Adam-ondi-Ahman. Já falei disso anteriormente, e me referi a isso na palestra sobre Convênios que
dei em Centerville. Leia D&C 107: 56: “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.”

Enoque previu isso; ele profetizou a respeito. Eu li isso para você novamente hoje. Noé tinha revelado
a ele por um convênio com Deus; Eu li isso para você hoje na tradução de Joseph Smith do capítulo 9.
de Gênesis 9. Foi mostrado a Moisés que isso seria realizado; Eu li isso para você hoje cedo.

Agora eu quero mudar sua visão de uma escritura, se eu puder. Quero levá-lo para Lucas, capítulo 9.
Todos vocês pensam que o Monte da Transfiguração tinha muito a ver com Elias, Moisés, chaves e o
Templo de Kirtland. Não tinha nada a ver com isso, é claro. Tinha a ver com transferência
dispensacional e a investidura de autoridade do Senhor. O chefe da dispensação anterior, Moisés, e
quem fechou a dispensação anterior, João Batista, apareceram a Cristo no Monte, para entregar a Ele
a nova dispensação que Ele deveria estabelecer. Até o Senhor precisava de instruções para cumprir
Seu ministério.

Mas esse evento também tinha outro objetivo. Cumpriu a promessa que Cristo fez aos seus discípulos
a respeito de Sião. O Monte da Transfiguração também é sobre os últimos dias de Sião, como se vê. E
eu posso provar isso pelas suas escrituras.

Cristo, em Lucas 9: 27-31, profetiza: "Mas em verdade vos digo que alguns há aqui, que não provarão
a morte até que vejam o reino de Deus". Esse é o reino dos últimos dias. Aquele é o que Cristo disse
que não era deste mundo, mas que Ele virá e herdará no fim. Então, ele diz que alguns de vocês que
estão vivos hoje não morrerão até ver-se Sião. A ginástica que tentou explicar que os comentaristas
católicos e mórmons são divertidos. Vamos continuar lendo. "Cerca de oito dias depois de ter proferido
essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar.
Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e
resplandecente.  E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais
apareceram com glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. "

Ele disse que alguns dos que vivem na época não morrerão até se verem o Reino de Deus finalmente
estabelecido na Terra. Então Ele levou esses três para o Monte, e eles viram coisas ainda não
totalmente reveladas à humanidade. Agora, volte-se para D&C 63:20-21: "Contudo, quem perseverar
na fé e fizer a minha vontade, o mesmo vencerá e receberá uma herança sobre a terra quando chegar
o dia da transfiguração; quando a terra será transfigurada, mesmo de acordo com o padrão que foi
mostrado aos meus apóstolos no monte; do qual conta a plenitude que ainda não recebeste." Ele
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justificou Sua profecia, mostrando-lhes o Sião dos últimos dias com toda a transfiguração da Terra.
Esse é o seu reino. Portanto, havia aqueles que estavam naquela geração que não morreram até que
viram o triunfo dos últimos dias do Reino de Deus. Ele cumpriu Sua própria palavra. Lucas colocou a
promessa do Senhor em Seu evangelho imediatamente antes de Seu relato do Monte da
Transfiguração, por esse motivo.

Isso vai acontecer! Mas requer um despertar, e requer um surgimento. Não requer um líder "forte". Um
servo pode muito bem ser necessário, mas não um líder "homem forte". Não requer um presidente.
Requer seu consentimento comum por suas ações, não apenas para dizer, mas para fazer.

Não será alcançado por algum "homem forte" no controle de um grupo subordinado. Isso não será
alcançado através da coerção. Não será alcançado pela força. Isso não será alcançado porque há um
grande “homem forte” entre vocês conversando com Deus por você, como nos dias de Moisés. Isso só
acontecerá se cada um de vocês for fortalecido em sua fé e conhecer o Senhor. Isso será alcançado
pela humildade. Isso será alcançado através da mansidão. Será alcançado pelo amor que não é
fingido; na realidade.

Ocasionalmente, dou aulas de liderança em nível de pós-graduação. Liderança é um tópico bem
estudado, bem documentado e bem compreendido. A liderança se distingue da mera administração
pelo comportamento. Os líderes têm um conjunto de coisas que fazem. A classe de liderança é
projetada para equipar aqueles que não são líderes com a capacidade de imitar a liderança. Dessa
forma, todos os que estão familiarizados com o material podem inspirar a compreensão errônea de
outras pessoas [de] que estão olhando a um líder, em vez de alguém meramente qualificado na arte.
Eu dou essa aula, mas é uma obscenidade para mim. Dói meu espírito ensinar essas coisas. Eu tento
(embora eles não passem no curso se eu não der o material a eles) para dar um pouco da minha
opinião sobre o quão repugnante essa conduta imitativa é para mim. Porque realmente o que falamos
é a capacidade de usar estudos e ciências sociais para descobrir o que agrada às pessoas. Você
determina como pode levar uma audiência a pensar que algo que não é autêntico é, de fato, autêntico.
É realmente usar comportamento e conduta como uma forma de roupa de ovelha, a fim de ocultar o
que está faltando (roupa de ovelha no traje vazio) ou, alternativamente, algo que é oposto (roupa de
ovelha no lobo). Hoje fabricamos líderes. Hoje nós as produzimos como resultado de um conjunto de
habilidades, e eles a imitam, e parecem que são algo que não são. Então, quando digo "amor não
fingido", não pode ser fingido. Não pode haver nada sobre o estabelecimento de Sião inautêntico,
ilegítimo ou falso.

Você tem que ser seu próprio juiz sobre quem você é eo quem você é. Na medida em que você pensa
que pode se comportar, imitar e entrar em Sião, tudo o que você faria é pôr em risco sua vida. Você
tem que ser, não pode fingir. Se for fingido, não satisfará você nem o Senhor. Na condição a ser
estabelecida lá, como vimos no capítulo 5 de Atos, você não viveria muito se não cumprisse a lei lá.

Alguns de vocês leram meu blog e viram um post que eu coloquei sobre uma palestra proferida pelo
Élder Oaks na última Conferência Geral. É importante falar por causa da dinâmica em exibição pública.

Quando Joseph Smith estabeleceu a Sociedade de Socorro, ele estabeleceu uma organização
feminina de funcionamento independente [que] as mulheres controlavam e administravam. Eles eram
auxiliares da igreja, com certeza, mas era uma organização de mulheres. Hoje, gostamos de dizer que
é a organização de mulheres mais antiga e de vida mais longa do mundo. Isso era verdade até um
ponto, mas não é mais verdade. Através do processo de correlação, a Sociedade de Socorro - que já
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teve seu próprio orçamento, seu próprio talão de cheques, seu próprio controle, sua própria revista,
suas próprias lições e era uma organização dirigida por mulheres - não existe mais. Por meio da
correlação, a organização das mulheres foi submetida à autoridade do sacerdócio geral e local, que
agora administra tudo. Como resultado, as mulheres perderam o orçamento, a revista e o controle
sobre o currículo. Em suma, as mulheres perderam a Sociedade de Socorro. Tornou-se um apêndice
do controle sacerdotal correlacionado. Como isso se tornou um apêndice do controle correlato do
sacerdócio, foi apenas uma questão de tempo até que uma mulher, como presidente da Sociedade de
Socorro, sabendo o que precisa ser feito, deseje fazer o que é necessário. Então, alguma autoridade
local do sacerdócio, bispo ou presidente da estaca, dirá "não". Ele dirá "não" por um motivo não muito
bom. Em breve, haverá um acúmulo de incidentes após incidente, problema após problema, decepção
e frustração após decepção e frustração, a tal ponto que, na cadeia natural de eventos, haverá
mulheres que dirão: “Temos um problema ”. A solução para o problema na igreja correlacionada
consiste em obter a posse do direito de ser quem afirma o controle. As mulheres vão querer ser a que
tem o polegar e não a que está por baixo do polegar.

Como eles não podem se governar, a solução para o problema das mulheres é obter controle sobre o
governo. A Sociedade de Socorro agora é a organização de um homem, povoada por mulheres.
Então, o que as mulheres dizem? Eles querem controle de volta. A maneira de recuperar o controle (já
que é uma organização correlacionada, e isso significa sacerdócio), é obter para si o sacerdócio. Esta
é a única maneira que as mulheres podem ter o controle de volta na igreja correlacionada. Os
correlacionadores desatentos não reconhecem que o problema é a própria correlação. A palestra do
Élder Oaks é a solução proposta. A solução para o problema, proposta em nossa última conferência
geral, dobra para baixo a correlação. Agora é a posição da igreja que os porta-chaves podem tirar uma
chave, tocar na pequena senhora descontente (5) e dizer: "Lá vai você, pequena senhora, agora você
tem a autoridade do porta-chaves!” Voilà, Élder Oaks O discurso de maneira brilhante resolveu o
problema: preserva a igreja correlacionada e elimina qualquer necessidade de ordenar mulheres.

O brilhantismo dessa posição, supõe-se, é que as mulheres que agitam pela ordenação agora têm
poder da autoridade do sacerdócio e podem fazer todo tipo de coisa sacerdotal. Era sobre isso que o
Élder Oaks falava: dar às mulheres da Igreja SUD a autoridade do Sacerdócio, com a qual elas podem
sair e desempenhar uma função, como se fossem portadoras do sacerdócio. Mas erra o ponto. Foi
direto sobre suas cabeças. Eu diria que isso deu ao Élder Oaks um corte de cabelo, mas ele é como
meu amigo Jon aqui, desafiado folicamente. Portanto, não há cabelo para cortar.

Mas o problema passou pela cabeça daqueles que não reconhecem o real problema subjacente. O
problema é a própria correlação. A Igreja SUD agora pode permitir que as mulheres exerçam a
autoridade do sacerdócio, mas não é isso que elas querem. Eles gostariam de voltar a sua
organização. E eu não os culpo. Olhando o problema da perspectiva das mulheres, a única cura é ter
bispos [fêmeos], presidentes de estaca [fêmeos] e apóstolos [fêmeos]. A palestra do Élder Oaks
permitiria isso, desde que houvesse um “detentor da chave” acima deles para delegar a elas. Mas
como o Presidente Thomas Monson é considerado o detentor da chave totalmente equipado, suponho
que ele use um cinto cheio deles e possa usá-los para tocar as menininhas da Igreja SUD e dar-lhes
autoridade.

Se alguém decide experimentar as palavras que encontramos nas escrituras hoje e decide coletar
seus próprios dízimos e administrar aos pobres entre vocês, eu sugeriria que não apenas as mulheres
deveriam ter a mesma voz, mas que Joseph Smith estava realmente em algo. Mesmo após a
existência do Armazém do Bispo, a Sociedade de Socorro era um parceiro ativo no processo. Eu
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sugeriria que quando você é "um" e há alívio necessário, as mulheres têm um grande papel a
desempenhar.  Quando você pensa em "amor não fingido" em um sentido religioso, o fracasso em
amar de fato é principalmente masculino. Esqueça o absurdo sobre quem é maior e quem é menor.
Procure entre qualquer grupo em que participe e pergunte quem é mais compassivo e quem mais ama
e depois ouça. Ouça todos os "dela", porque quando se trata de casa e da lareira, as necessidades
das crianças, existe uma competência entre as mulheres que é inata. O amor pode ser fingido pelas
autoridades presidentes, mas as mulheres geralmente têm dificuldade em fazer esse tipo de besteira.
Os homens podem fingir muitas coisas.

Vi Bill Clinton num funeral, rindo e continuando até que ele viu a câmera, e então ele voltou ao luto.
[Representando a voz de Bill Clinton] "Oh, eu me sinto tão mal." Eu acho que ele fingiu tão bem, é por
isso que as mulheres gostam dele. "Eu me importo" (imitando a voz de Bill Clinton) [risos]. "Eu me
importo muito! ... Isso é um copo D?" [Risos]. Teremos que editar isso [risos] (6).

Há um ou dois outros assuntos triviais que quero mencionar. Na minha opinião, a palavra e o título de
"Profeta" é algo santificado e sagrado. Como o nome do Filho de Deus, é algo que não deve ser
repetido com muita frequência. E eu não acho que você pode medir um homem até que ele finalmente
dê sua vida. Como ele dá a vida também é importante. Eu não acho que alguém que se sai
suntuosamente e receba elogios durante sua vida esteja sempre em posição de entender os rigores de
obedecer a Deus e as dificuldades de ser considerado apenas um homem selvagem ou absurdo ou
tudo o que você não é. Leia a descrição de Paulo dos profetas:

- E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e
tentados; foram serrados ao meio; morreram ao fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas
e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados (dos quais o mundo não era digno), errantes pelos
desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. (Hebreus 11: 36-38).

Se Joseph sofreu a prisão e foi morto pela fé que trabalhou para restaurar, é necessário mais do que
geralmente damos para ter a mesma fé que os antigos. Foi por isso que falei de Fé em Idaho Falls. As
condições são as mesmas em todas as dispensações.

Portanto, quando usamos casualmente o termo "Profeta", parece-me levar  necessário algo que deva
ser mencionado com muito cuidado e transforma-se em algo como um mero cartão de visitas. Eu acho
ofensivo. Eu acho que baratea algo, e isso me incomoda.

Quando penso na palavra "amado", penso exclusivamente no contexto de nosso Salvador. "Este é
meu filho amado." Quem está amando nesse contexto é o Pai. Isso torna o termo, ainda mais, algo a
ser usado com extraordinária delicadeza e reserva.

Quando você toma essas duas palavras e as junta ("Amado Profeta"), minhas sensibilidades são tais,
neste ponto da minha vida, que, quando você usa os termos dessa maneira, não me apela. Em vez
disso, você está me repugnando. Você não está me convencendo; você está me ofendendo. Você não
está me convertendo; você está me afastando.

Não digo que isso seja crítico de ninguém. Digo isso porque, apesar de tudo o que eu gostaria de
tolerar, apesar dos meus melhores esforços para tentar obter subsídios, há algumas coisas que,
quando ouço, simplesmente não consigo controlar. Minha repugnância com a noção de que existe
alguém que caminha entre nós, que deveria ser chamado de "Amado Profeta", é algo que
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simplesmente não consigo controlar. Não convido você a se juntar a mim nisso, mas quero que você
entenda que, em alguns aspectos, conversamos através de um abismo. Eu digo isso em parte para
tentar influenciar aqueles que usam o termo para serem mais cautelosos. Penso que a população em
geral seria mais persuadida por nossos missionários se os termos fossem usados   com mais cautela.
Também acho que a aplicação de títulos extraordinários é menos impressionante do que ter um
homem pregando a verdade. Se o conteúdo de seu sermão é profético, todos podem decidir por si
mesmos a medida do mensageiro.

Acho que entendo quem é nosso Senhor e por que Ele foi chamado de "Amado". Acho que entendo o
que Ele exige de alguém quando eles ouvirem a Sua voz e farão o que Ele diz. E não consigo pensar
em nada mais supérfluo ou ofensivo do que elogios. Não consigo pensar em nada que ofenda o
Senhor mais do que um mero homem que convida à adoração. Está errado. A adoração deve ser
reservada para Cristo, não dispensada a meros servos.

Não quero nada além de suas críticas. Não pense que você tem que me defender. Prefiro ouvir o que
os críticos têm a dizer - não porque o que eles dizem é verdade, mas porque me dá uma oportunidade
de entender o que eles temem em mim. Grande parte das críticas feitas a mim é porque elas temem
que eu seja algo que não sou. Mensagens importam. Talvez apenas as mensagens sejam importantes.
As mensagens podem ser puras, cheias de luz e do próprio céu, mesmo que quem a entrega nunca
possa corresponder à pureza das coisas ensinadas.

Temos tantos fingidors. Há alguém na nova versão de Sião. Ele está no YouTube dando suas palestras
sobre "Escola dos Profetas". Se você olhar para ele, ele parece uma autoridade geral. Ele se veste
como uma autoridade geral. Eu tive autoridades gerais suficientes por toda a vida. Já vi bastantes
homens fortes irem e virem por toda a vida. Eu não sou o homem forte de ninguém. Nunca serei o
homem forte de ninguém. É repulsivo para mim. É moralmente corrupto. Neste mundo, assim que você
cria uma instituição, assim que você tem algo além de pessoas trabalhando voluntariamente juntas
para o fim, assim que você tem algo além de uma idéia, você tem corrupção.

Além de nosso Senhor, todos os homens precisam de redenção. Assim que você transforma o
Evangelho em algo tangível, corporativo ou institucional, tudo o que é necessário para destruir o poder
do Evangelho é controlar a instituição. Não requer homens corruptos, apenas falsas tradições.
Somente idéias podem permanecer puras e santas aqui.

Podemos compartilhar ideais celestiais. Podemos até viver leis terrestres. Mas somos fracos,
propensos a errar e precisamos que o Senhor nos salve de nossos pecados. Se cada um de nós exige
redenção, como alguém pode redimir outro? Cristo pode condescender em nos ajudar, mas não
devemos colocar nada entre Ele e nós. Para manter as idéias puras, elas não podem ficar sujeitas a
uma hierarquia, controlada por uma instituição ou incorporada a nenhuma organização neste mundo.

Não deixarei lugar para outro homem ocupar. Não deixarei instituição para outro homem comprometer.
Você não terá outra pessoa que diga: "Sento-me no assento dele". Eu nem vou explicar para você que
lugar eu ocupo. Quero que você ocupe um assento com Deus, não como meu igual, mas como meu
melhor, se eu puder ajudá-lo.

Eu acho que há muitas pessoas aqui, e já assistiram a todas essas palestras, que são literalmente
pessoas melhores do que eu. Eu não digo isso para fingir alguma coisa. Existem pessoas que viveram
vidas de devoção, bondade e honestidade.
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Eu vim para as discussões missionárias bêbado. Eu cresci em Idaho. Estávamos entediados. As
coisas que você faz quando é um jovem entediado ... Bem, você sabe, aí está. Exigiu o Oceano
Atlântico para o meu batismo e nem uma gota a menos. Então, quando eu prego essas coisas, isso
não significa que eu as modelo. Há tanta coisa sobre isso que para mim é uma aspiração e não uma
realidade. Eu vivo com medo constante do meu próprio fracasso. Eu não acho que pertenço aqui
conversando com vocês sobre essas coisas. Eu não acho que sou o mais digno na sala. Posso
dizer-lhe que o Senhor perdoa pecados e, portanto, concede subsídios àqueles que são inadequados
para cumprir os papéis que Ele tem para nós. Talvez seja porque reconheço: 1 - não sou bem
qualificado e 2 - temo meu próprio fracasso mais do que qualquer outra coisa, que talvez Ele confie em
mim. Ele sabe que eu não vou sair e trabalhar como freelancer, e eu não havia, e eu não faço, e não
vou.

Não preciso, nem quero, nem aprecio sua admiração ou elogio. Você provavelmente é mais admirável
do que eu. Não estou lhe dizendo essas coisas, porque posso fazer essas coisas; Estou lhe dizendo
essas coisas porque, é isso que o Senhor quer que façamos. Ele nos disse o que estava em sua
mente, e aqui está; está preparado para nós. A pergunta não é: “Quem é grande e nobre e vai passear
por Sião?” A questão é: “Quem é manso, quem é humilde, quem aprecia suas inadequações e quem
está disposto a dizer: 'Quando eu contando todos os meus pontos fracos e fracassos, acho que não
tenho nenhum motivo para criticar mais alguém?’

Espero que nenhum de vocês pensem que tenho criticado Eder Oaks hoje. Eu não estou. Estou
explicando o dilema que a igreja criou para si mesma. Eu me correspondi com o professor Oaks. Ele
era o professor de confiança quando eu estava na faculdade de direito. Ele era o presidente da
Universidade Brigham Young, mas quando atravessou a rua para a faculdade de direito, tornou-se
"professor Oaks". Nosso reitor da faculdade de direito era Rex Lee. Havia "Dean Lee" e "Professor
Oaks" naquela época. Eu estava ensinado por ele. Eu sentei em uma sala discutível com ele. Eu o
ouvi falar em várias ocasiões. Eles ainda me convidam para a conferência geral para comparecer a
uma recepção no sábado à tarde, porque sou formado na Faculdade de Direito. Não vou agora, mas
fiz em várias ocasiões no passado e fui com o Élder Oaks. Eu posso imaginar o horror se eu estivesse
hoje. Fui até o Marriott Center, e um dos setenta estava lá embaixo e se apresentou. Apertei a mão
dele e disse como estava feliz por estar lá. Eu não queria incomodá-lo dizendo o meu nome.

Eu acho que, se queremos ter Sião, alguém deve avisá-lo dos "homens fortes" que estão prontos para
explorar sua esperança. Cuidado com o "homem forte". Observe sua carteira quando encontrar uma.
Se você é uma dama, observe o zíper ou os botões. Estou lhe dizendo: "Homens fortes" têm um
apetite insaciável por auto-engrandecimento, e esse não sou eu. Não quero isso e não aceito isso. Eu
não advogo isso, e eu o aviso contra isso. Se alguém apareceu e me bateu na cabeça com um
martelo, e daqui a seis meses eu estou organizando uma igreja pedindo que você me dê mulheres e
me pague seu dízimo, você se lembra do que eu disse hoje, antes de me atingirem a cabeça com um
martelo. Estou intacta mentalmente hoje. Eu posso estar louco então. É errado fazer as coisas que
estavam feitas, e é errado pregar e praticar as coisas que "Homens Fortes" pregam e praticam em
nome do Senhor.

É certo esperar Sião, mas é apenas certo esperar Sião nas condições estabelecidas para Sião e em
nenhuma outra base. É certo esperar Sião nos termos que o Senhor ordenou, e nenhum outro. Você
não será capaz de trapacear lá, e um grupo de pessoas não será capaz de realizá-lo
independentemente das condições que o Senhor ordenou.

Página 26 de 35



Então isso nos leva ao assunto do terço final desta palestra, que é: Onde está Sião? Eu imagino que
você pensa que vai voltar para Independence, Missouri e encontrar um local para construir um Sião.
Vou falar sobre o "onde" tudo a seguir.

O assunto de onde Sião estará localizado sempre envolve muita ansiedade e muita confusão. Eu
quero falar sobre a localização de Sião de uma maneira geral.

Sião do último dia está ligado aos direitos dos pais. Falei sobre convênios e as preliminares em
Centerville. Se você revisar esse material novamente, verá que é relevante para este tópico. De Adão
a Noé, e depois a Melquisedeque, havia uma cadeia ininterrupta do sacerdócio, por um lado, e
descendentes de pai ao filho, por outro. Havia literalmente "uma família de Deus" que começou com
Adão como filho de Deus e desceu, geração após geração, até Melquisedeque numa cadeia
ininterrupta. Mas então houve uma apostasia dessa ordem. Como resultado da apostasia, a corrente
foi quebrada. Como a corrente estava quebrada, como explicado em Centerville, era a esperança de
Abraão reconectar a corrente. "Busquei as bênçãos dos pais e o direito a que eu deveria ser ordenado
para administrar os mesmos [isto é, os direitos dos pais]; tendo sido eu seguidor da justiça, desejando
também ser aquele que possuía grande conhecimento e ser um seguidor maior da justiça, possuir um
conhecimento maior e ser ..."  Isso não faz muito sentido, a menos que você compreenda o que ele
queria. Você precisa estar convencido de que ele estava buscando a ordem original que começou com
Adão. Ele desejava ser "pai de muitas nações, príncipe da paz e desejoso de receber instruções e
guardar os mandamentos de Deus. Tornei-me um legítimo herdeiro, 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 "(Abraão
1: 2-3).

Isto é o que Abraão buscou. Ele entendeu que uma vez que a conexão com os pais foi interrompida,
ele precisava voltar seu coração para os pais. Até Abraão seria ferido pela maldição da apostasia e da
separação se o vínculo não fosse restaurado. Portanto, ele buscou as “bênçãos dos pais”. Agora,
neste momento tardio em que vivemos, acho que não podemos aspirar a ser um dos pais. Eles foram
estabelecidos há muito tempo. Hoje, deveríamos estar voltando nossos corações para os pais e
procurando nos conectar, não como pai, mas como descendente - como filho ou filha. Quando Abraão
se reconectou aos pais, Abraão poderia ser o pai de muitas nações. Estamos muito atrasados   na
história para isso agora. Abraão foi capaz de perpetuar uma corrente ininterrupta de si mesmo para
Isaque, e Isaque, por sua vez, para Jacó, e Jacó, por sua vez, para José, e José, por sua vez, para
Efraim, a quem passou o direito dos pais, ou o direito do primogênito. Embora Isaque não fosse
primogênito, Jacó não era primogênito, José não era primogênito e Efraim não era primogênito, todos
receberam o direito do primogênito, porque receberam a herança por direito, e isso foi conferido a eles.
eles por direito. Portanto, eles eram os primogênitos ou, em outras palavras, tinham o direito de
sucessão concedido a eles. Cinco gerações em que o padrão, pela fé do pai Abraão, retornou e foi
estabelecido na terra novamente. A ordem realmente durou novamente por mais cinco gerações por
causa da fé do pai Abraão.

Jacó deu uma bênção a José que encontramos em Gênesis 49:26: "As bênçãos de teu pai
prevaleceram acima das bênçãos de meus progenitores até o limite máximo das colinas eternas:
estarão na cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que estava separado de seus irmãos ".
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Como conseqüência dessa bênção, no último dia Sião será trazida pelos descendentes de José. Ele é
quem recebe as bênçãos. Curiosamente, ele passou isso para Efraim, não para Manassés.
Curiosamente, Manassés foi a linhagem através da qual a família de Leí veio. A profecia que eu li
sobre as bênçãos que foram conferidas nos últimos dias devem vir pelas mãos de Efraim é encontrada
em D&C 133: 32-34. Há algo acontecendo nestes dias envolvendo Sião, e isso acontecerá através de
Joseph "no limite máximo das colinas eternas".

Não sei quantos de vocês passaram muito tempo no Missouri, mas as colinas não são eternas. Eles
são quase tão diminutos que são indetectáveis. Se você estiver num milharal ou ao redor de algumas
árvores, elas desaparecerão completamente. Esse terreno não é o local descrito pelas bênçãos dadas
pelo pai Jacó ao pai José.

Isaías profetizou em Isaías 2:2-3: "Nos últimos dias, acontecerá que o monte da Casa do Senhor será
estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos."
Nesse contexto, "todos os povos" não se refere à Rússia, China, Etiópia e Paquistão. "Todos os
povos", neste contexto, são todas as doze tribos de Israel. As "povos" são as doze tribos de Israel. É
isso aí, ponto final. É quem vai fluir para isso. Então você não precisará de um aeroporto internacional.
Nem você precisará sediar as Olimpíadas. "o monte da Casa do Senhor será estabelecido no cimo dos
montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para
que nos ensine os seus caminhos.”  Os caminhos de Deus jazem nos céus. Portanto, se você quiser
aprender para andar nos caminhos dele, você terá que aprender a andar nos céus.

"Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém." O estandarte que é profetizado para
ser estabelecido (Isaías 49:22), no contexto daquele dia, tinha referência a um zodíaco, uma
constelação ou uma representação dos próprios céus. Então, quando Deus promete que uma bandeira
será criada, será para lhe falar sobre como caminhar nos caminhos de Deus, através dos céus, de
volta à presença de Deus. Isso está falando de algo muito, muito diferente do que a maioria de nós
imaginaria. Sião será uma conexão entre o céu e a terra, e nesse lugar você aprenderá sobre os
caminhos do Deus de Jacó. Você andará nos seus caminhos. O céu e a terra estarão conectados. A
escada que liga os dois será aberta. Os céus e a terra se reunirão novamente. Isso vai acontecer no
topo das montanhas.

Em março de 1831, houve uma revelação dada, agora encontrada em D&C 49:24-25: "Mas antes que
o grande dia do Senhor venha, Jacó florescerá no deserto, e os Lamanitas florescerão como a rosa.
Sião florescerá sobre os montes e se alegrará sobre os montes, e será ajuntado no lugar que
designei."

Aí está novamente: “as montanhas”. Essas eram as profecias no início, quando a restauração estava
começando a rolar adiante.

Joseph Smith disse o seguinte: "Nossa tribo de índios ocidentais é descendente daquele Joseph que
foi vendido ao Egito e que a terra da América é uma terra prometida a eles e a ela, todas as tribos de
Israel virão com tantos os gentios, de acordo com os requisitos da novo convênio." Isso está numa
carta que Joseph Smith escreveu para NC Saxton, encontrado em Os Escritos Pessoais de Joseph
Smith, compilado por Dean C. Jesse, na página 273. Ele está falando sobre as tribos ocidentais dos
índios. Isso fará mais sentido quando entrarmos neste material. Mas isso realmente significava para o
Oeste.
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D&C 133:26-34 fala sobre Sião nas montanhas ocidentais, os descendentes de José são responsáveis
  por construí-la e os outros israelitas que vêm para lá para serem coroados por Efraim. Lemos isso há
pouco tempo. Acho que não vou ler para você novamente, mas você pode ler.

Houve uma revelação dada para enviar o primeiro grupo de missionários para converter outros.
Surpreendentemente, o alvo não era o que você esperaria. Era uma proposta quase absurda naquele
dia visar os americanos nativos pelos primeiros missionários. Esse era, no entanto, exatamente o
caso. Joseph Smith foi chamado para fazer algo muito, muito diferente do que acabou acontecendo na
restauração. Quando a igreja foi fundada e o Livro de Mórmon foi lançado, havia apenas um pequeno
grupo de crentes. No entanto, esse pequeno grupo enviou a primeira missão a "entrar entre os
Lamanitas". Nas circunstâncias, era o mais improvável dos alvos a serem perseguidos. Não tinha nada
a ver com encontrar mais gentios. Não tinha nada a ver com a Inglaterra, a Europa ou a costa leste.
Era, em vez disso, entre os Lamanitas.

Doutrina e Convênios 28:8-9: "E agora, eis que eu te digo que você irá aos Lamanitas e pregará meu
evangelho a eles; e, se receberem seus ensinamentos, farão com que minha igreja se estabeleça
entre eles; e terás revelações, mas não as escreverás por ordem de mandamento.  E agora, eis que
eu te digo que não foi revelada, e ninguém sabe onde a cidade de Sião será construída, mas será
dada a seguir. Eis que digo-vos que será nas fronteiras pelos Lamanitas. "

Eu li isso exatamente como a sua versão atual diz: "nas fronteiras pelos Lamanitas". Se você for aos
Documentos de Joseph Smith e examinar a revelação original, ele foi revisado. O que Joseph Smith
recebeu originalmente como revelação diz: "será entre os Lamanitas". Então, na letra de Sidney
Rigdon, "entre" é eliminado e "nas bordas por" é inserido em seu lugar. Assim, os primeiros
missionários foram enviados para estar "entre" os Lamanitas, onde seria localizada a cidade de Sião.
Essa era uma prioridade estranha, de fato, para uma nova igreja que Joseph Smith fundou no norte de
Nova York.

Infelizmente, ao longo do caminho, eles conseguiram converter uma congregação inteira em Kirtland,
Ohio, que já sabia que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho eram fé, arrependimento,
batismo e o dom do espírito santo. Esse corpo de conversos sabia que você precisava ter uma Igreja
do Novo Testamento e Deus era sobre a restauração da igreja do Novo Testamento. Para eles, o
"restauracionismo" era a chave do dia, e eles tinham tudo o que precisavam, exceto um ingrediente
que faltava. O único ingrediente que faltava era o sacerdócio. Quando os missionários chegaram, a
congregação descobriu que Joseph Smith poderia lhes fornecer isso. Eles se aproximaram de Joseph
Smith para trazê-lo a bordo do movimento restauracionista. Isso permitiu que se tornassem uma
congregação sacerdotal. Um de seus ministros, Sidney Rigdon, embarcou como um dos primeiros
convertidos do mormonismo. Ele foi ao norte de Nova York e inspecionou Joseph Smith pessoalmente,
para garantir que ele era um Profeta adequado para Sidney tolerar. E ele estava. Sidney subiu a bordo
e, mais cedo ou mais tarde, começou a surgir uma organização que assumia os contornos da igreja do
Novo Testamento. Sidney Rigdon se tornou o número dois de Joseph, como Primeiro Conselheiro na
Presidência. E o Segundo Élder da Igreja, Oliver Cowdery, tornou-se cada vez menos. Então a
restauração foi para as corridas em Kirtland, e coisas estranhas nos distraíram da missão original.
Hoje, a missão entre os Lamanitas quase não é mais mencionada.

Página 29 de 35



Ao sair, porém, os primeiros missionários não partiram para Independence, Missouri. Há uma
reportagem no Telégrafo de Painesville no dia 7 de dezembro de 1830. Os missionários disseram que
estavam indo (e esta é uma citação de Oliver Cowdery que os liderava), "alguma região desconhecida,
onde Deus fornecerá um lugar de refúgio por seu povo chamado a Nova Jerusalém." O missionário
disse que eles estavam "indo para regiões além do Mississippi, onde ele pensa em fundar uma cidade
de refúgio para seus seguidores na conversão dos índios sob sua autoridade profética" O "ele" a quem
eles se referem na entrevista é Oliver Cowdery, Segundo Élder da Igreja. Outra edição do Painesville
Telegraph relatou: "As quatro pessoas que estiveram aqui prosseguiram em sua missão aos índios, ou
Lamanitas como eles os chamam, no extremo oeste, onde dizem que um profeta deve ser levantado a
quem as tribos vai acreditar." É um relatório de 30 de novembro de 1830.

Agora, quero voltar um pouco e preparar o cenário para o que estava acontecendo em 1830. Porque,
quando você olha a micro história da Restauração contra a macro história do continente, há um ajuste
entre eventos maiores e a igreja.

Joseph Smith nasceu em 1805. Dois anos antes, em 1803, temos a Compra da Louisiana. Lutamos
uma guerra em 1812, e nossos inimigos da Grã-Bretanha conseguiram cooptar as tribos indianas
como aliadas na guerra de 1812. Lutamos com a Grã-Bretanha em 1776 e novamente em 1812. Em
1812, eles conseguiram convencer as tribos de índios a bordar com eles e lutar. Então, os americanos
estavam lutando contra índios, além dos britânicos. Decidimos que não podemos ter isso.

Em 21 de setembro de 1823, durante a noite a 22 de setembro, o anjo Morôni visitou Joseph Smith.
Em junho do ano seguinte (1824), o reverendo Isaac McCoy estava em Washington DC fazendo lobby
por uma nova lei a ser adotada. Ele ficava, fazia lobby, irritava, agitava, convenceu e finalmente
convenceu o Congresso de que era preciso fazer algo para impedir que algo como a aliança indiana
com uma potência estrangeira ameaçasse novamente os Estados Unidos. Aprendemos por triste
experiência que, quando os índios obtêm uma potência estrangeira, como têm o prazer de chamá-la,
eles imediatamente começam a consumir os americanos.

Então Isaac McCoy fez o seu caso. Em abril de 1830, a igreja foi organizada. Seis semanas depois,
após a organização da Igreja, a Lei de Remoção da Índia foi aprovada (em maio de 1830). O trabalho
que o Rev. McCoy empreendeu deu frutos. Com a adoção da Lei de Remoção Indiana, todos os índios
dentro das fronteiras dos Estados Unidos (como era então configurado), estiveram removidos à força
do leste dos Estados Unidos e colocados em parte da propriedade comprada na Compra da Louisiana.
Essa área recebeu o nome de "território indiano". Todos os índios estavam alocados a oeste do
[estado de] Missouri, numa linha norte-sul, que dividia os Estados Unidos do território indiano.

Assim que a missão entre os Lamanitas começou, o Presidente Andrew Jackson, aplicando a lei
adotada em 1830, movia à força todos os índios. Lembre-se do Rastro de Lágrimas e tudo mais? Isso1

fazia parte da Lei de Realocação Indiana. Você já se perguntou por que os Delawares acabaram2

morando na área de compras da Louisiana?

O presidente Andrew Jackson estava transferindo todos os índios para o outro lado da fronteira
ocidental da linha do Missouri. Portanto, naquele momento, quando os quatro primeiros missionários

2 Pois que Delaware é um estado no leste dos Estados Unidos.

1 Era o nome dado a esse “movia à força” dos índios americanos dos estados de: Flórida, Georgia,
Tennessee, Alabama, e Carolina do Norte aos territórios ao outro lado do Rio Mississippi.
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partiram em sua missão, para localizar algum índio americano, tiveram que ir para o Missouri. Era aí
que os encontrava. Não havia outra escolha; você tinha que ir lá.

Como se viu, a localização de Independence, Missouri, estava exatamente no meio das áreas
alocadas às diferentes tribos indígenas. A independência estava no centro da terra adjacente ao local
onde os índios estavam localizados. Também passou a ser a trilha da única trilha que saiu para o
oeste, a Trilha Santa Fé. Essa era a única trilha a oeste do Missouri para o Pacífico.

No momento em que os primeiros missionários saíram, a independência era o centro dos índios
reassentados. Quanto aos Delawares, temos um estado na costa leste com o nome de sua tribo. Mas
a tribo estava localizada naquele momento do outro lado do Missouri, na propriedade Compra da
Louisiana. Parley Pratt, como um dos primeiros missionários, foi e pregou aos Delawares. Você já
coçou a cabeça e se perguntou o que os Delaware estavam fazendo do outro lado da fronteira
ocidental do Missouri? O chefe Anderson (que era seu nome americano) O chefe Anderson da tribo de
Delaware foi ensinado por Parley Pratt. Parley deu a ele um Livro de Mórmon. Você leu sobre isso na
Autobiografia de Parley P. Pratt.

Na época, o agente indiano era Richard W. Cummins. O agente indiano forçou os missionários a
deixar o território indiano. De fato, ele ameaçou levá-los a Fort Leavenworth e encarcerá-los se eles
não deixassem o território indiano.

Delilah McCoy Likens, era filha do Rev. Isaac McCoy - era o mesmo Isaac McCoy responsável pela
adoção da Lei de Relocação Indiana - Delilah ficou feliz em informar o pai numa carta que escreveu no
dia 31 de julho de 1831 o seguinte. "Os mormonitas estão prestes a tomar o país. Eles estão pregando
e batizando por todo o país, e estão tentando seguir para o oeste para encontrar a nova Jerusalém,
que eles dizem ser em direção às Montanhas Rochosas. O agente os expulsou deste lado do linha e
proibia sua travessia ".

Era impossível - por causa da lei, dos agentes, das circunstâncias e da ameaça de prisão - que os
missionários “mormonitas” se aproximassem mais dos índios do que Independence, Missouri. Se
atravessassem a fronteira, teriam sido presos e enviados para Fort Leavenworth.

O Rev. Isaac McCoy foi citado no diário republicano de Missouri, em 28 de Novembro de 1833
dizendo: "Os mórmons, como suponho por informações, vieram aqui tão ignorantes das leis que
regulam as relações com as tribos indígenas, que esperavam passar para o território indiano, adquirir
terras para os índios, ajudá-los a adotar hábitos de civilização, e anexá-los ao seu partido. Na linha
ocidental do Missouri, eles foram presos pelas autoridades competentes do governo ".

Torna-se cada vez mais claro que o objetivo original do primeiro esforço missionário não teve nada a
ver com parar em Independence, Missouri. Tinha muito a ver com ir para as montanhas ocidentais - as
Montanhas Rochosas - e estabelecer Sião. Mas o bom Rev. Isaac McCoy, pai da Lei de Realocação
Indiana, cuja filha estava lá em cena casada com um ministro, combinou-se para deter os
missionários. Todos esses partidos foram motivados por falsos ideais religiosos. É claro que, naquela
época e agora, a melhor maneira de se opor a Sião é sempre ter falsas idéias religiosas. Os falsos
religiosos exigidos estavam no exato momento em que, em seu estágio inicial, sob a orientação de
Joseph Smith, o primeiro esforço começou a estabelecer a Nova Jerusalém. Eles não conseguiram
isso então.
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Joseph esteve informado de que, quando eles localizassem em Kirtland, isso seria temporário. Quando
eles saíram e encontraram o “lugar central”, também se mostrou apenas temporário. Dadas todas as
restrições e proibições legais, a Independência se tornou o mais próximo possível. Estabeleceram um
posto comercial, onde negociaram com os índios. A idéia deles, como não podiam entrar nos territórios
indianos para proselitizar-los, era estabelecer um posto comercial e negociar de maneira justa com os
índios que atravessavam a fronteira. Como os missionários não podiam ir até eles, incentivavam os
índios a serem ensinados. Eles visitavam o posto comercial Mormonita para obter um preço justo,
serem tratados com justiça e convertidos. Como se viu, não havia muito a ser feito.

Mais tarde, em janeiro de 1841, em Nauvoo, outro local potencial para Sião foi identificado. O Senhor
exigiu a construção de um templo. Era para ser construído em Nauvoo. Mais uma vez, o Senhor se
ofereceu para estabelecer um local protegido para os santos se reunirem. Na revelação sobre a
construção do templo em Nauvoo, o Senhor declara: "E você o edificará no lugar em que você o
contemplou, pois esse é o local que eu escolhi para você construí-lo. Se você trabalhar com todas tuas
forças, consagrarei aquele lugar para que seja santificado, e se meu povo ouvir a minha voz e a voz de
meus servos que designei para liderar meu povo, eis que em verdade vos digo que eles não serão
removidos de seu lugar "(D&C 124: 43-45).

O templo de Nauvoo era outra chance de conseguir o que havia sido perdido antes em Kirtland. Era
uma chance de conseguir o que esteve perdido no Missouri. Uma oferta de Deus para ter um lugar
onde Ele iria morar com esse povo. Tornaria um local de refúgio, preservado e protegido pelo poder de
Deus. Essa esteve outra chance para os santos. Essencialmente, o Senhor disse: "Você vai construir o
templo em Nauvoo? Vou ordenar que você faça isso. Se você o construir, eu lhe darei tempo suficiente
para fazê-lo. E se você o fizer, Eu consagrarei esse lugar. E Eu o santificarei para você. E Eu o farei
para que você não possa ser movido por seus inimigos. E Eu irei até lá e restaurarei para você o que
esteve perdido: a plenitude. Vou dar isso a você e farei em Nauvoo." Mas, novamente, como as
oportunidades anteriores, isso não aconteceu. Então o fluxo de eventos tomou conta, os santos foram
expulsos novamente e a igreja se mudou para estabelecer Salt Lake City.

Quero ler para você a história de Joseph Smith, no final de sua vida, no sábado, 22 de junho de 1844,
cinco dias antes de ele ser morto. Você pode ler isso em A História Documentada da Igreja, Livro 6,
página 547. "Hyrum saiu da mansão e entregou a mão a Reynolds Cahoon, ao mesmo tempo dizendo:
'A companhia de homens está procurando matar meu irmão. Joseph, e o Senhor o avisou para fugir
para as Montanhas Rochosas para salvar sua vida. Adeus, irmão Cahoon, nos veremos novamente.
Poucos minutos depois, Joseph veio de sua família, suas lágrimas estavam fluindo rapidamente. Ele
segurou um lenço no rosto, seguindo o irmão Hyrum sem dizer uma palavra." Então, Joseph recebeu
uma revelação no dia 22 de junho de 1844, dizendo-lhe para ir às Montanhas Rochosas. Em junho de
1844, não havia mais indianos na área em torno da Independence. Eles saíram. A localização em
1831 era temporária, as circunstâncias eram fluidas e, em 1844, as coisas haviam mudado.

Quando temos a oportunidade de realizar algo com a aprovação do Senhor, precisamos fazer nossa
parte. O Senhor será aquele que finalmente decidir onde a realização real ocorrerá. Quando acontecer,
estará nas montanhas e você não precisa adivinhar quais montanhas. As montanhas estarão aqui no
oeste. Será exatamente para onde os primeiros missionários foram enviados. Eles foram impedidos
pela confluência da lei, pela sociedade hostil e pela administração das tribos indígenas em 1831.
Quando tentaram atravessar e ir para o oeste, foram ameaçados de prisão. Eles decidiram que se não
pudessem ir para o oeste para encontrar o local a uma Nova Jerusalém, fariam o que pudessem o
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mais próximo possível do alvo. Eles tomaram a decisão prática de levar os índios locais realocados e
estabelecer Sião ali mesmo naquele local.

O Senhor fez uma série de Revelações nas quais Ele essencialmente disse: "Se você pode fazer isso,
faça aquilo. E isso é aceitável para mim, e isso será Sião. Vá e faça isso". Quando eles falharam, Ele
essencialmente disse: "Aqui está o porquê você não conseguiu: seus discursos, suas invejas, suas
concupiscências, suas alegações, por isso você não conseguiu". Mas Ele também disse, numa
daquelas coisas extraordinariamente inteligentes que o Senhor faz ao longo da história: «Sião não
será removida de seu lugar».

Então, se Sião não deve ser movido, onde está? Oh eu sei! Eu tenho a resposta! A resposta é: o que é
Independência, Missouri? É um duplo diário, e Alex Trebek está me dizendo que estou errado. Acabei
de perder tudo numa aposta.

Oh eu sei! É Nauvoo, e é Nauvoo porque o Senhor mudou de idéia e disse que aceitaria Nauvoo como
substituto de Sião e que não levaria os santos para fora daquele lugar, se eles fizessem o que Ele
disse. Errado de novo!

"Sião não será removida de seu lugar", lugar que você ainda não conhece. Mas Joseph sabia que era
nas Montanhas Rochosas e pretendia ir para lá. O Senhor sabia que estava nas Montanhas Rochosas
quando revelou a Isaías por sua profecia. E o pai Jacó sabia disso quando estava profetizando e
abençoando seu filho José.

Agora, deixe-me dar ao Senhor a latitude que o Senhor tem direito, por causa da declaração que
Joseph Smith fez. Joseph disse: “Você sabe que houve uma grande discussão em relação a Sião -
onde está e onde está a reunião da dispensação, e que agora vou lhe contar. Os profetas falaram e
escreveram sobre ele; mas farei uma proclamação que cobrirá um terreno mais amplo. Toda a América
é a própria Sião, de norte a sul, e é descrita pelos Profetas, que declaram que é a região de Sião onde
deveria estar o monte do Senhor e que deveria estar no centro da terra. Quando os Anciãos
retomarem e examinarem as antigas profecias da Bíblia, eles a verão” (TPJS, p. 362).

Então o Senhor diz: "Sim, você pode construí-lo no Missouri, isso é copacético. Vá para frente, meu
filho!" Uma e outra vez, a localização de Sião é aprovada pelo Senhor em locais diferentes,
precisamente porque toda a América do Norte e do Sul seria um local aceitável para a construção de
Sião. Mas dentro desses parâmetros geográficos gerais, deve estar nas montanhas. Deve estar entre
os nativos que estão aqui originalmente. Deve ser estabelecido sob a orientação de alguém que é da
tribo de Efraim e é descendente de Jessé. Você pode ler isso em Doutrina e Convênios (D&C 133: 6).
Certamente virá.

Não há absolutamente nenhuma razão para o Senhor lhe dizer outro lugar para ir e poluir se você não
se levantar e trazer consigo o valor necessário, para finalmente transformar um lugar na Nova
Jerusalém. Para um lugar onde o Senhor possa vir e habitar entre vocês. Um lugar onde você pode ter
um só coração, onde você pode ter uma só mente, onde não há pobres entre vocês e onde vocês tem
tudo em comum - onde vocês cumprem os requisitos para se encontrar com Ele. Não há razão para
reuni-lo em qualquer local até então. Você pode fazer tudo o que precisa ser feito preliminarmente,
onde quer que você mora atualmente. Vocês podem preparar seus corações, e vocês podem preparar
suas mentes e podem começar agora a entender as dificuldades. Em vez de julgar as falhas de antes,
você pode começar a seguir o caminho que elas tentaram. Então, em vez de julgar, você pode
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simpatizar com as falhas deles. Você apreciará o fato de que não será mais fácil para você do que
para eles. Você pode descobrir o que eles aprenderam quando tentaram.

O fato é que todos nós tendemos a querer esse "homem forte". Queremos aquele governante, essa
autoridade presidente. Tendemos a querer que alguém assuma o controle, precisamente porque não
queremos passar pelo esforço envolvido no consentimento comum e exigido pelo senso comum de
nos governar. É muito mais fácil pagar, orar e obedecer do que ir, fazer e levantar-se, ser um com
nosso Senhor e nosso Deus.

Agora estamos sem tempo. Havia outra coisa que eu ia fazer, mas poderíamos fazer isso feliz a
qualquer momento. Quero terminar isso prestando testemunho a você. Eu uso as escrituras, porque as
escrituras são o padrão pelo qual você deve julgar a verdade. Uso as escrituras, porque elas dizem as
coisas que o Senhor gostaria de ter dito agora hoje. Não preciso apelar para ter autoridade, porque
posso ler as escrituras para você e apontar as coisas que já foram reveladas. Eu sei que essas coisas
são verdadeiras. Você não acreditaria em mim se eu contasse tudo o que sei. Não é necessário que
você faça isso. Se as palavras que falo não o convencem, deixe as escrituras convencê-lo. Se as
palavras das escrituras não o convencerem, ajoelhe-se, ore e peça a Deus, que dá a todos os homens
liberalmente (Tiago 1:5). Faça o mesmo que Joseph fez que começou a rolar a bola.

Sião virá. Se ele vem no seu dia ou não, é totalmente dependente de você. Em nome de Jesus Cristo,
amém.
_____________________________
NOTAS

1 O contraste entre um “homem forte” e um manso é melhor ilustrado nos dois grandes opostos:
Lúcifer e Jeová. No caso de Lúcifer, ele se proclamou suficientemente forte para salvar a todos: “Eis
que me enviarei, serei teu filho e redimirei toda a humanidade, para que uma alma não se perca, e
com certeza o farei; portanto me dê a tua honra” (Moisés 4:1). Em contraste, Jeová submeteu-se
humildemente a fazer a vontade do Pai, dizendo: “Pai, seja feita a tua vontade, e a sua glória seja para
sempre” (Moisés 4:2).

2 Significado Thomas S. Monson.

3 Agora, incorporar uma igreja com o nome "Igreja do Primogênito" é bastante interessante. Há
algumas coisas que para mim são oximorônicas, e essa é uma. Acho profundamente desagradável
incorporar uma instituição e chamá-la de "Igreja dos Primogênitos". É como ir a uma colônia de
nudistas santos dos últimos dias - que, se alguém pega essa idéia e a acompanha, ela deve ser
reservada apenas a membros "dotados".

4 A Igreja não divulga mais nada sobre seus assuntos financeiros. O Relatório do Auditor, lido na
Conferência Geral, apenas declara, em parte relevante: “as contribuições recebidas, as despesas
feitas e os ativos da Igreja para o ano de 2013 foram registrados e administrados de acordo com os
orçamentos, políticas e contabilidade da Igreja aprovados.” Isso deixa inexplicável em que consistem
os orçamentos, as políticas e as práticas contábeis e se evitam conflitos de interesse, nepotismo,
concorrência total para garantir os preços mais baixos quando os fundos são gastos e como as
políticas protegem o dinheiro dos doadores. Essas políticas favorecem as empresas dos membros da
igreja sobre os não membros da igreja? Eles favorecem ainda mais os amigos e as famílias das
autoridades gerais? Os principais descendentes de Nauvoo da Igreja suprem essencialmente toda a
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Primeira Presidência e os Doze. Suas famílias também são donas das empresas de construção que
constroem capelas, templos e outras instalações? As "políticas" permitem isso? As informações
privilegiadas são vazadas para esses amigos e familiares antes das compras no canteiro de obras?
Esses insiders lucram com a venda para a Igreja? As "políticas" permitem isso? Somente um exame
independente dos livros, com a divulgação pública dos resultados, responderia a essas perguntas.

5 Ao usar a “pequena dama”, estou fazendo um esforço para capturar, numa frase, o ponto de vista
que acho que os correlacionadores ocupam. Esta é, portanto, minha tentativa de refletir a visão deles e
não a minha.

6 Eu deveria ter editado isso, mas decidi que já existem muitas cópias da gravação, para que não seja
bom removê-lo. Agora até os leitores podem ver minha irreverência.
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