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O tópico hoje é Cristo. Na próxima palestra, abordaremos o assunto de vir a Cristo, mas nesta palestra
de hoje, trata-se do próprio Cristo. Você sabe, muitas vezes é fácil reunir confiança no Senhor quando
algo acontece em sua vida para lembrá-lo. Quando algum evento lhe dá evidência, Ele existe. Nesse
momento, você se sente brevemente perto dele. Mas assim que os cuidados e problemas deste
mundo interferem, o momento passa e você começa a se perguntar: "Tudo isso é verdade? Estou
apenas acreditando em um mito?"

Jesus Cristo veio ao mundo inesperado, sem aviso prévio pelos homens, imprevisto pela Sua geração,
mas esperado e anunciado pelo céu. Havia sinais no céu, mas os homens eram em grande parte
alheios. Quando os pastores que vigiavam os rebanhos à noite foram interrompidos (1), não foi por um
arauto terrestre. Não havia entre os homens. Era de além do véu. O Salvador rastejou ao mundo com
o céu notando, mas poucos preciosos de nós prestando atenção ao que estava acontecendo.

É tão fácil ignorá-lo por causa dos cuidados do mundo. Eu quero garantir que ele é real. Ele existe. Ele
era um homem, todo homem como qualquer um de nós. Ele tinha carne, Ele tinha sangue, Ele habitou
entre nós. Não duvide disso. Para os propósitos desta palestra, confie Nele, acredite Nele, confie em
Sua existência.

Se eu puder ajudá-lo a visualizar melhor nosso Senhor, deixe-me descrever Suas características.
Nosso Senhor era e é afável, mas Ele não é gregário. Ele era acessível, e é acessível e não é distante.
Ele é paciente. Ele está disposto a orientar e está disposto a ensinar. Ele é inteligente, mas não
arrogante. Ele é humilde em Seu comportamento, mesmo que Seu poder seja inegável. Ele é,
portanto, um cordeiro e um leão.

Quero que você mantenha três verdades sobre Ele em sua mente quando começarmos hoje. Essas
verdades são:
-Ele é rápido em perdoar pecados,
-Ele permite que todos venham a Ele, e
-Ele não faz acepção de pessoas.

Na maioria dos casos, é o nosso desrespeito por nós mesmos que impede vir a Ele. Tendemos a
pensar que não somos bons o suficiente. No entanto, porque Ele é rápido em perdoar pecados,
realmente não importa se você não é bom o suficiente. Uma das primeiras ordens de negócios quando
você entra em Sua presença é que Ele te perdoa. Ele não pode encarar o pecado com o menor grau
de tolerância (2), mas tem a capacidade e a habilidade de perdoar o pecado. Portanto, embora seus
pecados possam ser tão escarlate, Ele pode, Ele fará, e Ele faz, torná-lo branco como a neve (3), não
sendo mais responsável por suas limitações. Portanto, você não precisa temer, mas pode se
aproximar com ousadia de nosso Senhor (4). Então, com esse prelúdio, vamos começar.

Há pouco mais de 40 anos, finalmente comecei a levar a sério o material oferecido pelos missionários.
Eles estavam tentando me converter nessa estranheza mórmon. Mas eu cresci perto dos mórmons em
Idaho e sabia que a igreja deles era povoada por 'malucinhos'. Quando finalmente os levei a sério, o fiz
com hesitação. Exigia muito que eu orasse sobre se essas coisas que eu estava ouvindo eram ou não
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verdadeiras. Passei cerca de nove meses antes de ser visitado, panfletado e tirado o filme sem levar a
sério. Eu já tinha ouvido muito da mensagem que os missionários queriam transmitir, dando muito
pouca atenção ao conteúdo. Isso não me convenceu, porque eu não estava particularmente
interessado. Eu era meramente educado, mas tinha ouvido muito.

Quando finalmente cheguei a orar sobre isso, eu tinha em meu poder o diário pessoal escrito pelo
sujeito que primeiro falou em defender o mormonismo numa aula noturna (5). Ele queria que eu lesse
sobre sua conversão, porque em seu diário ele escreveu seu testemunho.

Eu estava no exército na época, e o diário de Steve registrou como ele foi convertido enquanto servia
no sudeste da Ásia durante a Guerra do Vietnã. Pelo que me lembro, ele não estava no Vietnã, mas no
vizinho Camboja. Ele estava num posto avançado sob fogo na época em que obteve um testemunho.
Aconteceu na noite de um tiroteio, enquanto ele estava no perímetro orando para saber se o Livro de
Mórmon era verdadeiro.

Eu tinha esse diário, estava sozinho no quartel militar à noite, lendo. Eu me senti novamente inclinado
a orar e perguntar se essas coisas que os mórmons estavam pregando eram verdadeiras. Então eu
me ajoelhei, orei e depois me levantei da oração, esperando por uma resposta.

Não havia coluna de fogo (6) e não havia canal para o céu (7). Na verdade, não houve intercorrências
no momento. Sentei-me na cama e pensei no que os missionários haviam ensinado. Eles alegaram
que tudo era verdade. Lembrei-me dos versículos que eles me incentivaram a ler.

Naqueles dias, havia muitos versículos da Bíblia usados   pelos missionários. Se você não leu Uma
obra maravilhosa e uma maravilha de LeGrand Richards, deveria. Ele foi, ao mesmo tempo, o Bispo
Presidente da Igreja, depois membro do Quórum dos Doze. Seu livro, Uma Obra Maravilhosa e uma
Maravilha, foi desenvolvido enquanto ele era presidente de missão como uma maneira de apresentar e
discutir sistematicamente a fé mórmon. As discussões missionárias naqueles dias foram derivadas de
Uma Obra Maravilhosa e uma Maravilha, cujo título é retirado de um versículo em Isaías (8). Se você
ler Uma Obra Maravilhosa e uma Maravilha, basicamente obtém o programa missionário da Igreja
daqueles dias e verá o formato que me foi ensinado.

Depois de orar e nada aconteceu, sentei-me e contemplei o que os missionários haviam ensinado.
Concluí pela primeira vez que Joseph Smith não poderia ser um profeta, porque não haveria mais
profetas. Quero dizer que essas coisas eram da era da Bíblia! Esse não é o programa hoje; isso não
acontece mais.

Quando pensei na minha conclusão, um verso e uma pergunta vieram à mente. O versículo era: "Pelos
frutos deles os conhecereis", do Novo Testamento (9). A pergunta era: "Bem, se há um teste a ser
aplicado para determinar se ele foi ou não um profeta, a presença do teste sugere a possibilidade de
um profeta.”  Eu pensei que era um ponto interessante.  Por que você faria um teste se não haveria
outro profeta? Portanto, "pelos frutos que você os conhecerá", sugere a possibilidade de que, de fato,
haja alguém a quem você aplique esse teste, alguém para quem o teste se tornará relevante e
importante. Portanto, não pude categoricamente descartar Joseph Smith como profeta, porque
absolutamente nunca poderia haver mais. Portanto, eu precisava fazer a próxima pergunta: Quais são
os frutos de Joseph?
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Eu não tinha um universo a quem recorrer para aplicar a prova dos frutos de Joseph Smith, a não ser
os missionários que me ensinavam e as famílias em cujas casas eu havia aprendido. Você tem que
entender, nessa época eu era jovem, ainda adolescente. Eu sentei em um quartel tentando descobrir
isso. Portanto, eu tive que aplicar o "teste de frutas" a poucas amostras que eu tinha. Bem, esses
missionários eram muito sinceros e tinham a minha idade. Eles estavam desistindo de dois anos de
suas vidas. Eu estava servindo nas forças armadas, mas eles estavam servindo numa organização da
igreja sem serem pagos.

Eles tinham o mesmo corte de cabelo militar que eu. Eles tiveram uma vida disciplinada. Eles não
fumavam e não bebiam, e eu não podia dizer isso na época sobre mim ou meus associados militares.
Eu poderia dizer a diferença entre a vida desses jovens e a vida daqueles com quem servi e a minha
própria vida. Também pude ver uma diferença entre as famílias cujas casas eu havia aprendido e as
famílias que eu conhecia enquanto crescia.

Enquanto eu tinha uma família maravilhosa crescendo, outras que eu conhecia não. Sou filho de um
homem que considero heróico. Ele foi gentil e inteligente, um bom exemplo a vida inteira. Meu pai era
realmente a exceção, e não a regra, entre meus amigos. As famílias dos meus amigos de infância
incluíam abusadores e alcoólatras e uma variedade de outras deficiências. A regra era esperar pais e
famílias pobres em desordem, e a exceção era minha família. Mas não vi problemas em nenhuma das
famílias mórmons cujas casas eu havia visitado.

Então, minha conclusão foi que há bons frutos de Joseph Smith. Eu não tinha idéia de como aplicar o
padrão e medir “frutas”, mas havia algumas evidências que eu pensava que poderiam se qualificar
como frutas. Sugeriu que Joseph Smith teve um efeito positivo na vida das pessoas.

Então eu pensei, espere um minuto! O último versículo do Novo Testamento diz que você não pode
adicionar à Bíblia (10). E Joseph Smith acrescentou muito à Bíblia. Quando os Mórmons carregam
suas Escrituras, eles trazem a Bíblia, e então trazem outra coisa que é quase do mesmo tamanho!
Joseph o acrescentou, violando esse aviso, há algo errado com isso.

Eu peguei o verso, descobri que eram dois versos, olhei para eles e pensei sobre isso. O que ficou
aparente para mim foi que não diz que Deus não pode acrescentar mais escrituras sempre que Deus
escolhe fazê-lo. Diz apenas que o homem não deve fazer isso. Então, se Deus, usando José, optou
por acrescentar, então Ele certamente tem uma abertura para fazer isso.

Faço um relato da noite que passei no quartel do Segundo Consolador, em vinhetas no início de vários
capítulos.

Passei um pouco mais de duas horas, seguindo a oração, sentado na cama ensaiando minhas
dúvidas, enquanto cada um deles parecia ter uma resposta nas escrituras. Passei por dúvida e
pergunta após dúvida e pergunta. Mas cada vez havia uma resposta nas escrituras para todas as
dúvidas, apreensões e perguntas.

Minha pergunta final foi: “Como eu sei que existe um Deus? Eu poderia estar gastando todo esse
esforço desperdiçado, e não há ninguém lá em cima! Assim que terminei o pensamento, a resposta
veio a mim: "Com quem você acha que está conversando há duas horas?" Foi uma ideia
surpreendente e veio com tanta clareza que me pegou de surpresa.
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Isso traz uma questão de fraqueza que preciso confessar. A conta no Segundo Consolador cita Deus
de forma errada. Porque a pergunta que Ele fez, e ainda me lembro bem, era "Quem você acha que
está conversando para há duas horas?" Fiquei tão apreensivo e fraco de vontade quando enviei o
primeiro livro que escrevi para uma editora que, quando eles queriam corrigir o inglês e mudar de
"para" para "com", deixei. Era uma gramática melhor. Portanto, quando você ler o relato em O
Segundo Consolador, a pergunta que vem à mente é: "Quem você acha que você tem falado para
estas duas últimas horas?"

A verdade daquela noite mostra que Deus nos fala em nossa própria língua, em nossa própria língua,
de acordo com nosso entendimento. Ele não usa um editor. Ele fala conosco do jeito que falamos. Se
eu fizer uma terceira edição do The Second Consolador, agora tenho a confiança e a resignação de
dizer a verdade. Não tenho mais medo do que os outros pensam. Não me importo se existe um
moderno Simons Ryder (11) que diz: "Bem, não pode ser Deus, porque ele saberia melhor do que usar
gramática incorreta". Eu não me importo mais com isso. Estou além do ponto em que temo o que os
homens pensam. Estou além do ponto em que me preocupo com dúvidas. Estou simplesmente
disposto a declarar a você o que sei ser verdade e depois deixar isso para você. Francamente, quando
digo a verdade, você se responsabiliza por sua reação.

Mas, tendo confessado essa fraqueza e corrigido o registro do relato do Segundo Consolador,
deixe-me voltar a essa noite. A pergunta colocou a possibilidade de eu ter recebido uma resposta de
Deus. Foi surpreendente. Essa resposta significou que Deus estava disposto a conversar com um
sujeito obscuro, sentado em um quartel em New Hampshire, muito longe de onde ele cresceu, sobre a
questão de saber se Joseph Smith era um profeta e, portanto, o mormonismo era verdadeiro.

Refletindo sobre a resposta que percebi, se eu agisse de acordo, me tornar um mórmon me custaria
todos os amigos de infância que eu tinha e todos os amigos que eu tinha nas forças armadas da
época. Sobre a única coisa que meus amigos e eu tínhamos em comum eram cerveja e pizza. Iria
exigir que minha vida mudasse. No entanto, se eu não tivesse agido na resposta, não acho que nada
do bem que se seguisse pudesse ter acontecido.

No momento em que recebi uma resposta de Deus, apenas os mais finos fios existiam para eu
acreditar na restauração do Evangelho, no Livro de Mórmon e na vontade de Deus de falar. Tinha toda
a substância da teia de uma aranha, facilmente quebrada. A única maneira de me apegar a isso era ter
fé e confiar nela. E assim eu fiz.

Mas ter fé e confiar nisto era uma resposta de Deus exigia que eu agisse. Eu teria que seguir adiante e
fazer alguma coisa por causa da resposta. Eu precisava ser batizado. Isso, por sua vez, significava
que eu iria me juntar a um grupo de excêntricos religiosos que cresci descartando. Eu teria que me
tornar um deles, com toda a insegurança de conseguir me igualar a eles.

Com dúvidas sobre minha própria força como um digno convertido a essa nova religião, eu ainda tinha
fé que Deus havia falado, e isso impunha uma obrigação; e então eu agi. Quando agi e fui batizado,
era como se uma luz tivesse subitamente acesa em minha vida. Tudo mudou. Desde aquele momento
até agora, tudo tem sido diferente.

Não foi uma luta para mim viver a vida de um santo dos últimos dias. Não tem sido difícil ser discípulo
de Cristo. Minha vida tem sido mais fácil como discípulo do Senhor do que como um gentio sem Deus.
Foi mais divertido viver uma vida de fé do que andar com babacas, ficando bêbado e se comportando
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estupidamente. Eu ri tanto agora quanto ri então, exceto pelo que estou rindo, não causa dor a outra
pessoa. Agora são coisas genuinamente engraçadas. Eu tenho um senso de humor perverso, tenho
que lhe dizer isso. Eu até acho muito humor no mormonismo - não na fé, mas nas várias contorções
daqueles que pensam que acreditam nisso.

Então, depois de duas horas debatendo se o mormonismo era verdadeiro, tive meu primeiro encontro
com Deus. Aquelas primeiras horas de oração foram gastas passando por respostas de Deus
encontradas nas escrituras. Tenha isso sempre em mente.

No dia em que o Senhor ressuscitou, Lucas nos diz como passou a maior parte do dia. Começando
em Lucas 24:13, lemos. Ele passou o dia conversando com duas pessoas, enquanto caminhava ao
lado delas para a vila de Emaús. Esses dois estavam conversando entre si sobre as coisas que viram
nos dias anteriores. Enquanto caminhavam, "o próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Mas os
olhos deles estavam retidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Qual maneira de
comunicação são estes que tendes entre vós, quando andais, e estão tristes?"

Este é o Senhor, e embora eles não o reconhecessem ou aparentemente o conhecessem, ele
certamente os conhecia. Ele não queria que eles O reconhecessem, então eles não o fizerem.

Este incidente diz muito sobre nosso Senhor. Ele se aproxima ao lado deles, caminha com eles e
pergunta: "Do que você está falando?" como se ele não soubesse. Você vê como Ele se insere
gentilmente na conversa. Você vê como Ele não quer vir e pontificar. Você vê como é agradável,
acessível e quão despretensioso nosso Senhor é.

Ele pergunta, "Qual tipo de comunicação são essas?" Isso produz quase uma repreensão de Cleofas.
"Você é apenas um estrangeiro em Jerusalém, e não conhece as coisas que nela acontecem hoje em
dia?" Você é totalmente ignorante do que está acontecendo aqui? Você está desatento? Ou você é
apenas um novo estranho? Ele pode até ter se irritado um pouco quando fez a pergunta, como se esse
cara, que estivera nessa área durante esses poucos dias, tivesse sido tão desatento ao significado do
homem que acabou de morrer que Cleofas se ressentiu.

Agora leia a resposta branda do Senhor. Ele pergunta: "Que coisas?" como se não os tivesse vivido,
como se não os tivesse realizado.

"E eles", observe agora que está no plural - não é mais apenas Cleofas, mas são os dois que
começam a explicar a Ele sobre este "Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em ações e
palavras diante de Deus e todas as pessoas." Então, essencialmente, eles o reconheceram como pelo
menos um profeta.

"E como os principais sacerdotes e nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o
crucificaram. Mas confiamos que tinha sido ele quem deveria ter redimido Israel: e além de tudo isso,
hoje é o terceiro dia em que essas coisas acontecem. Sim, e também algumas mulheres da nossa
companhia nos surpreenderam, no início do sepulcro; e quando não acharam o corpo dele, vieram
dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que diziam que ele estava vivo. E alguns dos
que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam o mesmo como as mulheres haviam dito: mas ele
não o viram. Então eles o consideraram um profeta e esperavam que Ele fosse algo mais. Eles
"confiaram que deveria ter sido Ele quem redimiria Israel". Este foi o dia de Sua ressurreição, e eles
ouviram rumores de mulheres que Ele ressuscitou. Mas esses eram, antes de tudo, meramente
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rumores e, segundo, eram rumores atribuíveis às mulheres,<sarcasmo> e todos sabemos que as
mulheres são histéricas (12), portanto, requerem histerectomias, a fim de controlá-las e transformá-las
em algo credível e crível <fim sarcasmo>. Coloquei um comentário no blog há alguns dias sobre as
mulheres como testemunhas, e isso é um reflexo desse mesmo fenômeno.  A dúvida é mais fácil
quando a fonte da informação é o testemunho de uma mulher, mesmo que não deva ser.

Agora, pergunte a si mesmo: se você confiou que Ele era quem deveria ter redimido Israel, Ele fez
isso? Ele redimiu Israel? Ele veio, Ele ensinou, Ele submeteu, Ele foi morto, e já fez três dias. Nessa
circunstância, mesmo com os rumores das mulheres, você podia ver que Ele havia redimido Israel? Se
você fosse parte da população, naquele grupo, naquele dia, sentado naquele ambiente, como você
responderia à pergunta de se Ele redimiu Israel? Os romanos ainda estavam lá, Anás e Caifás ainda
estavam se saindo suntuosamente, Cristo foi morto, Seus discípulos foram dispersos - então, que
evidência eles tinham que Ele havia redimido Israel? Havia muitas coisas para sugerir o contrário.
(Mais tarde, mesmo depois que Seus discípulos o vissem, eles retornariam ao trabalho cotidiano.) Ele
redimiu Israel? Você poderia ter visto isso então? Quando isso acontecia diante dos olhos desses
discípulos, eles não podiam vê-lo. Eles não conseguiram entender como isso aconteceu.

Porque você canta aos domingos o hino "Redentor de Israel", você tem confiança em saber o que
Cristo realizou. Ele é o Redentor. Você proclama isso como se fosse muito aparente. Não é mais
evidente neste relato em Lucas que a redenção de Israel havia sido realizada, do que é evidente para
você o que Deus está fazendo agora, hoje. Você nem ouve o que agora está soando em seus próprios
ouvidos.

Ele veio e redimiu Israel, e todo o mundo o perdeu! Até os discípulos mais próximos duvidavam do que
havia acontecido. Passariam centenas de anos antes que o mundo chegasse para reconhecê-Lo.
Quando o mundo chegava para reconhecê-Lo, o que restava era inadequado para redimir ainda.

O dia da salvação aparece tenuamente, quase tão fofo quanto uma teia de aranha, e se você não a
agarrar, ela estará perdida. Então, gerações podem ir e vir enquanto cantam hinos ao orgulho de seus
ancestrais e à grandeza de sua religião, enquanto todos vão para o inferno. Porque quando o Senhor
põe Sua mão, Ele põe exatamente da mesma maneira todas as vezes. Sempre requer fé para entrar a
bordo e exige fé para até ver que está em andamento. O Senhor não trabalha exceto pela fé (13).

"Então ele lhes disse: Ó tolos, e lânguidos de coração para crer em tudo o que os profetas falaram:
Cristo não deveria ter sofrido essas coisas e entrar em sua glória?" Eles (e você) não entendem. Você
não entende, porque os profetas disseram que isso é exatamente o que nosso Senhor faria.

Cristo não deveria ter sofrido? Ele não deveria ter aparecido fraqueza e vulnerabilidade? Ele não
deveria ter vindo da mesma maneira em que apareceu e depois ter sofrido exatamente como as
profecias predisseram? O padrão não é sempre o mesmo? Deus não se manifesta ao mundo através
das coisas fracas primeiro? (14)

"E, começando por Moisés e por todos os profetas, ele lhes expôs em todas as escrituras as coisas a
seu respeito." Bem aqui está o padrão seguido na estrutura dos Evangelhos do Novo Testamento.
Cristo explicou como entender Seu ministério. Você usa as escrituras e os profetas para entender
como os eventos mundanos se encaixam na glória predita. Ele usa meios tão pequenos que são
invisíveis, exceto pela fé. Somente quando os pequenos meios cumprem o que Deus predisse são
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poderosos para salvar. Somente as escrituras são capazes de definir o que importa e como a mão de
Deus está se movendo para cumprir Suas promessas.

Foi essa estrutura usada posteriormente por Mateus, Marcos, Lucas e João ao compor seus
testemunhos de Cristo. Eles também teceram em seus registros como Cristo cumpriu as profecias. Em
cada um dos quatro evangelhos, há um formato que reflete o que o Senhor fez ao falar com esses dois
discípulos no caminho de Emaús. Ele provou que Cristo veio e sofreu como deveria, porque todos os
profetas foram cumpridos nele. Portanto, Ele lhes abriu as Escrituras para que eles pudessem
entender.

Nosso Senhor poderia ter testemunhado de Si mesmo revelando 10.000 novas verdades! Nosso
Senhor poderia ter divulgado, pregado e entregue praticamente qualquer novo conteúdo que ele
escolhesse! Mas, em vez disso, nosso Senhor expôs as escrituras a respeito dele! Isso deve lhe dizer
algo sobre como Ele prefere que aprendamos a verdade.

Quando o Senhor falou comigo pela primeira vez, ele expôs as escrituras sobre a Restauração.
Quando Ele apareceu no dia de Sua ressurreição, Sua visita a todos naquele dia (exceto esses dois no
caminho de Emaús), foi breve, até superficial, e incluiu apenas uma pequena quantidade de
informação. Essencialmente, Ele provou que havia ressuscitado. Mas aqui lemos que o Senhor leva
horas, caminhando e conversando, abrindo num discurso no qual "ele lhes expôs em todas as
Escrituras as coisas a seu respeito". Eles não reconheceram quem Ele era, mas ficaram emocionados
com o conteúdo de Seu sermão.

Quando chegaram a Emaús, Ele entrou, porque pediram que Ele ficasse. Se eles não tivessem
perguntado, Ele teria passado. Isso também diz algo importante sobre o nosso Senhor. Ele não se
força em você. Você deve convidar.

Bem, você pode ler o restante do relato no capítulo de Lucas. Mas, no final deste encontro, "disseram
uns aos outros: Nosso coração não ardeu dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho e
enquanto nos abria as escrituras?" Foi a exposição das escrituras que os deixou saber.

Não creio que seja necessário revelar algo novo para poder ensinar de maneira a abrir os olhos para
tudo o que o Senhor tem e está fazendo, além de expor as Escrituras. Também não achei necessário.

Veja a primeira aparição do Senhor a Joseph Smith. Vá para o versículo 19 da História de Joseph
Smith e leia as palavras que o Senhor fala a Joseph. Ele cita ou parafraseia Isaías, Jeremias e Paulo.
Em apenas uma frase curta, o Senhor fala que as doutrinas que estão sendo ensinadas para
mandamentos eram as doutrinas dos homens, "elas têm uma forma de piedade, mas negam o poder
delas; elas se aproximam de mim com os lábios, mas os corações estão longe de mim." Você vê, mais
uma vez, quando Ele aparece a Joseph na Primeira Visão, nosso Senhor está expondo as escrituras.
Ele escolhe da linguagem de seus profetas a frase para dizer a Joseph: Esta é a condição em que
você se encontra. É sobre isso que os profetas estavam falando. É quando a humanidade iria buscar a
terra e não encontrar a palavra de Deus (15).

Quando Morôni veio visitar Joseph Smith, o que ele fez com Joseph? Lembre-se de que isso foi treinar
Joseph para o ministério que ele estava prestes a começar. Morôni citou profecias de Malaquias,
Isaías, Pedro e Joel.
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Demorou muito tempo para eu reconhecer o padrão. Mas agora eu sei que o padrão em que o Senhor
revela e discute novas verdades é o mesmo em todas as gerações (16). Então, quando Ele veio em
resposta à oração e falou comigo sentado no quartel, apesar do fato de não haver fogos de artifício,
nem pilar de fogo, nem homem brilhante em uma túnica, Ele usou as escrituras e as expôs para
aumentar meu entendimento. Eu cresci para entender que o Senhor é realmente o mesmo ontem, hoje
e sempre. Seu caminho é reto e seu curso é uma rodada eterna (17). Portanto, hoje quero usar as
escrituras e as palavras do Profeta Joseph Smith para prestar testemunho de quem é nosso Senhor e
de quão significativo Seu exemplo é para nós. Eu já lhe disse anteriormente em Idaho Falls que As
Lições Sobre a Fé são escrituras. Eles foram adotados como escrituras pela igreja, e nós cobrimos
isso antes. Isto é da Palestra Sétima, sobre Fé, parágrafo 9, sobre Cristo:

“... [Onde] encontraremos um ser salvo? pois, se pudermos encontrar um ser salvo, podemos
determinar, sem muita dificuldade, o que todos os outros devem ser, a fim de serem salvos ...
pensamos que não será uma questão de disputa que dois seres que são diferentes um ao outro, não
podem ser salvos; pois o que quer que constitua a salvação de um, constituirá a salvação de toda
criatura que será salva: e se encontrarmos um ser salvo em toda a existência (sic), poderemos ver o
que todos os outros devem ser, ou então não serão salvos. Perguntamos, então, onde está o
protótipo? ou onde está o ser salvo? Concluímos que, quanto à resposta dessa pergunta, não haverá
disputa entre aqueles que acreditam na Bíblia, que é Cristo: todos concordarão que ele é o protótipo
ou padrão de salvação, ou seja, que ele é um ser salvo. E se devemos continuar nossa interogação
(sic) e perguntar como é que ele é salvo, a resposta seria, porque ele é um ser justo e santo; e se ele
fosse algo diferente do que ele é, não seria salvo; pois sua salvação depende de ser exatamente o que
Ele é e nada mais; pois se lhe fosse possível mudar no mínimo grau, com tanta certeza que Ele
falharia na salvação e perderia todo o seu domínio, poder, autoridade e glória, que constituem a
salvação; pois a salvação consiste na glória, autoridade, majestade, poder e domínio que Jeová
possui, e em nada mais; e nenhum ser pode possuí-lo, a não ser Ele ou alguém como Ele ...

Ao ler esse linguagem, não sucumba à tentação de encobri-lo. Não pense que a salvação consiste em
Cristo aplicando magicamente 'pó de fada' para nos tornar como Ele. Se Cristo pudesse "nos fazer"
como Ele, isso seria luciferiano (18). Isso revogaria o livre arbítrio. Economizaria sem respeitar a
agência (19). Temos a liberdade de escolher, porque sem isso não existiríamos (20). Portanto, para
preservar nossa existência, não pode haver elevação mágica do homem. Antes, o homem deve
ascender gradualmente e através da experiência para se tornar semelhante a Deus. E Jesus Cristo é o
protótipo que provou que essa ascensão é possível.

Isso foi ensinado por Joseph Smith no 1835 Doutrina e Convênios. Este é o material que ele passou
seu tempo editando e aperfeiçoando antes de sua publicação. Seu diário não diz que ele passou
algum tempo revisando as revelações. Isso foi confiado a um comitê responsável por preparar aqueles
para publicação. Quando o comitê preparou as revelações, eles fizeram um pouco de freelancer,
embelezando e expandindo. Algumas das coisas que eles acrescentaram às revelações foram
notavelmente mais amplas do que o que Joseph havia revelado. Mas as revelações não são onde
Joseph passou seu tempo antes da publicação do 1835 Doutrina e Convênios. Ele passou seu tempo
com As Lições Sobre a Fé.

Isso foi relativamente cedo em seu ministério. A igreja foi constituída em 1830. Ele passaria quatorze
anos como líder. Enquanto Joseph presidia, a igreja era "verdadeira e viva", porque Joseph falava com
e por Deus (21).
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As Lições Sobre a Fé foram preparadas cinco anos no ministério de Joseph na igreja. É claro que ele
queria ter certeza de que a doutrina estava correta. Essa é a “doutrina” que ele preparou para a
primeira publicação de “Doutrina” e Convênios. No entanto, apesar disso, raramente tendemos a ler
isso e, quando o fazemos, não é levado a sério.

Se você estiver indo para ser salvo, você deve ser “exatamente”, você deve ser “precisamente” o que
Cristo é e “nada mais.” Você! No momento em que você é salvo, é isso que você deve ser "ou não ser
salvo". Cristo é o protótipo, e devemos espelhá-lo. Ele provou a palavra de Deus Pai fazendo o que o
Pai pediu. Foi assim que Cristo se identificou com os nefitas. Ele “sofreu a vontade do Pai em todas as
coisas desde o princípio” (3 Néfi 11:11). Ou, em outras palavras, Cristo era obediente antes deste
mundo, e este mundo começou em sua criação depois que Cristo foi qualificado pela primeira vez para
redimi-lo.

Como conseqüência dessa doutrina, falar de Cristo é necessariamente falar de salvação. Entender a
Cristo é entender a salvação. Sua salvação deve ser entendida como exigindo de você exatamente o
que foi exigido de Cristo. Você não pode ser diferente de Cristo e, ainda assim, ser salvo, porque sua
salvação depende de você ser exatamente o que Ele é e nada mais. Apesar de claramente ter sido
colocado, ainda não compreendemos essa doutrina.

Joseph Smith ensinou publicamente esse tópico novamente no final de seu ministério. Abril de 1844 foi
a última Conferência Geral da Igreja que Joseph viveria para ver. Em 7 de abril de 1844, Joseph fez
uma palestra que se baseava nessa doutrina da igreja encontrada na Palestra Sétima sobre Fé.

Vou ler primeiro a versão que aparece em Os Ensinamentos do Profeta Joseph Smith. Então, para ter
certeza de que o ponto foi impressionante para os presentes, voltarei à palestra, como foi registrado
pelos presentes naquele dia. Há um assunto importante e curioso abordado por todos esses diários.

Joseph disse: “Gostaria de estar em um local adequado para contar e ter o trunfo de um arcanjo, para
poder contar a história de tal maneira que a perseguição cessasse para sempre. O que Jesus disse?
(Observe, Élder Rigdon!) As Escrituras nos informam que Jesus disse: Como o Pai tem poder em si
mesmo, assim como o Filho tem poder - para fazer o que? Ora, o que o Pai fez. A resposta é óbvia -
de maneira a deitar Seu corpo e retomar o corpo. Jesus, o que você vai fazer? Dar a minha vida como
meu pai e retomar. Nós acreditamos nisso? Se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia.
As Escrituras dizem isso, e eu desafio todo o aprendizado e sabedoria e todos os poderes combinados
da terra e do inferno juntos para refutá-lo. Aqui, então, está a vida eterna - conhecer o único Deus
sábio e verdadeiro; e você tem que aprender como ser Deuses, e ser reis e sacerdotes para Deus, o
mesmo que todos os Deuses fizeram antes de você, ou seja, passando de um pequeno grau para
outro, e de uma pequena capacidade para uma grande; de graça em graça, de exaltação a exaltação,
até que você alcance a ressurreição dos mortos…”

Pense com cuidado sobre essas palavras: de “exaltação a exaltação”, de “graça em graça”. Este é o
processo que dura até você alcançar a "ressurreição dos mortos". Não é isso que geralmente
entendemos. Nós não "atingimos" isso apenas saindo da sepultura. Sua ressurreição dos mortos será
porque Cristo, não você, alcançou a ressurreição dos mortos. Cristo disse: "Eu sou a ressurreição e a
vida". Você deve ser exatamente o que Ele é e nada mais.

Você ouve aqueles que dizem: “A Igreja tem todas as chaves, mas ainda não temos as chaves da
ressurreição” (22). Isso é verdade o suficiente. Isso ocorre porque mesmo quando você ressuscita,
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você ainda não “alcançou a ressurreição dos mortos” nem detém as chaves da ressurreição até que
você, como Cristo, tenha passado de exaltação a exaltação, até que você também alcance o poder de
ressuscitar tudo o que depende de você. João 5:19 diz: "O Filho não pode fazer nada de si mesmo,
mas o que vê o Pai faz: porque o que quer que faça, também o Filho também faz." O Pai foi antes, e o
Filho segue depois (23). Se você pensa que, em algum momento, como Ele, pode alcançar o status de
divindade, terá que fazer exatamente o que os deuses fazem. Portanto, entender Cristo é entender o
destino desafiador sobre o qual Joseph Smith está falando em sua última conferência em 1844. Você
também deve progredir: "Até que você atinja a ressurreição dos mortos e possa habitar em
queimaduras eternas e sentar-se na glória, assim como aqueles que se sentam entronizados no poder
eterno".

Mesmo o que imaginamos como o céu mais alto, é uma condescendência para aqueles que se sentam
entronizados, capazes de habitar em queimaduras eternas. Senão, por que na seção 130 você
receberia uma pedra branca que revela coisas que pertencem a "uma ordem superior de reinos" (24),
quando você está no Reino Celestial? (25) Isso ocorre porque onde você está agora, neste momento,
nesta reunião, ouvindo minha voz nesta sala hoje; [isso] está a meio caminho de onde você precisa
crescer. Foi quase infinito o tempo necessário para levá-lo aqui hoje. Muito mais será necessário antes
que você chegue ao ponto em que será precisamente como Cristo se tornou.

Devo acrescentar que Cristo surgiu para habitar em queimaduras eternas, a meio caminho de onde as
coisas finalmente podem ir nessa "ordem superior de reinos" mencionada na Seção 130. Você diz que
é necessário, nessa condição, ter um corpo físico para descer aqui e atuar, e você diz isso
corretamente. Mas há outros lugares além disso. Há lugares em que, na glória eterna, as personagens
que habitam são de “espírito, glória e poder”, como o Pai (26).

Joseph acrescenta: “E eu quero que você saiba que Deus, nos últimos dias, enquanto certas pessoas
proclamam seu nome, não está brincando com você ou comigo.” Ouvimos pregações e exortações tão
vãs que não suscitam ninguém. Não pode avançar ninguém no mínimo, porque não tem poder. Os
pregadores não foram convidados e, portanto, não podem ensinar o que deve ser dito para aproximar
a alma de Deus.

Mas "alcançar a ressurreição para os mortos" significa que você tem o poder de ressuscitar, não
apenas a si mesmo, mas àqueles que dependem de você. Foi isso que o protótipo do homem salvo
fez. É a quem adoramos. É isso que precisamos nos tornar precisa e exatamente e nada mais. Ainda
está a alguma distância de onde estamos hoje.

Agora, Joseph disse algo notável sobre essa idéia em seu discurso: "Estes são os primeiros princípios
de consolação. Quão consolador para os enlutados quando são chamados a se separar de marido,
esposa, pai, mãe, filho ou querido parente, para saber que, embora o tabernáculo terrestre seja
estabelecido e dissolvido, eles ressuscitarão para habitar em eternas queimaduras em glória imortal,
para não sofrer mais, sofrer ou morrer; mas serão herdeiros de Deus e serão herdeiros de Jesus
Cristo. Herdar o mesmo poder, a mesma glória e a mesma exaltação, até que você chegue à posição
de Deus e suba ao trono do poder eterno, o mesmo que os que foram antes. O que Jesus fez? Olha,
faço as coisas que vi meu Pai fazer quando os mundos começam a existir. Meu Pai elaborou seu reino
com medo e tremor, e devo fazer o mesmo; e quando eu receber meu reino, apresentarei a meu Pai,
para que ele possa obter reino após reino, e ele exaltará estou em glória. Ele então terá uma exaltação
mais elevada, e eu tomarei o seu lugar e, assim, me exaltarei. Para que Jesus siga os trilhos de seu
Pai e herda o que Deus fez antes; e Deus é assim glorificado e exaltado na salvação e exaltação de
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todos os seus filhos. Está claro além da disputa, e assim você aprende alguns dos primeiros princípios
do Evangelho, sobre os quais tanto se tem dito. "

Você ouviu isso direito. "Está claro além da disputa, e assim você aprende alguns dos primeiros
princípios do Evangelho, sobre os quais tanto se tem dito." Sem dúvida, você ouviu toda a sua vida os
primeiros princípios e ordenanças do Evangelho: fé, arrependimento, batismo e imposição de mãos
para o dom do Espírito Santo. Sabemos disso, porque Joseph escreveu isso na Carta de Wentworth.
Nós o tiramos de lá e o colocamos na parte de trás da Pérola de Grande Valor, e agora são as Regras
de Fé, certo? Mas aqui, perto do fim de sua vida, Joseph acaba de redefinir os primeiros princípios do
Evangelho.

Ele menciona os "primeiros princípios" como algo sobre "o que tanto foi dito". Isso deve ser colocado
em contexto. Houve um movimento "restauracionista" que começou antes do nascimento de Joseph.
Esse movimento procurou "restaurar" uma igreja do Novo Testamento. Todas as várias congregações
envolvidas estavam falando sobre os primeiros princípios do Evangelho.

Muito antes de Sidney Rigdon ser batizado como membro da Igreja de Cristo (que era o nome da
igreja originalmente) (27), ele estava pregando os “primeiros princípios foram fé, arrependimento,
batismo”, como ministro do Campbellite (28). Da mesma forma, Parley P. Pratt era um companheiro
Campbellite e acreditava nesses "primeiros princípios do Evangelho" antes de se converter ao
mormonismo. Essa idéia dos “primeiros princípios do Evangelho” se tornou um mantra entre todas as
igrejas do movimento restauracionista.

Antes de se tornar mórmon, Parley Pratt lhe diria as mesmas coisas que encontramos na Carta
Wentworth, muito mais tarde, de Joseph Smith. Os “primeiros princípios do Evangelho” se tornaram um
grito de guerra para as pessoas que queriam que a igreja do Novo Testamento voltasse à vida. Eles
alegaram que os primeiros princípios do Evangelho podiam ser encontrados no Novo Testamento, e
qualquer igreja restaurada os praticaria. A esmagadora maioria dos primeiros convertidos mórmons
eram tiradas da mesma paisagem religiosa restauracionista. Todos estavam familiarizados e
conversando sobre "os primeiros princípios do Evangelho". Joseph estava aceitando o argumento e
usou isso como referência para estruturar sua própria explicação dos “primeiros princípios e
ordenanças do Evangelho”, conforme encontrado na Carta de Wentworth.

Mas, nessa palestra da Associação Geral, realizada em abril de 1844, a restauração por Joseph Smith
estava muito distante. Além disso, Joseph estava falando com uma audiência que havia sido
convertida para a restauração através dele. No momento dessa palestra, Joseph estava cerca de 67
dias longe de sua morte. Este foi o fim de seu ministério, não o começo. Além disso, o público a quem
ele se dirigia estava a bordo da igreja há um tempo. Eles ouviram seus sermões e sabiam algo mais
sobre Deus do que John Wentworth e seus leitores (29).

A audiência de Joseph Smith para esse sermão teve o Livro de Mórmon. Seus ouvintes foram
amplamente convertidos através do Livro de Mórmon. Eles tiveram as revelações de José. Joseph
tinha sido o Profeta deles, e ele os havia ensinado muito antes de abril de 1844. Então, quando voltou
aos "primeiros princípios sobre os quais tanto se disse", estava falando com os que estavam dentro da
igreja, não com os não convertidos e Ele foi capaz de lhes contar muito mais sobre o que realmente
incluía o Evangelho. Ele se abriu e declarou que elas realmente são:

● Com relação à ressurreição dos mortos,
● Ser Deuses, e
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● Andar no mesmo caminho que nosso Senhor andou.

Estes são os verdadeiros primeiros princípios do Evangelho! Por isso ele desejou ter a trombeta de um
arcanjo com a qual declará-lo. Ele não tinha isso. Mas li suas palavras como se viessem de um
arcanjo.

"Assim, você aprende alguns dos primeiros princípios do Evangelho, sobre os quais tanta coisa foi dita.
Quando você sobe uma escada, deve começar de baixo e subir passo a passo até chegar ao topo; e
assim é com os princípios do Evangelho - você deve começar com o primeiro e continuar até aprender
todos os princípios da exaltação, mas passará um bom tempo depois de passar pelo véu antes que
você os tenha aprendido. Nem tudo deve ser compreendido neste mundo; será uma grande obra
aprender nossa salvação e exaltação, mesmo além da sepultura".

Tudo isso é dos Ensinamentos do Profeta Joseph Smith. Mas isso é uma amálgama dos vários relatos
escritos por aqueles na platéia naquele dia. Um deles era Wilford Woodruff. Ele gravou a mesma
conversa. Não vou ler todas as suas anotações, mas apenas alguns trechos que confirmam a
substância do sermão de Joseph.

Lendo o relato de Wilford Woodruff: "Você precisa aprender a se tornar Deus, rei e sacerdote,
passando de uma pequena capacidade para uma grande capacidade, para a ressurreição dos mortos,
para habitar em queimaduras eternas. Quero que você conhecer o primeiro princípio desta lei, como é
consolador para o enlutado, quando se separam de um amigo, saber que eles deitam esse corpo; ele
se erguerá e habitará nas queimaduras eternas para ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus
Cristo e junte-se à mesma ascensão, exaltação e glória até chegar à posição de um Deus. O que
Jesus Cristo fez? A mesma coisa que eu vejo o Pai. Veja o Pai fazer o que? Resolver um reino.
Quando eu faço isso, também darei ao Pai o que aumentará sua glória, ele terá uma maior exaltação e
eu ocuparei seu lugar, e também sou exaltado. Estes são os primeiros princípios do evangelho. Isso
levará muito tempo. depois da sepultura para entender o todo.  Se eu dissesse qualquer coisa além do
que estava na Bíblia, um grito de traição será ouvida." Novamente, vemos os mesmos primeiros
princípios do Evangelho:
-a ressurreição,
- se tornando deuses, e
- caminhando no mesmo caminho que os que vierem antes.

O relatório de Thomas Bullock do mesmo sermão confirma: "Esta é a vida eterna para conhecer o
único Deus sábio e verdadeiro. Você precisa aprender a ser Deus mesmo, e ser reis e sacerdotes de
Deus, da mesma forma que todos fizeram. indo de uma pequena capacidade para outra, de graça em
graça até a ressurreição e sentando-se em poder eterno como os que foram antes. E Deus nos últimos
dias, enquanto certas pessoas proclamam Seu Nome não está brincando conosco. Todos os
tabernáculos da terra devem ser dissolvidos, para que sejam herdeiros de Deus e co-herdeiros de
Jesus Cristo, para herdar o mesmo poder e exaltação até que você suba ao trono do poder eterno da
mesma forma que os que prosseguiram antes. Assim, você aprende os primeiros princípios do
Evangelho Quando você sobe uma escada, deve começar pelo fundo." O mesmo tema está registrado
aqui.

Estes são os princípios básicos do Evangelho de Cristo. Este é o fundamento sobre o qual repousa a
própria salvação. É assim que você deve subir para ser como Ele. Mas será um bom tempo depois
que você sair desta vida antes de chegar lá. Ninguém fará isso por você. Você pode ir de exaltação a
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exaltação, e de graça em graça, mas só chegará ao fim quando tiver aprendido tudo o que precisará
saber para ser como Cristo.

Se você entende Cristo, você entende a salvação. Ele é o protótipo e, portanto, você deve ser como
esse protótipo para ser salvo. Vá para o D&C 93 e você lê algo semelhante à palestra da Conferência
Geral de Joseph em abril de 1844. A seção 93, iniciada no versículo 7, restaura uma parte do registro
de João. A plenitude do registro ainda não foi revelado.

Permitam-me acrescentar que, apesar de se parecer muito como João, o Amado, de alguma maneira
a posição foi tomada por vários líderes da Igreja (então finalmente declarada assim por Bruce R.
McConkie), que este era o testemunho de João o Batista. Essa visão sustenta que João, o Amado, era
um discípulo de João Batista e obteve suas primeiras lições dele. Portanto, quando João, o Amado,
escreveu seu testemunho, ele incorporou o que aprendeu anteriormente com o Batista. Portanto,
segue o raciocínio: quando você lê o testemunho de João Batista aqui, está lendo a fonte da qual
João, o Amado, se inspiraria ao escrever seu Evangelho de João.

Não levei nenhum problema com Bruce R. McConkie num dos livros que escrevi anteriormente. Não
era importante fazer isso. Simplesmente aceitei a opinião de que esse era o testemunho de João
Batista. Mais uma vez, é uma daquelas coisas que fiz e agora me arrependo. Eu gostaria de não ter
feito isso. Na época em que escrevi anteriormente, e ainda hoje, não acredito que esse seja o
testemunho de João Batista (30). Eu acho que é o testemunho de João, o Amado, e uma restauração
de parte do registro de João, o Amado. Mas, seja como for, é o testemunho de João.

"E ele deu testemunho, dizendo: Vi sua glória, que ele estava no princípio, antes que o mundo
existisse; portanto, no princípio, o Verbo era, porque ele era o Verbo, o mensageiro da salvação - a luz
e o Redentor do mundo, o Espírito da verdade, que veio ao mundo, porque o mundo foi feito por ele, e
nele havia a vida dos homens e a luz dos homens. Os mundos foram feitos por ele; os homens foram
feitos por ele todas as coisas foram feitas por ele, e através dele, e dele. E eu, João, testifico que vi
sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheia de graça e verdade, até o Espírito da verdade que
veio e habitou na carne e habitou entre nós. E eu, João, vi que ele não recebeu a plenitude no início,
mas recebeu graça pela graça; e ele não recebeu a plenitude no início, mas continuou de graça em
graça, até que recebesse a plenitude; e assim foi chamado o Filho de Deus, porque não recebeu a
plenitude no princípio" (D&C 93: 7-12). Este é o testemunho de João, prestando testemunho do que
ele viu a respeito de nosso Senhor antes de entrar neste mundo.

Esta é uma descrição do que Cristo fez antes de se tornar carne para habitar entre nós. Isto é quem
Ele era antes do mundo. Ele foi de graça em graça até ser chamado de "Filho de Deus". Isto é muito
importante. Nosso Senhor Jesus Cristo avançou gradualmente, de graça em graça, antes de entrar
neste mundo, muito antes de tomar sobre si carne mortal aqui, experimentou um longo período de
desenvolvimento. Ele adquiriu através desse desenvolvimento graça suficiente para ser "chamado o
Filho de Deus". E este é o protótipo do homem salvo!

É isso que você deve ser ou não ser salvo. Estes são os primeiros princípios do Evangelho, nos quais
agora vamos nos concentrar para que você possa entender quem é que você adora e como adorá-Lo.

Enquanto você estiver aqui neste local mortal, vestido com mera carne, você tem a grande investidura
e capacidade de oferecer um sacrifício a Deus. Você está na condição ideal para desenvolver a
capacidade de exercer fé nEle. Você não poderia fazer isso se estivesse vivendo continuamente em
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Sua presença. Você não retornará à Sua presença até que você desenvolva essa fé. Portanto, você
está num lugar ideal, até invejável, aqui.

Você ficará surpreso com a graça que é possível adquirir, se o fizer apenas neste lugar escuro. Você
está aqui para realizar muito, e espero que, quando terminarmos hoje, você tenha mais fortaleza para
realizá-lo. Essa criação foi projetada como uma oportunidade para contrastar nitidamente o bem e o
mal. É um campo de testes ou provas. É exatamente por isso que você está aqui. Esta é uma
oportunidade gloriosa. Você queria isso. Você gritou de alegria com a idéia de vir aqui para
experimentar esse véu de carne (31). Portanto, você deve se alegrar novamente agora, porque a
salvação é gratuita (32) e oferecida a todos nós.

Essa descrição do "protótipo do homem salvo" levanta a questão da "mulher salva". Houve diferenças
entre homem e mulher desde o início (33). Também existem diferenças ao longo da vida após a morte.
Se eu reduzir as diferenças a uma palavra, o papel do homem é tornar-se conhecimento, para poder
cumprir um papel eterno.

O papel da mulher é tornar-se sabedoria, porque a criação só avançará se guiada por conselhos
sábios e adaptações prudentes. Somente juntos eles se tornam completos e, portanto, "um". Sozinhos
são estéreis, mas unidos são infinitos, porque continuam. Somente o conhecimento pode fornecer a
centelha da criação, mas é potencialmente perigoso quando é apenas energético. A criação deve ser
sabiamente assistida para evitar riscos. Somente a sabedoria não é um agente de ação. O
conhecimento pode iniciar a ação, mas a sabedoria é necessária para guiar e aconselhar. O físico é
um espelho do espiritual. A semente do homem fornece a centelha da vida, mas é o útero da mulher
em que a vida é desenvolvida para se tornar viável. Da mesma forma, o papel da mulher em nutrir uma
nova vida aqui é semelhante ao papel da sabedoria na eternidade. Juntos, eles se tornam inteiros,
capazes de produzir e depois orientar a criação. A mulher sacrifica seu sangue para trazer nova vida
aqui. Este mundo físico reflete o espiritual. É o melhor que posso pensar para diferenciar seus papéis
eternos. Nas escrituras, a sabedoria é feminina (34). Em hebraico, é chamado de “chokmah”
(foneticamente kho-kmaw '), que é um substantivo feminino. Em grego, é "sophia", que também é um
substantivo feminino.

Sem afirmar algo inapropriado, Cristo não poderia ter feito o que fez se não tivesse uma mulher para
desempenhar um papel em relação a ele. Ela o ungiu preliminarmente à Sua morte, sepultamento e
ressurreição. Ela foi a primeira a cumprimentá-lo quando ressuscitou. Não foi possível, no processo
exigido para a salvação de um Deus, Ele realizar tudo o que era necessário sem a presença da
mulher. Não há pai sem mãe. Não há Deus sem um Consorte Divino ao Seu lado. Ela tem um papel
distinto de realizar algumas coisas necessárias em conexão com o término do caminho para a
divindade.

Se fosse importante que os detalhes desse tipo de coisas estivessem disponíveis agora, então as
escrituras e os ritos do templo os incluiriam. Paulo escreveu sobre o Pai e o Filho possuindo “todas as
riquezas” por meio do que ele chama de “mistério”, pelo qual Deus, o Pai e Cristo, possuíam “todos os
tesouros da sabedoria e do conhecimento” (35). É melhor deixar essas coisas vagas no estado atual
da humanidade.

Por causa de onde essa geração afundou, nada disso é relevante para nós. Os desafios que
enfrentamos e os encargos que devemos suportar para chegar de onde estamos até onde precisamos
estar são suficiente grandes. Não há razão para se distrair com o que está muito além do alcance atual
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desta geração. Portanto, as escrituras aludem sabiamente, mas não detalham, esses eventos na vida
do Senhor. E até agora, aqueles poucos que estavam em posição de falar sobre isso nunca sentiram
que tinham o direito de fazê-lo.

Nosso Senhor, antes que o mundo existisse, "não recebeu a plenitude a princípio, mas recebeu graça
por graça". É tolice pensar que "graça por graça" consiste em simplesmente escolher obedecer a
algum mandamento para garantir alguma bênção. É claro que há algo nisso (36). Mas essa descrição
do processo que Cristo seguiu para levantar-se envolveu muito mais. É mais verdadeiro e mais preciso
dizer, em conexão com a longa preparação que precedeu o chamado de Cristo para ser "o Filho de
Deus", que Sua conquista de "graça por graça" foi algo que envolve a escada que Joseph disse que
devemos subir.

Cristo foi "chamado Filho de Deus", porque "não recebeu a plenitude a princípio". Ele foi "chamado"
para ser o Filho de Deus, porque esse não era o seu status antes de alcançar graça por graça.
Portanto, ele teve que se qualificar para ser "chamado" a ser o Filho de Deus. Portanto, é evidente que
Ele "não recebeu a plenitude a princípio".

"E eu, João, testifico, e eis que os céus foram abertos, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma
de uma pomba e sentou-se sobre ele, e veio uma voz do céu dizendo: Este é meu amado Filho, (37).
E eu, João, testifico que ele recebeu a plenitude da glória do Pai; e recebeu todo o poder, tanto no céu
como na terra, e a glória do Pai estava com ele, porque ele habitava nEle. E acontecerá que, se você
for fiel, receberá a plenitude do registro de João. Dou-lhe estas palavras para que você possa entender
e saber como adorar, e saber o que você adora, que você possa vir ao Pai em meu nome e, no devido
tempo, receber sua plenitude, pois, se guardar meus mandamentos, receberá sua plenitude e será
glorificado em mim como eu sou no Pai; portanto, eu vos digo: você receberá graça por graça" (D&C
93:15-20). Este é um testemunho digno de um arcanjo. Somente uma grande luz poderia ter visto
essas coisas enquanto mortal, tendo se qualificado para testemunhar coisas tão maravilhosas.

Muito antes de o Senhor assumir o papel e a responsabilidade de descer aqui e ser o Redentor deste
mundo, Ele foi qualificado adquirindo graça, fazendo coisas para provar Si mesmo, enquanto estava
por trás do véu, assim como vocês se encontram atualmente. Este não é o lugar para um experimento
para saber se a humanidade será resgatada da sepultura. Antes de haver uma Queda, deve ser certo
que haverá uma expiação adequada para resgatar a humanidade. Se o homem não fosse resgatado,
estaria eternamente sujeito ao cativeiro na mesma condição que o diabo (38). Essa catástrofe só
poderia ser evitada com um conhecimento prévio perfeito.

Somente ao provar primeiro que Ele tinha a graça de vencer tudo através de Sua obediência aos
mandamentos de Deus, poderia ser "chamado Filho de Deus". Mesmo que demorasse um bom tempo
para que Ele, e agora você, subisse a esse nível, ainda assim Ele viveu Sua vida com tanta graça que
se qualificou para receber mais, desenvolver e subir. Ele se tornou “a Palavra de Deus” (39), porque
seguiu “toda palavra [ou instrução] que procede da boca de Deus” (40).

Quando você pensa em Cristo como "o protótipo do homem salvo", também deve se lembrar de que
"alcançou a ressurreição" por "romper os laços da morte" (41). A justiça exige que o homem morra
(42). Quando eu morrer, será merecido. O mesmo vale para toda a humanidade, desde Adão até o
presente (43). No entanto, quando Cristo morreu, foi injusto. O "salário do pecado" é a morte, mas Ele
não ganhou esse salário (44). Ele nunca se submeteu ao pecado (45) e, portanto, a lei da justiça foi
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ofendida por Sua morte (46). Por causa disso, Ele foi capaz de erguer Seu corpo novamente, e a lei da
justiça não pôde impedi-lo (47).

A morte de Cristo não foi apenas injusta, mas foi uma ofensa eterna. Quando a vida de um homem
que deveria ter vivido para sempre foi tomada, o que Ele abandonou foi infinito (48). Portanto, o preço
que Ele pagou era infinito (49). Qualquer justiça exigida havia sido satisfeita, e Ele poderia então
interceder por toda a humanidade (50).

A ressurreição de Cristo, portanto, veio como uma questão de direito a Ele, porque o túmulo não podia
fazer uma reivindicação justa sobre Sua vida (51). Por sua vez, isso permite que Ele faça uma
intercessão infinita e, da mesma forma, nos traga - junto com toda a criação - de volta a um estado
restaurado (52). Ele pagou o preço para reverter a queda de Adão (53). Todos os benefícios da Sua
criação.

Joseph estava se referindo a isso como “atingir a ressurreição” em seu último discurso na Conferência
Geral. Esta é a jornada que todo homem salvo deve fazer para completar o processo. Daí o fato de
Joseph dizer: “ainda vai demorar muito depois do túmulo antes” de nos levantarmos para sermos
deuses. Não durma nesta vida. Desperte e levante-se! Há muito a ser feito.

Não há mágica neste processo. Existe apenas progressão e refinamento. Será exigido de cada um de
nós, assim como foi exigido de todos os que já existiram, que “aprendamos a ser deuses” por meio do
que vivemos. Parte desse aprendizado deve eventualmente incluir a habilidade de quebrar os laços da
morte, como Cristo fez (54). Mas nos desenvolvemos durante a mortalidade e recebemos nesta vida
exatamente o que nos tornamos enquanto mortais (55).

A paciência de Deus para nós é infinita. Exigirá ir “de exaltação em exaltação” antes de ascendermos
ao lugar de Cristo, “o protótipo do homem salvo”. Mas temos toda a eternidade para realizar nossa
salvação.

Aqueles que pensam que basta apenas “entrar no céu” estão realmente falando sobre “as mortes” (56)
e não sobre o que Deus oferece a Seus filhos. Deus oferece vidas eternas (57). Aqueles que
perseverarão até o fim (58), mundos sem fim (59), receberão a vida eterna e obterão a ressurreição.

Devemos ser exata e precisamente como Cristo para receber todo o poder no céu e na terra, incluindo
o poder da ressurreição. Foi somente depois de Sua ressurreição que Cristo reivindicou esse poder
(60).

Voltando ao capítulo 13 de Alma, aprendemos mais sobre o processo. Isso ajuda a definir o que é
preciso para passar de graça em graça. Começando no capítulo 13 de Alma, versículo 1, “Gostaria
que vos lembrastes de que o Senhor Deus ordenou sacerdotes, segundo sua santa ordem, que era
segundo a ordem de seu Filho, para ensinar essas coisas ao povo. E esses sacerdotes eram
ordenados segundo a ordem de seu Filho, de modo que assim o povo soubesse como aguardar a
redenção de seu Filho. E esta é a maneira pela qual foram ordenados - sendo chamados e preparados
desde a fundação do mundo. ”

Você entendeu isso? Estamos falando de sacerdotes. Observe que é repetido três vezes: "seu filho ...
seu filho ... seu filho." Achamos que há muito mais sacerdotes “segundo a ordem de seu Filho” do que
existem ou jamais existiram. Este tipo de sacerdote pertencente a esta ordem sagrada é raro no
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mundo. Nas poucas ocasiões em que aparecem, eles estão aqui para que você possa entender quem
é "seu Filho". Eles não estão aqui para controlar os outros ou lucrar com a religião. Eles se ajoelham e
servem, mas não presidem e dirigem. Os impostores sempre ocupam esses assentos, e só os
orgulhosos os procuram. Nosso Senhor desceu abaixo de todas as coisas aqui e deixou outros
exercerem autoridade sobre ele.

Esses são os poucos que se qualificaram "antes da fundação do mundo". Eles se qualificaram por
causa do que fizeram antes de entrar nesta vida. Mas eles certamente não se qualificaram e não
poderiam ter sido qualificados, a menos que tivessem sido “provados” pelo que vivenciaram e como
responderam. Eles são enviados para ensinar de uma maneira que fará com que outros aguardem a
vinda de Cristo. Seja antes de Seu nascimento em Belém ou antes de Seu retorno triunfante final, eles
ensinam de uma maneira que fará com que outros aguardem a redenção do Filho de Deus.

Eles foram chamados antes da fundação deste mundo, assim como Seu Filho foi chamado antes da
fundação do mundo, para apontar para “seu Filho”, que também veio ao mundo. Esse processo de
qualificação foi anterior ao mundo onde vivemos atualmente. Isso foi feito para que você pudesse
entender e ter fé no Filho.

"Sendo chamado e preparado desde a fundação do mundo segundo a presciência de Deus ..." Por que
Deus tem presciência dessas coisas? Por que Deus sabe que se Ele confiar em tais pessoas, elas
serão fiéis a isso? Por que Deus sabe que essas são as mesmas pessoas que não quebrarão Sua
confiança nelas? (61) Por que Deus tem tal presciência? Sua presciência não se baseia em
conjecturas, mas em provas. Não se baseia apenas na esperança, mas no conhecimento de Deus
sobre eles. Ele nunca pedirá chumbo suave para fazer o que sabe que exigirá ferro . Portanto, Ele
escolhe um instrumento adequado com base em Sua presciência que foi "preparado desde a fundação
do mundo".

E o que Deus sabe de antemão sobre eles? Ele sabe disso: “… Por causa de sua grande fé e boas
obras; em primeiro lugar." Isto é, Ele sabe que eles exerceram uma fé excessiva e, com base nisso,
realizaram boas obras antes da fundação deste mundo. Isso foi em primeiro lugar. Isso foi há muito
tempo em algum outro degrau da escada de progressão. Foi há muito tempo, muito tempo no
passado, quando eles foram previamente "comprovados".

"Em primeiro lugar, sendo deixado para escolher o bem ou o mal; portanto, tendo escolhido o bem e
exercendo uma fé excessivamente grande, são chamados com um chamado sagrado, sim, com
aquele chamado sagrado que foi preparado com, e de acordo com, uma redenção preparatória por
tal." Você entendeu isso? Eles já foram os beneficiários de uma “redenção preparatória” dada a eles
anteriormente. Eles foram redimidos antes disso, para que pudessem ser resgatados para este
ministério. Eles escolheram o bem em vez do mal e exerceram grande fé. Eles se qualificaram para se
tornar algo maior e ministrar aos outros para que também pudessem esperar sua redenção pelo "Filho
de Deus". Mas agora nos encontramos aqui, neste ciclo de criação, e mais uma vez, o jogo está em
andamento. Mais uma vez, devemos escolher entre o bem e o mal. Mais uma vez, somos solicitados a
exercer grande fé e nos levantar. Estamos mais uma vez numa posição em que é possível nos
classificarmos aqui e agora para o que virá depois. Você tem a oportunidade diante de você hoje.
Escolha bem.

Neste momento, você tem a oportunidade de exercer uma fé excessiva. Escolha a fé.
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Você tem a oportunidade neste momento, neste lugar escuro onde atualmente residimos, de ser
identificado por suas obras boas, de ser provado a Deus. Então, para o próximo ciclo da criação, Seu
conhecimento prévio de você incluirá o registro de sua grande fé e obras boas daqui.

Não pense que esta é uma doutrina peculiar. Isso faz parte do Evangelho e está descrito nas
escrituras. A criação é cíclica.

"E assim eles foram chamados para este chamado sagrado por causa de sua fé, enquanto outros
rejeitariam o Espírito de Deus por causa da dureza de seus corações e cegueira de suas mentes,
enquanto, se não fosse por isso, eles poderiam tiveram tão grande privilégio quanto seus irmãos. "
Não tenha um coração duro. Não se deixe cegar pelas mentiras, meias-verdades e coisas incompletas
que você aprende por aqueles que estão brincando com sua alma. Você pode discordar de mim e tem
o direito de fazê-lo, mas eu declaro as coisas que Ele me declarou. A verdade importa, enquanto eu
não. Deus se preocupa com a sua salvação e a oferece a você. Mas você deve se levantar para se
tornar como Ele e não ter tempo para se perder com preocupações tolas. Você não tem tempo a
perder participando de uma religião falsa, vã e tola.

Eu sei que existem argumentos contra mim. Também há comentários escritos sobre as coisas que eu
disse. Não há nenhuma crítica feita contra mim, nenhuma exegese escriturística que um membro
ortodoxo da Igreja possa propor que eu não apresentei na discussão com o Senhor. Apresentei
melhores argumentos escriturísticos contra fazer o que fiz do que aqueles que foram direcionados a
mim. Eu tinha mais provas escriturísticas para desencorajar o Senhor de pedir que eu fizesse qualquer
uma dessas coisas. Eu argumentei com Ele! E o Senhor me explicou, usando as escrituras, as coisas
que agora declaro a você. Não estou aqui por minha própria conta. Se eu estivesse fazendo o que
quero hoje, não incluiria nenhum de vocês! Bem, acho que incluiria minha esposa, e ela está aqui.

Fui um aluno cuidadoso e dedicado da Igreja SUD. Confiei em Joseph Fielding Smith e Bruce R.
McConkie. Eu era um discípulo dos irmãos. Eu poderia citá-los, porque me converti para segui-los.
Não havia nada escrito por Bruce R. McConkie que eu não possuísse e não tivesse estudado. Quando
ele veio à BYU para criticar o irmão Pace, eu estava presente no devocional. Eu me senti mal por
George Pace , mas acreditei no Élder McConkie.1

Em minha fé, eu era o mais estrito dos santos dos últimos dias fiéis. Portanto, quando o Senhor
apareceu para mim, Ele apareceu para um membro fiel e dedicado da Igreja SUD. No início, acreditei
que Ele fazia isso porque eu era um santo dos últimos dias fiel! Mas o Senhor sabe mais do que eu.
Nunca ganhei uma discussão com ele. Esforcei-me para reconciliar tudo o que sabia com tudo o que
me foi pedido e descobri que era impossível agradar a Cristo e à Igreja SUD. Eu fiz minha escolha.
Nenhum de vocês é mais dedicado aos irmãos hoje do que eu fui antes. Você diz que está na
“verdadeira igreja do Senhor”, e eu digo que a menos que você o conheça, nenhuma instituição ou
reunião o substituirá. A vida eterna vem de conhecê-lo, não outro homem. Mesmo que um homem seja
enviado para declará-Lo a você, o foco deve estar no Senhor, não em Seu mensageiro. Somente um
falso mensageiro, que busca aprovação e espera ganho, desviará a atenção do Senhor para si mesmo
(62). Um verdadeiro mensageiro não ousaria fazer isso.

Não estou explicando essas escrituras para você porque acho que elas podem se encaixar dessa
maneira. Como Paulo, posso declarar: "A quem, pois, adorais por ignorância, eu vos declaro" (Atos

1 https://en.wikipedia.org/wiki/George_W._Pace
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17:23). Li todos os relatos que Joseph Smith deixou de suas visitas ao Senhor. Se você adicionar
todos eles, ainda assim o Senhor passou mais tempo comigo do que com Joseph. Atribuo isso à
minha falta de compreensão, ao controle de minha mente, à minha inadequação como aluno, à minha
teimosia e à minha estupidez. Eu defendi a Igreja para o Senhor. Eu era um “fariseu” moderno, como
Paulo. Expliquei a Ele por que Ele precisava honrar a Igreja e pedi que me deixasse fazer isso
também. Ele me disse que eles, não eu, romperiam o relacionamento. Ele me disse que eles, e não
eu, seriam os responsáveis   por isso. E Ele me disse que isso estava em Seu coração por muito tempo
antes, para permitir que as escrituras se cumprissem. Fui Seu instrumento para cumprir Seu propósito,
o que Ele já fez.

Portanto, quando as pessoas balançam a cabeça e dizem: “Que pena! Que pena! Ele caiu dos trilhos.
Ele seguiu seu próprio caminho. Ele está cheio de orgulho. ” Olha, crescendo em Idaho, eu diria que
isso é merda. Aqui, direi que são fezes de bovino. Não há nada de verdade nisso. Eu não sou assim.
Não é isso que está em meu coração. Nunca foi o que está em meu coração. Eu era um santo dos
últimos dias tão fiel quanto qualquer um que já pertenceu à Igreja SUD. Não ouso me afastar do que o
Senhor requer, mesmo quando acho doloroso fazer a Sua vontade. Alguém deve.

E eu sei do que estou falando.  Eu não me importo com suas teorias ao contrário, porque Aquele que é
“mais inteligente do que todos eles” (63) me declarou a verdade dessas coisas.  Resista se quiser,
rejeite se quiser, mas você pode ler aqui quais são as consequências:

"Outros rejeitariam o Espírito de Deus por causa da dureza de seus corações e cegueira de suas
mentes, enquanto, se não fosse por isso, eles poderiam ter tido tão grande privilégio quanto seus
irmãos. Ou, em primeiro lugar,  eles estavam na mesma posição com seus irmãos ... ”.  Isto é, antes
mesmo de chegarem aqui, o primeiro lugar, muito distante, eles estavam na mesma posição com seus
irmãos. O mesmo lugar provou ser algum digno de sacerdócio segundo a santa ordem do Filho de
Deus, enquanto  outros eram infiéis, de coração duro e cegos. Eles continuam, mundos sem fim, por
toda a eternidade, nunca se levantando para reivindicar o mesmo privilégio.

"Este santo chamado sendo preparado desde a fundação do mundo para aqueles que não
endureceriam o coração, estando na expiação do Filho Unigênito, que foi preparado - E assim sendo
chamado por este santo chamado e ordenado ao  sumo sacerdócio da santa ordem de Deus, para
ensinar seus mandamentos aos filhos dos homens, para que eles também entrem em seu descanso —
Este sumo sacerdócio sendo segundo a ordem de seu Filho, ordem essa que foi desde a fundação do
mundo; ou  em outras palavras, sendo sem começo de dias ou fim de anos, sendo preparado de
eternidade a toda eternidade, de acordo com sua presciência de todas as coisas. "  Já está em
andamento há muito tempo.  Esse processo está em andamento há muito tempo.  Foi por esse meio
que Deus obteve o conhecimento necessário para identificar quem teria fé e escolheria fazer o bem.
Essas experiências aconteceram antes deste ciclo de criação.  Portanto, no mundo presente é
chamado de “presciência”, porque foi aprendido antes desta criação onde vivemos atualmente.

"Agora eles foram ordenados desta maneira - sendo chamados com um santo chamado e ordenados
com uma sagrada ordenança, e tomando sobre eles o sumo sacerdócio da santa ordem, cujo
chamado, ordenança e sumo sacerdócio não tem começo nem fim  . "  Você diz que um homem deve
ser ordenado por alguém aqui, enquanto na carne, e ter uma linha de autoridade, e eu digo que isso
pode ser verdade.  Mas se ele não foi ordenado antes disso em algum momento da eternidade - isto é,
“sem começo” - então você pode ordenar um saco de farinha.  Porque se o padre não é da ordem
sagrada, que qualificou algum lugar na eternidade “sem começo nem fim”, é inadequado.  Algo
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conferido apenas neste mundo não pode controlar ou conferir coisas eternas.  Qualquer coisa sujeita
ao tempo será destruída pelo tempo.  Você só pode lidar com coisas eternas se sua autoridade
considerar desde a eternidade.

Você diz que deseja obter uma “expectativa” aqui que o acompanhará na próxima vida (64).  Eu digo
que se a autoridade para selar isso não existiu primeiro e não foi transmitida antes do mundo existir,
então não durará na vida após a morte.

Joseph ergueu um anel e disse: Não há começo e não há fim, é uma rodada eterna (65).  Estou te
dizendo, você só faz parte do ciclo aqui.  Mas você faz parte deste ciclo sem fim, aqui.  Agora.  Hoje é
muito importante.  Portanto, o que você faz aqui importa, infinita, eternamente, perpetuamente.
Importa!  Você tem suas dúvidas, mas deve pesá-las na balança.  Por que não exercer fé?  Por que
não mudar seu destino eterno?  Por que não escolher o que é bom hoje?

O Evangelho é delicioso.  Livre-se dessa coisa velha e miserável que você consome como parte de um
rebanho organizado e sufocado e prossiga para encontrar a Vida, a Luz e o vigor contidos nas
palavras das escrituras.  A doutrina em nossas escrituras é deliciosa!  Pare de colocar barreiras ao
redor das escrituras.  Pare de forçá-los a significar o que disseram que eles devem significar.  Deixe-os
dizer o que dizem sem que seus preconceitos distorçam o significado.  Não existe uma “ortodoxia”
rígida que governe ou correlacione seu significado.  Você descobrirá que eles estão totalmente cheios
de uma nova religião.  Nessa religião, Deus está falando com você diretamente.  Ele é vivo e está
envolvido em sua vida.  Se você participar e se preparar, pode melhorar esta propriedade de uma
forma que reflita o crédito para a próxima propriedade.  Não perca a oportunidade.

"Assim, eles se tornam sumos sacerdotes para sempre."  Eles se tornam sumos sacerdotes e, quando
exercem fé e mostram boas obras, esse status dura para sempre.  Eles se qualificaram antes da
fundação deste mundo.  Eles vêm aqui, neste ciclo, e têm autoridade aqui.  Mas sua autoridade
começou antes da fundação deste mundo, e eles podem conferir bênçãos que continuarão na próxima
vida.  Portanto, eles podem abençoar e você é realmente abençoado.

"Assim, eles se tornam sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem do Filho, o Unigênito do Pai,
que não tem princípio de dias nem fim de anos, que é cheio de graça, eqüidade e verdade. E assim é.
Amém. Agora, como eu disse a respeito da santa ordem, ou este sumo sacerdócio, muitos foram
ordenados e se tornaram sumos sacerdotes de Deus; e foi por causa de sua grande fé e
arrependimento e de sua retidão perante Deus, que eles escolheram  arrependam-se e pratiquem a
justiça em vez de perecer; por isso foram chamados segundo esta ordem sagrada e santificados, e
suas vestes eram lavadas pelo sangue do Cordeiro”. Você vê o que está diante de você?

Você diz que quer ser batizado e purificado de todo pecado?  Eu digo faça o seu melhor!  Além disso,
o “protótipo do homem salvo” exige que você faça algo mais.  Você só pode alcançar uma quantidade
limitada de graça nesta vida, mas deve agarrar-se a essa quantidade limitada de graça.  Você não
pode receber mais se não receber o que é oferecido a você agora.  Mas se você receber o que é
oferecido agora, você receberá um acréscimo para todo o sempre (66).  Ou, em outras palavras, você
sobe a escada pela maneira como se conduz neste ciclo de criação e, no próximo ciclo, você terá
muitas vantagens (67).  Você pode escolher se mover para cima e receber um acréscimo, ou pode
escolher permanecer como está, em mundos sem fim.  As escrituras falam de coisas que aconteceram
“antes da fundação do mundo” ou “em primeiro lugar” ou “desde a fundação do mundo”.  Essas
declarações deixam claro o que aconteceu antes desta criação importava e afetava quem você é
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agora.  Da mesma maneira, o que você alcança nesta vida por meio de sua atenção e diligência
afetará o que virá depois.  O curso em que estamos foi ordenado por Deus e é “um círculo eterno”
(68).

Deus está nisso há muito tempo.  Cristo, da mesma forma, esteve envolvido em muitos ciclos
repetidos de criação.  Foi dito a Moisés: “pela palavra de meu poder eu os criei, que é meu Filho
Unigênito, que é cheio de graça e verdade.  E mundos incontáveis   eu criei;  e também os criei para
meu próprio propósito;  e pelo Filho eu os criei, que é meu Unigênito ”(69).  É infinito e cíclico.  “Pois
eis que muitos mundos já passaram pela palavra do meu poder.  E muitos são os que agora existem e
inumeráveis   são para o homem, mas todas as coisas estão contadas para mim, porque são minhas e
eu os conheço ”.(70) Esta é a grande obra de Deus.  Tem passado por ciclos de criação, queda,
redenção, julgamento e recriação para sempre.  É infinito.

O Senhor disse a Moisés como esse processo se tornou vasto: “Os céus, eles são muitos e não
podem ser contados para o homem;  mas são contados para mim, porque são meus.  E assim como
uma Terra passará e os seus céus, também surgirá outra;  e não há fim para minhas obras;  nem às
minhas palavras ”(71).  Este é um ciclo contínuo e sem fim, mundos sem fim.

O homem cai no frio reino do temporal, mas retorna novamente ao espiritual. O processo permite que
o desenvolvimento ocorra em incrementos conforme escolhemos para nosso desenvolvimento.
Quando um ciclo começa, o homem é espírito. Quando está em andamento, o homem é temporal e
físico. Mas quando um ciclo termina, o homem é espírito novamente. Estamos nos aproximando de
outra volta da roda quando a maldade terminar. Como a revelação moderna descreve: “Pois a hora
está próxima e o dia em breve estará próximo em que a terra estará madura; e todos os soberbos e os
que praticam a iniqüidade serão como restolho; e eu os queimarei, diz o Senhor dos Exércitos, para
que a maldade não existisse na Terra. (…) Pois eu me revelarei do céu com poder e grande glória,
com todas as suas hostes, e habitarei em justiça com os homens na terra durante mil anos, e os
iníquos não subsistirão ”(72).

Então, “quando os mil anos terminarem e os homens novamente começarem a negar seu Deus, então
pouparei a Terra apenas por um pouco de tempo; E o fim virá, e o céu e a terra serão consumidos e
passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra ”(73). Quando um termina, outro começa. O ciclo se
repete, mas nada se perde. O velho passa, mas tudo é guardado para ser usado novamente, “tanto os
homens como os animais, as aves do céu e os peixes do mar; E nem um fio de cabelo, nem cisco, se
perderá, pois é obra de minhas mãos ”(74). Tudo continua em um círculo eterno, mundos sem fim.

Quando os homens são julgados e condenados, eles são enviados para o "fogo eterno, preparado
para o diabo e seus anjos". Eles vão embora e não podem ascender à presença de Deus, porque onde
Deus está “eles não podem vir, porque não têm poder”. Mas Deus nos adverte: “lembre-se de que
todos os meus julgamentos não são dados aos homens; e como as palavras saíram de minha boca,
assim mesmo elas serão cumpridas, que o primeiro será o último e o último será o primeiro, em todas
as coisas que eu criei pela palavra de meu poder, que é o poder do meu Espírito ”(75).

Deus estabeleceu como este ciclo começa e termina: “Pois pela força do meu Espírito os criei; sim,
todas as coisas espirituais e temporais - primeiro espirituais, depois temporais, que é o início de meu
trabalho; e novamente, primeiro temporal, e segundo espiritual, que é a última de minha obra —
Falando a você para que você possa compreender naturalmente; mas para mim mesmo minhas obras
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não têm fim, nem começo; mas é dado a vós para que compreendais, porque me pedistes e
concordastes ”(76).

Portanto, em primeiro lugar, antes de este mundo ser organizado (a partir de uma criação anterior já
existente e usada anteriormente), a condição era "espiritual". Mas ele caiu e se tornou o lugar temporal
onde atualmente residimos, embora tenha o padrão do mundo anterior onde costumávamos viver
enquanto em seu estado espiritual. Sua condição atual será destruída e retornará ao estado espiritual.
Será “vivificado” e não será mais o lugar frio que é hoje.

Você já percebeu como as descrições da organização pré-terrena e do Milênio parecem semelhantes?
Você já se perguntou o que significa “mundos sem fim”? Você já considerou como a obra de Deus
“nunca termina” e, ainda assim, tem incrementos definidos separando as coisas de um ciclo e do
próximo?

As obras de Deus não terminam. Você é a obra de desenvolvimento que Deus escolheu como sua
maior realização. Ele pretende levar a efeito sua imortalidade e eventual vida eterna (77). Quanto
tempo isso requer para um determinado indivíduo depende de quanto tempo você leva para se tornar
como o protótipo do homem salvo. Quanto tempo você demorará para chegar à ressurreição está sob
seu controle. Espero despertar você para a grande obra que está diante de você.

Foi EB Grandin quem imprimiu os primeiros exemplares do Livro de Mórmon. Ele tinha um funcionário
chamado John H. Gilbert - o jovem que fez a composição do Livro de Mórmon (78). Você pode ver
uma foto dele em Joseph Smith Papers, Documents Vol. 1: julho de 1828 a junho de 1831, p. 87. A
foto foi tirada em 1890, mais de seis décadas depois. John Gilbert pegou o manuscrito do Livro de
Mórmon escrito à mão e, ao definir o tipo, foi forçado a pontuá-lo. Hoje ainda olhamos para sua
pontuação. As vírgulas no texto são principalmente a criação deste homem. Portanto, não acredito que
a pontuação foi ou é necessariamente inspirada. Vou sugerir outra maneira de ler alguns versículos.
Quero tirar suas vírgulas e jogá-las no chão. Não vou mais usá-los. Vou ler para você uma descrição
de Cristo em 2 Néfi 25:12. Darei duas maneiras diferentes de ler a passagem. Primeiro o de Gilbert,
depois o meu:

Gilbert's: "O Unigênito do Pai, sim, o Pai do céu e da terra."

Agora o meu: "O Unigênito do Pai sim o Pai do céu e da Terra."

Gilbert's sugere que Cristo é o Unigênito do Pai e que Cristo é o Pai do céu e da terra. O meu sugere
que Cristo é o Unigênito do pai. O Pai é o Pai de Cristo e também do céu e da terra.

Existem perguntas que não podemos responder hoje. Os autores nefitas usaram o aprendizado dos
hebreus e a língua dos egípcios (79) para compor as placas que Joseph Smith traduziu. Não sabemos
se isso significa que a construção da frase refletia a gramática hebraica, ou se refletia a gramática
egípcia, ou era algum híbrido das duas, ou algo que era inteiramente de desenvolvimento nefita. Se eu
fosse a tradução do alemão para o Inglês a frase comum que entendemos como “Como vai você?”
(80) uma tradução literal do alemão seria "Como está fazendo?" Se estou traduzindo para o inglês,
posso traduzi-lo literalmente ou de acordo com sua mensagem usando uma frase substituta. O que
Joseph Smith fez? Nós não sabemos.
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Também não conhecemos as regras para essa linguagem híbrida. Não sabemos se os modificadores
estão antes ou depois do assunto. Em hebraico, existem apenas dois tempos: perfeito e imperfeito. Em
grego, há quatro modos (indicativo, imperativo, subjuntivo e optativo) e três vozes (ativa, média e
passiva), bem como três pessoas (primeira, segunda e terceira) e três números (singular, dual e plural)
que afetam as estruturas das palavras. O que, exatamente, a língua egípcia reformada tinha, e como
exatamente o escritor pretendia que a descrição dada nas placas do Livro de Mórmon fosse dividida
em frases?

Deixado por sua própria conta, John Gilbert sem dúvida teria desenhado sua própria formação na
época. Ele, como qualquer pessoa naquela época ou agora que se considerava cristão, acreditaria em
um Deus trinitário. Portanto, a pontuação seguiria um formato trinitário. Como resultado, devemos
esperar “vírgulas trinitárias” (81) no Livro de Mórmon.

Se você jogar fora as vírgulas e substituí-las por outra forma alternativa de pontuar que remova as
impressões digitais trinitárias, o resultado enfraquece os argumentos daqueles que querem alegar que
a teologia mórmon era originalmente trinitária.

Jogue fora as vírgulas. Então 2 Néfi 25:12 nos diz que Cristo é o Unigênito do Pai. Ele foi e é o
Unigênito do Pai. Seu Pai é o Pai do céu e da terra.

Podemos fazer o mesmo com Mosias 3:8. "E ele será chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do
céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio; e sua mãe será chamada Maria."

Essas vírgulas sugerem que Cristo é o Filho do Pai e também o Pai do céu e da terra. Mas se
movermos as vírgulas, podemos em vez disso dizer: "E ele será chamado Jesus Cristo, o Filho de
Deus o Pai do céu e da terra o Criador de todas as coisas e sua mãe será chamada Maria." Isso
sugere que Cristo é o Filho de Deus o Pai. E Deus o Pai é o Pai do céu e da terra e o criador de todas
as coisas desde o princípio.

No primeiro layout, somos forçados a ver o conteúdo desses versículos como essencialmente trinitário,
porque Cristo é o Pai e o Filho. No segundo, em vez disso, temos dois personagens, um dos quais era
o Pai do céu e da terra e o outro que é Seu Filho. Isso é consistente com As Lições Sobre a Fé, que
definem a Divindade como “o Pai, o Filho e o Espírito Santo” (82). O Pai é um personagem de
“espírito, glória e poder”. O Filho é “um personagem de tabernáculo feito ou modelado como o
homem”. O Espírito Santo, o terceiro membro da “Divindade”, sendo “a mente do Pai e do Filho” (83).
Portanto, está claro que há dois: o Pai e outro que foi “chamado o Filho”, como vimos em D&C 93:14.

Na declaração de Abinádi, ele usa uma linguagem que também tende a tornar Cristo a mesma pessoa
que Deus o Pai. Aqui está a declaração de Abinádi:

"Abinádi disse-lhes: Queria que compreendesses que o próprio Deus descerá entre os filhos dos
homens e redimirá o seu povo. E porque habita na carne, será chamado Filho de Deus, e sujeitou a
carne à vontade do Pai, sendo o Pai e o Filho — O Pai, porque foi concebido pelo poder de Deus; e o
Filho, por causa da carne; tornando-se assim Pai e Filho — E eles são um Deus, sim , o próprio Pai
Eterno do céu e da terra. E assim a carne, tornando-se sujeita ao Espírito, ou o Filho ao Pai, sendo um
Deus, sofre tentação e não cede à tentação, mas permite que seja zombado e açoitado, expulso e
rejeitado por seu povo ”(Mosias 15: 2-5).
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Abinádi também diz que Cristo será “chamado de Filho de Deus”. Ele se qualificou para ser “chamado”
porque “sujeitou a carne à vontade do Pai”. Você não pode ser o Filho de Deus o Pai a menos que O
reflita. Você é Seu “Filho” quando é como Ele. Para ser como Ele, você deve sujeitar sua vontade à
vontade do Pai. É assim que Cristo se definiu (84).

Quando Cristo se sujeitou inteiramente à vontade do Pai, Ele era em todos os atos, pensamentos e
ações “o Pai”, embora fosse carne e sangue e vivesse entre nós. Eles eram “um” (85). Se você
contemplasse a Cristo, você contemplaria a imagem de Seu Pai (86).

Cristo se sujeitou ao Espírito Santo, ou “mente do Pai”, que fez com que Sua vontade fosse absorvida
pela vontade do Pai. Ele modela o que Ele nos pediu para fazer da mesma forma. Ele orou para que
permitíssemos que o Espírito nos tornasse “um” com eles, para que nos tornássemos “perfeitos” assim
como Eles são perfeitos (87). A cada semana, as duas orações sacramentais pedem a Deus Pai que
envie Seu Espírito (de Cristo) para estar com aqueles que tomam o pão e o vinho em memória do
corpo e sangue de Cristo (88). Se você tem Seu Espírito (de Cristo), então você também tem o Espírito
do Pai; ou de acordo com as Palestras sobre Fé, você tem o Espírito Santo para estar com você. Este
Espírito Santo é “um personagem do Espírito” (89) que habita em você. Ou em outras palavras,
quando você recebe a “mente do Pai e do Filho” ao ouvir o Espírito Santo, você se torna santificado
por Sua presença em você. Você se torna “um” com eles. Você obtém acesso ao “registro do céu; o
Consolador; as coisas pacíficas de glória imortal; a verdade de todas as coisas; aquilo que vivifica
todas as coisas, que torna vivas todas as coisas; aquele que conhece todas as coisas e tem todo o
poder, de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo ”(Moisés 6:61).

Ja vimos a linguagem nas Lições Sobre a Fé. Vimos o sermão de Joseph na Conferência Geral de
abril de 1844 e vimos a seção 93 de D&C. Todos eles falam da vinda do Pai para “habitar em Cristo”.
Todas as semanas você ouve as orações sacramentais suplicando a Deus, o Pai Eterno, que envie o
Espírito de Cristo para vir e habitar em você (90). O Espírito que veio habitar em Cristo era o Espírito
do pai. O Espírito de Cristo deve habitar em você. De quem é o Espírito que habita em Cristo? E assim
todos nós nos tornamos um.

Vá para Helamã 14:12 e você verá a mesma coisa: “E também para que saibais da vinda de Jesus
Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio; e para
que saibais dos sinais de sua vinda, a fim de que acrediteis em seu nome."

Novamente, e se mudássemos as vírgulas?

“E também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o
Criador de todas as coisas desde o princípio; e para que conheçais os sinais de sua vinda”. Tento ler
essas escrituras de uma forma que faça sentido.

Esta mente de Deus - este Espírito Santo que emana Deles - preenche a imensidão do espaço (91). É
parte de Deus. É tão acessível a você, se você vai recebê-lo, quanto era acessível a Cristo, que é
como você pode se tornar um com Eles. “Pai, oro por estes que me deste, para que sejam um como tu
e eu somos um” (92). Eles podem ser “um” assim como podemos ser “um”, porque partilham a mesma
mente. E você também pode fazer isso.

Cristo disse de Si mesmo em Éter 3: 4: “Eis que sou aquele que foi [ou estava] preparado desde a
fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que sou Jesus Cristo. Sou o Pai e o Filho. Em mim
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toda a humanidade terá vida, e essa eternamente, sim, aqueles que acreditarem em meu nome; e eles
se tornarão meus filhos e minhas filhas." Esta é a maneira pela qual você também pode se tornar um
filho de Deus, como Aquele que o redime torna-se seu Pai, de modo que Aquele que é o Unigênito do
Pai, por sua vez, gera Ele mesmo muitos filhos e filhas (93).

Se você aceitar, a fé Nele vem por ouvir a palavra de Deus (94) - não por um fingidor, não por alguém
que adivinha, não por alguém que oferece sua teoria de como as escrituras devem ser entendidas. A
fé não vem ouvindo alguém citando uma bibliografia. A fé vem apenas por ouvir a palavra de Deus
entregue como Ele deseja que seja entregue, por quem quer que Ele possa escolher para entregá-la
(95).

Se você receber a palavra de Deus enviada por alguém que Ele enviou, então você [talvez] pode ter fé
e também no Filho de Deus. Então você também [talvez] pode recebê-Lo. Mas se você não quiser, se
você endurecer seus corações, se você cegar suas mentes, se você não receber o que Ele oferece de
Sua boca em seus dias, então você não tem fé Nele. Você ficará aquém da fé necessária para se
tornar Seu filho e Sua filha.

É dessa forma, tem sido sempre assim, sempre será assim. Não há outro teste.

Portanto, ou sou um mentiroso e você deve esquecer tudo o que disse, ou fui enviado por alguém
maior do que eu. Se eu fui enviado e você rejeita e empregar trocadilhos ás coisas que eu declaro a
você, é por sua conta e risco!

Deve ser assim. Devo estar condenado se sou um impostor, e devo ser condenado e rejeitado por
Deus se estou dizendo coisas sobre as quais nada sei! Mas eu testemunho para você, eu sei do que
estou falando. Não tenho razão para mentir para você. Não tenho motivo para pagar para reservar um
lugar para falar com você e não pedir nada a você, exceto para ouvir. Requer sacrifício para fazer o
que estou fazendo. Não tenho outro motivo para fazer isso do que dizer a verdade. Joseph Smith
testificou essas coisas e eu vim como uma segunda testemunha. Portanto, você agora tem dois
proclamando a mesma doutrina.

Ele (Cristo) estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não O conheceu. Por que o
mundo não O conheceu? O mundo não O conheceu pela mesma razão que as pessoas não
conheceriam um mensageiro quando um fosse enviado hoje.

Nosso Senhor era tão comum em Seu tempo. Ele parecia para todo o mundo ser apenas mais um
pregador itinerante. Houve tantos pretendentes nos dias anteriores à rebelião dos macabeus. A família
de Davi havia caído em grande descrédito quando o Senhor chegou. Quando o censo foi feito e todos
tiveram que ir para sua própria cidade (96), Sua mãe, Maria e José foram para a cidade de Davi para
serem contados, não havia lugar para eles na pousada (97). Foi em Seus dias assim como é nos
nossos. Se você quiser encontrar o Senhor, procure-O entre os rejeitados, pois só aí você O
encontrará trabalhando.

"O Senhor Onipotente que reina, que foi e é desde a eternidade, descerá do céu entre os filhos dos
homens e habitará num tabernáculo de barro." Pai é um tabernáculo de Espírito e Glória, o Filho
desceu para estar entre nós no tabernáculo de barro. A única maneira que você poderia ter distinguido
entre o Senhor e os outros homens era Declarou coisas cheias de luz.
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Como o Senhor conseguiu realizar tudo o que fez? Em Abraão 3:19, o Senhor explica: "Eu sou o
Senhor teu Deus, sou mais inteligente do que todos."

Por que o Senhor está qualificado para dizer que é mais inteligente do que todos? Porque nosso
Senhor andou de graça em graça até o ponto que Ele entendeu todas as coisas, porque Ele passou
por todas as coisas, Ele desceu abaixo de todas as coisas e Ele subiu acima de todas as coisas -
portanto, Ele compreende todas as coisas. Ele é mais inteligente do que todos nós, porque é mais
experiente do que todos nós. Ele chegou a um estado em que é digno, santo e santificado. Tendo sido
deixado a escolher entre o bem e o mal, Ele escolheu o bem. Ele declarou quem era quando se
apresentou aos nefitas e disse que sofreu a vontade do Pai em todas as coisas desde o início.

De que início? Para você, por que isso não pode ser um começo agora? Para você, por que não pode
desde este início, neste momento, neste lugar, ir em frente dizendo que seguirá a vontade do Pai em
todas as coisas, desde este princípio? Por que você se recusará a se levantar e receber graça por
graça?

É assim que você adora quem você adora (98), porque Ele era a Palavra de Deus, a personificação da
vontade do Pai. O Pai declara o que é certo e verdadeiro, e o Filho obedece. Assim, o Filho se tornou
a Palavra de Deus, porque Ele fez o que o Pai lhe pediu. Você também gostaria de ser filho ou filha de
Deus? Faça o que Ele manda fazer. É assim que o Filho viveu. Este é quem o Filho é. Isso é o que
você deve fazer para adorá-Lo.

"Eu sou o Senhor teu Deus, sou mais inteligente do que todos." Isso, por sua vez, nos leva a D&C
93:36: “A glória de Deus é inteligência ou, em outras palavras, luz e verdade”.

A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreendem (99), porque na escuridão há coisas que são
esquecidas, mas na luz há coisas que se expõem e se vêem. Luz e verdade; porque você vê as coisas
como elas realmente são (100), porque você julga as coisas como elas realmente são - não como os
homens, mas de acordo com a luz que Deus ilumina sobre elas, para que você possa ver e sentir que
o coração que está falando com você é puro. Você pode compreender que as palavras faladas são
dadas pela graça de Deus. Você vai perceber que não importa o quão defeituoso seja o vaso que o
Senhor escolher, Ele pode limpar qualquer um de nós até o fim. Ele tem tal poder que pode pegar o
que está quebrado e consertar. Ele pode tomar o que é impuro, mesmo na cor escarlate, e torná-lo
branco como a neve por Sua palavra (101), que é a palavra do Pai, porque os dois deles são Um.

Em seguida, chegamos a estes versículos preocupantes em D&C 130: 18-19: "Qualquer princípio de
inteligência ..."

Lembre-se: "Eu sou o Senhor teu Deus, sou mais inteligente do que todos." "A glória de Deus é
inteligência ou, em outras palavras, luz e verdade."

Portanto, agora: "Qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida, ele surgirá conosco
na ressurreição. E se uma pessoa adquirir mais conhecimento e inteligência nesta vida por meio de
sua diligência e obediência do que outra, ela terá tanto o vantagem no mundo vindouro. "

Como você pode obter inteligência? Como você obterá conhecimento? Diz bem aqui: você ganha
conhecimento e inteligência por sua “diligência e obediência”. As palavras do Senhor faladas a você
sempre têm o objetivo de levá-lo a agir. Quando essa resposta veio a mim no quartel, se eu não
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tivesse feito nada, minha vida teria continuado como começou. Não teria havido diferença no dia
seguinte. Hoje eu estaria num lugar muito diferente do que estou neste momento.

Ouvir a palavra do Senhor sem dar atenção, diligência e obediência ao que Deus pede de você não
produz nada. De que adianta você saber mais sobre as escrituras do que outras pessoas, se isso não
afeta seu comportamento? Que benefício a consciência por si só oferece, se a sua compreensão não
é empregada para aproximar você e outros que ouvem do Senhor? O conhecimento pode ser usado
em prol da vaidade. Pode ser usado para fazer você parecer maior, melhor, mais brilhante. Pode ser
um motivo de orgulho. É poder e, quando nas mãos erradas, abusa, subjuga, humilha.

O Senhor não é assim. Ele levanta, Ele ergue, Ele eleva, Ele dota a você. Ele abençoa suas vidas. Se
você receber a verdade Dele e agir de acordo com ela, ela pode abençoá-lo. Se você abrandar seu
coração, se permitir que Seu Espírito entre, se receber a luz que vem Dele, você receberá graça. Você
se tornará muito mais parecido com ele. Você será mais cortês e paciente com os outros. Você os verá
em seu estado decaído e terá esperança por eles melhor. Na medida em que você é capaz de fazer
isso, você os oferecerá melhor.

Joseph Smith, em Os Ensinamentos do Profeta Joseph Smith diz: "O conhecimento salva o homem; e
no mundo dos espíritos ninguém pode ser exaltado a não ser pelo conhecimento" (TPJS p. 357).
“Assim é com os princípios do Evangelho - você deve começar com o primeiro e prosseguir até
aprender todos os princípios da exaltação” (TPJS p. 348). “Um homem não é salvo mais rápido do que
obtém conhecimento, pois se não obtiver conhecimento será levado cativo por algum poder maligno no
outro mundo, pois os espíritos malignos terão mais conhecimento e, conseqüentemente, mais poder”
(TPJS p. 217). Eu li isso para vocês no primeiro dia em que começamos esta série de palestras em
Boise, Idaho. Agora que chegamos ao assunto de nosso Senhor, voltamos ao tópico da inteligência:
"Um homem não é salvo mais rápido do que obtém conhecimento", mas o conhecimento exige que
você aja, porque não se torna parte de você até que você tenha vivido isso. Portanto, a menos que
você esteja disposto a vivê-lo, você não pode recebê-lo.

Nossa religião está centrada em Cristo, portanto, nossa religião está centrada na inteligência. Não é
suficiente saber o que Cristo sabe, devemos também ser amorosos e caridosos como Ele é. Ele não
apenas criou este mundo, mas também sofreu para salvá-lo.

Abra no capítulo 53 de Isaías e vejamos alguns versículos familiares. Este é Isaías, escrevendo muito
antes do evento, mas o contexto é quase um eco da natureza curiosa de Cristo no caminho para
Emaús, dizendo: "Do que você está falando?" E eles disseram: “Você é burro? Você é ignorante? Da
mesma forma Isaías 53: "Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do
Senhor?"

Você vê que sempre é entregue de uma maneira que seja possível dispensar. Para que a verdade seja
falada aqui, será necessário um coro inteiro de pessoas gritando em oposição. É preciso haver
argumentos suaves. Precisa haver oponentes dignos. Precisa haver oposição institucional. Precisa
haver rejeição. É preciso haver um exército inteiro de céticos, oposto a tudo o que o Senhor está
fazendo, para que o teste seja sempre igual. Quem vai acreditar no relatório? Quem vai ver o braço do
Senhor? Certamente não aqueles que se sentaram nos assentos de autoridade durante Sua vida.
Cristo era uma ameaça para eles. Eles sabiam que Ele era uma ameaça ao seu ofício.
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Pois Cristo iria crescer diante de Deus "como uma planta tenra e como raiz de uma terra seca: ele não
tem forma nem formosura; e quando o virmos, não há beleza que o desejemos". Eu realmente não
gosto da maneira como isso foi traduzido. Esses significados são possíveis com essas palavras, mas
não é assim que eu os interpretaria.

Quase todo o vocabulário hebraico é baseado em uma raiz de três letras. A raiz da palavra traduzida
como “beleza” é falar sobre algo a ser cobiçado, desejado ou algum tipo de coisa preciosa que você
deseja. Eu olhei para ver como Avraham Gileadi traduziu esse versículo no Livro Apocalíptico de
Isaías. Gileadi escreveu: "Ele não tinha nenhuma aparência distinta para que pudéssemos notá-lo,
nenhum aspecto agradável para que o considerássemos atraente". Eu ainda representaria de forma
diferente. Havia algo mais social, cultural e religioso em jogo nessa profecia.

Eu diria: "Ele não tinha autoridade genuína para que nos submetêssemos a isso." Ou talvez: “Ele não
tinha posição, credibilidade, boa fé, ele não tinha posição de que devêssemos reconhecê-lo”. Você
pode examinar cuidadosamente as palavras do texto hebraico e ver a terceira, quarta, quinta e sexta
definição das palavras. Existem muitas alternativas que você pode considerar. No entanto, você não
deve perder o fato de que esta é uma descrição de Cristo. Fala dele crescendo num lugar desolado.
Essa desolação não é apenas porque o solo está seco. A paisagem é a humanidade. Essa geração é
estéril, desprovida do conhecimento de Deus. Somos informados de que Ele veio para aqueles que
estavam neste deserto árido. Nele estará um novo “rebento” ou “ramo” ou “planta tenra”, porque Ele
traz vida novamente. Na presença da morte, Ele é vida. Aqueles que O vêem perguntarão: "Por que
devemos acreditar em você?" Eles não querem o que Ele oferece. Então, você pode considerar as
definições alternativas que permitem usar "autoridade, majestade ou coisa desejável".

O que a sociedade cobiça mais do que posição, classificação e autoridade? Cristo não veio com essas
coisas. Ele veio “abaixo de todas as coisas” e, portanto, a sociedade não teria consideração por Sua
autoridade. Ele veio como alguém considerado um renegado, um estranho. Ele foi fácil de dispensar.
Ele era fácil de considerar e dizer: "Não vou aceitar nada disso. É um risco muito grande acreditar
nessas coisas."

Esta é a sétima das dez palestras que farei. Nelas eu presto testemunho como testemunha da
verdade. Eu não culparia você por pensar que estou fazendo isso para ser notado. Isso não é verdade,
mas é o que se deve acusar. A menos, claro, o que eu declaro para você é verdade e é luz. Se estou
dizendo a verdade, a forma como você responde é importante. Peço-lhe, para seu próprio bem, que
não me acuse falsamente.

Você não precisa responder a mim. Você não precisa gostar de mim. Você não precisa mais
mencionar meu nome. Mas se o que estou dizendo é a verdade, você precisa responder a ela. Isso é
entre você e Deus, não você e eu.

Você precisa escolher como viverá sua vida deste dia em diante. O Senhor está vindo para julgar os
vivos e os mortos. Você precisa se acertar com ele. Eu não vou ser seu líder. Eu não vou formar uma
igreja. Eu não vou fazer isso, porque não funcionaria de qualquer maneira. Mas você pode ser curado,
pode vir ao Senhor e pode viver sua vida de maneira diferente. Veja as mesmas escrituras sob uma
nova luz e deixe Seu Espírito enchê-lo e fazer a diferença na vida de outras pessoas.
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Não confio em mim para inovar. Direi apenas o que me foi dito. Temo minha fraqueza e minha
inadequação. Temo apresentar minhas próprias idéias. Eu não quero que você confie em mim. Não
faça isso, quando estou pedindo para não fazer isso. Você confia nele.

Apenas lembre-se, quando Ele fala, eu descrevi como Ele veio! Ele não vai fazer de forma diferente.
Ele não vai facilitar para você. Ele não vai te dizer: “Vou colocar
minha impressão digital sobre isso, e aqui está a passagem do corredor. Quem quer a passagem do
corredor? " Nem vai declarar sobre algum líder: “Ele tem o passe do corredor! Siga-o! Ele nunca pode
desviar você! E se ele fizer isso, eu o removerei! ” Essas são mentiras e falsas doutrinas oferecidas
por instituições que afirmam possuir as chaves de salvação. Eles afirmam que Deus terminou Sua
obra, deu Sua autoridade aos homens e, portanto, eles têm o poder de redimir você (102).

Eu ofereço salvá-lo usando nenhuma dessas chaves fingidas. Eu só te ofereço o Senhor. Eu peço que
você dê ouvidos a ele. Eu direi a você que nenhum homem é confiável, pois todos os homens são
fracos (103). Até mesmo Pedro, na noite do julgamento do Senhor (104), era uma cana quebrada. Se
você colocar seu peso nisso, ele perfurará sua mão (105). Isso é o que os homens são, mas não quem
é nosso Senhor, pois Seu proceder é reto. Ele nem mesmo projeta sombra para a direita ou esquerda,
pois Seu curso é verdadeiro (106).

Ele foi “desprezado e rejeitado pelos homens”, e isso sempre será verdade tanto para Ele quanto para
Sua palavra! Isso será verdade para quem O segue! Eles, como seu Senhor, serão desprezados e
rejeitados pelos homens.

Ele era "um homem de dores e experimentado no sofrimento". Era necessário que Ele fosse assim,
para saber como nos compreender. Ele sofreu, porque Ele sabia o que Ele ofereceu à humanidade, e
ninguém estava (ou está) disposto a recebê-lo. Foi necessário que ele experimentasse a tristeza e
conhecesse a dor.

“Escondemo-nos Dele como se fosse o nosso rosto”, isto é, afastamo-nos Dele. Não daremos ouvidos
ao que Ele oferece. Preferimos a vaidade à verdade, o orgulho à humildade, e nos recusamos a nos
arrepender e voltar para ele.

"Ele foi desprezado, e nós não o estimamos" - a única pessoa que já viveu que merecia respeito, e nós
"[não o estimamos]." Ainda hoje não valorizamos o que Ele nos oferece. Preferimos o sucesso
mundano e a prova de que “Sião prospera” para satisfazer nosso orgulho. Achamos que apenas os
respeitáveis e prósperos podem ser verdadeiros. Portanto, não temos consideração pelo que Ele
oferece.

“Certamente ele suportou as nossas dores e carregou as nossas dores; contudo, nós o consideramos
ferido, ferido por Deus e aflito”. Veja, Ele foi “ferido por Deus”, porque Ele foi expulso da sinagoga. Eles
estavam olhando para apedrejá-lo. Por que eles esperariam que Deus honraria um homem que havia
sido expulso de sua sinagoga? Como eles poderiam saber quando Ele partiu, a salvação também
partiu deles?

"Ferido e afligido por Deus, mas foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniqüidades: o castigo da nossa paz estava sobre ele; e pelas suas pisaduras fomos sarados." Não
pense que você pode seguir esse Mestre e ser poupado de Seu caminho. Ele permitirá que você
entenda o que significa segui-Lo. Essa compreensão virá por meio de experiências para ajudá-lo a se
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relacionar e compreender nosso Senhor. Você suportará aflições para conhecê-Lo. Se você estiver
confortável, Ele o deixará desconfortável. Então venha confortá-lo. Se você tiver certeza, Ele o deixará
incerto. Se você acha que tem tudo planejado, Ele apresentará uma contradição e o deixará lutando.
Então, quando você não puder mais suportar a contradição, na agonia e angústia de sua incerteza, Ele
atrasará a resposta um pouco mais. Ele vai demorar até que seu coração esteja finalmente suave o
suficiente para ir a Ele com mansidão. Então Ele falará com você as palavras que você precisa ouvir.
Às vezes, apenas na hora certa.

“Todos nós, como ovelhas, nos extraviamos; cada um se desviou do seu caminho; e o Senhor fez cair
sobre ele a iniqüidade de todos nós”. Todas aquelas variações que tiramos do caminho correto, Ele
pagou o preço para perdoar.

"Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca; como um cordeiro é levado ao matadouro, e como a
ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi tirado da prisão e do juízo:
e quem contará a sua geração? Pois foi cortado da terra dos viventes: pela transgressão do meu povo
foi ferido, e fez a sua sepultura com o ímpio e com o rico na sua morte; porque não cometeu violência,
nem havia engano em sua boca. No entanto, aprouve ao Senhor machucá-lo ... ”

Observe a declaração surpreendente: "aprouve ao Senhor machucá-lo". Você pode imaginar? Isso
parece tão surpreendente à primeira vista. No entanto, não é.

No relato de Enoque, esse tópico é explicado do ponto de vista do céu. Enoque estava no céu olhando
para os eventos da terra. Foi-lhe mostrado em visão os eventos que se seguiriam ao seu tempo.
Enoque viu a destruição dos iníquos e falou com a amargura de seu coração. Lemos em Moisés 7:44:
“Enoque viu isso, teve amargura de alma e chorou por seus irmãos e disse aos céus: Recusarei ser
consolado; mas o Senhor disse a Enoque: Elevai vosso coração, e alegre-se e olhe. E aconteceu que
Enoque olhou e, de Noé, viu todas as famílias da Terra e clamou ao Senhor, dizendo: Quando virá o
dia do Senhor? sangue dos Justos seja derramado, para que todos os que choram sejam santificados
e tenham vida eterna? E o Senhor disse: Será no meridiano dos tempos, nos dias de iniqüidade e
vingança. E eis que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem, sim, na carne; e sua alma se
alegrou, dizendo: O Justo é levantado, e o Cordeiro é morto."

Enoque chorava com a amargura de seu coração: "Recusarei ser consolado." Toda essa perda, todo
esse desperdício, toda essa morte, toda essa maldade! Tanta razão para lamentar, "Eu me recusarei a
ser consolado." Ele viu homens matando uns aos outros até que Deus acabou com o derramamento
de sangue destruindo os ímpios. Foi uma cena tão terrível que Enoque determinou que nada poderia
consolá-lo sobre a ruína da humanidade.

Mas então o Senhor disse a Enoque, com efeito: "Não, não, não! Seja feliz! Vê! O Cordeiro está
morto!" Este sofrimento e morte do Cordeiro desfarão a destruição. Onde agora havia morte antes de
Enoque, a cena é transformada pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Por meio desse sacrifício, a
esperança é fornecida.

É por isso que Isaías declarou: "Ao Senhor agradou moê-lo". Não há outra maneira? Não, não há outra
maneira. Deus deve se oferecer como sacrifício.

Isaías explicou: "Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar; quando ele se
puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do
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Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o
seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, e as iniqüidades deles levará sobre si."
(Isaías 53: 10-11).

Cristo ganhou o conhecimento pelo qual a redenção vem ao homem por meio do que Ele sofreu.  Isso
porque, por meio do sofrimento pelo pecado, Cristo encontrou o caminho de volta do pecado.  Na
medida em que Ele foi expulso, é assim que Ele conhece o caminho de volta.  Não há nenhum fardo
que você carregue Ele não saiba como carregar.  Não há dilema que você enfrentará. Ele ainda não
encontrou a maneira de resolver.  De qualquer lugar distante em que você se afaste de Deus, Ele sabe
como trazê-lo de volta à paz com Deus.

Leia o capítulo sobre “Getsêmani” em Vinde, Deixe-nos Adorá-Lo, e você vai ler o relato de uma
testemunha ocular de como nosso Senhor foi ferido e afligido, muito além do que o homem pode
suportar.  Cada vez, Ele foi capaz de encontrar paz e reconciliação por meio do amor.  Existem apenas
duas grandes emoções: medo e amor.  Apesar do que foi submetido, Ele venceu por meio do amor.

A humanidade permite que seus medos os controlem.  É por isso que começamos em Boise falando
de coragem e valentia.

Este é o Filho de Deus de quem as escrituras falam. Este é o Senhor que está pedindo que você vá
até ele. Ele não está indiferente e não está distante. Se Ele vai falar com alguém no quartel militar, Ele
falará com vocês, cada um de vocês. O que Ele tem a dizer a você é muito mais importante do que
qualquer coisa que eu possa dizer. Mas posso prestar testemunho Dele e garantir que Ele não deixará
suas petições sem resposta. Também posso assegurar-lhe que hoje é mais uma vez um dia de
salvação, e Ele estendeu a mão novamente.

Não importa o quão improvável possa parecer, não importa quantas razões haja para ser cético, não
importa quantos outros sinais você ache que precisem ser cumpridos, estou lhe dizendo que Ele
colocou a mão novamente. Os céus estão abertos para os negócios, e a questão é se você está
interessado em se tornar um cliente ou não.

O sofrimento de Cristo foi redentor. Ele levantou a Criação como resultado do que Ele foi capaz de
fazer. Se você pensar em termos físicos, usando um fulcro para levantar um objeto é necessário
colocar o fulcro embaixo de tudo. Você não pode levantar a menos que coloque o ponto de apoio
abaixo. Cristo é, com efeito, o fulcro que ergueu toda a Criação. Para erguer toda a Criação, Cristo
precisava estar ligado a toda a criação. Portanto, para elevar todos vocês, Cristo também precisa fazer
parte de vocês.

Vá para a seção 88 de Doutrina e Convênios. Esta é uma transcrição maravilhosa. Tem uma descrição
que você deve manter em mente ao tentar entender nosso Senhor. Começando no versículo seis,
lemos:

"Aquele que subiu ao alto, como também ele desceu abaixo de todas as coisas, compreendendo todas
as coisas, para ser em todas e por todas as coisas a luz da verdade; a qual a verdade resplandece.
Esta é a luz de Cristo. Como também ele está no sol, e a luz do sol, e o poder pelo qual foi feito. Como
também ele está na lua e é a luz da lua e o poder pelo qual foi feita; Como também a luz das estrelas,
e o poder pelo qual foram feitas; E a terra também e seu poder, sim, a terra em que você está. E a luz
que brilha, que te ilumina, é por meio daquele que ilumina os teus olhos, que é a mesma luz que
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vivifica o teu entendimento; Luz essa que procede da presença de Deus para preencher a imensidão
do espaço - A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual
todas as coisas são governadas, sim, o poder de Deus que está assentado seu trono, que está no seio
da eternidade, que está no meio de todas as coisas. Agora, em verdade vos digo que, por meio da
redenção que é feita por vós, é realizada a ressurreição dos mortos. E o espírito e o corpo são a alma
do homem. E a ressurreição dos mortos é a redenção da alma. E a redenção da alma é por aquele
que vivifica todas as coisas, em cujo seio está decretado que os pobres e mansos da terra a herdarão
”. O versículo 6 e o   versículo 13 são suportes de livros. A declaração de que Cristo está em “todas as
coisas” aparece sete vezes. Ele aparece por toda parte. Cristo está em todas as coisas. Tudo nesta
criação é sustentado pela Luz de Cristo. Ele ocupa tudo por Sua luz. Ele traz a luz que alimenta toda
esta criação. Ele é mais inteligente do que tudo isso. Ele o mantém organizado pela Luz que emana
Dele. É por isso que a redenção é possível por meio Dele. Quando Ele desceu abaixo de tudo,
incluindo a morte, Ele teve o poder de trazer tudo de volta à vida com ele. Ele é o ponto de apoio. Ele é
quem deve permear todas as coisas, para que Ele possa se apoderar de todas as coisas e, portanto,
para trazê-lo de volta da sepultura. Isso significa que, neste exato momento, você está em contato com
Ele por meio do Seu Espírito. Ele está dando a você a vida que você está vivendo atualmente.

Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus imediato e íntimo. Você diz que Ele conhece seus
pensamentos, e isso é verdade! Isso porque Ele está lhe dando a capacidade e a liberdade de pensar.
Portanto, Ele sabe como julgá-lo, porque tudo o que você fez usou o Seu poder. Ele te dá vida e luz.
Temos apenas a ilusão de privacidade. Temos a liberdade de agir e escolher, nosso “arbítrio”, mas
nosso arbítrio opera dentro de uma criação movida por e dependente Dele.

As escrituras deixam claro que é esse o caso. Mosiah 2:21, "eu vos digo que, se vos sirvamos que
criou desde o princípio, e está preservando-lo de dia para dia, emprestando-lhe a respiração, para que
possais viver e mover-se e fazer de acordo com seu próprio vontade, e até mesmo apoiando-os de um
momento para outro - eu digo, se vocês o servissem com todas as suas almas, ainda assim seriam
servos inúteis”.

Portanto, a energia que alimenta sua vida é emprestada Dele. Sua vida vem Dele. É a Sua luz que
você usa para pensar. É Sua luz, Sua verdade e Sua inteligência que dão poder a esta criação
presente. Ele está sustentando você de momento a momento.

Verso 25 poses esta pergunta a nós: "E agora eu pergunto, Podeis dizer algo de vós?  Eu te respondo:
Não! Não podeis dizer que sois nem mesmo como o pó da terra; mas vós foram criados do pó da terra;
mas eis que pertence àquele que te criou."

Portanto, este corpo mortal que você ocupa temporariamente pertence a ele. No final das contas, Ele o
levará de volta, o converterá em pó e usará o pó para reformar outra coisa. Nada está perdido. Ele
continuará a fazer outra coisa com todo o material desta criação. Então, algum dia, Ele ressuscitará
seu corpo descartado. Mas quando Ele o capacitar, permanecerá Dele ainda, porque demorará muito
até que você também "alcance a ressurreição dos mortos." Até então, você só vai pedir emprestado
Dele, ou de alguém como Ele, por algum tempo. O ciclo continuará pelo tempo que for necessário para
que você finalmente alcance a ressurreição, como Cristo fez agora. Ele é o protótipo e devemos
segui-Lo.

Veja Alma, capítulo 7, começando no versículo 11. Isso declara que Ele desceu abaixo de todas as
coisas: “E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie; e isto para que se
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cumpra a palavra que diz que ele assumirá ele as dores e as enfermidades de seu povo. E ele levará
sobre si a morte, para que possa desatar as ligaduras da morte que prendem seu povo; e ele tomará
sobre si as suas enfermidades, para que suas entranhas se encham de misericórdia, para a carne,
para que ele saiba segundo a carne como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Agora
o Espírito conhece todas as coisas, mas o Filho de Deus sofre segundo a carne para que possa levar
sobre si os pecados de seu povo, para que ele pudesse apagar suas transgressões de acordo com o
poder de sua libertação; e agora eis que este é o testemunho que está em mim. Agora vos digo que
deveis arrepender-vos e nascer de novo; porque o Espírito diz, se vós não nasceram de novo, vocês
podem não herdar o reino dos céus; portanto vinde e sede batizados para o arrependimento, a fim de
que sejais purificados de vossos pecados, a fim de que tenhais fé no Cordeiro de Deus, que tira os
pecados do mundo, que é poderoso para salvar e purificar de toda injustiça."

Ele fez isso para que tudo o que está enfermo em você e eu possa ser reparado. Ele pode, e de fato
superou tudo. Tudo o que você precisa de socorro Ele pode providenciar. Ele é o remédio para todas
as limitações e enfermidades deste estado. Ele tem o conhecimento agora para fazer tudo isso.

Ele não está experimentando enquanto lida conosco. Ele sabe o que fazer e como fazer. Ele desceu
abaixo de tudo a fim de adquirir a capacidade de levantar tudo. As coisas que Ele pretende erguer e
consertar incluem todos nós. Ele pretende salvar tudo. Ao salvar tudo, Ele permitirá que continue em
seu curso de desenvolvimento.

Aqueles que desejam receber menos continuarão em seu curso inferior. Aqueles que desejam receber
mais continuarão em seu curso maior. Mas todos continuarão, usando livremente o que Deus dá
gratuitamente aos justos e aos ímpios. Ele faz o sol brilhar sobre os justos e os ímpios, Ele faz a chuva
cair sobre os justos e os ímpios (107). Ele apenas pede que você se arrependa e se volte para ele. Ele
não obriga a obediência. Ele oferece a você, se você obedecer, graça por graça, para que você
também possa receber mais Dele em você. Isso é para o seu bem. Ele quer que sejamos animados
por uma fonte superior ao nosso egoísmo. Ele oferece que nos tornemos “um” com Ele e Seu pai. Não
importa como você se desenvolveu atualmente, Ele continuamente oferece a você ainda mais.

Agora voltamos para Abinádi. Eu disse há alguns momentos que ele sabia do que falava. Deixe-me ler
para você o quanto Abinádi sabia. Este é Mosias 15: 8, “E assim Deus rompe as ligaduras da morte,
tendo obtido a vitória sobre a morte; dando ao Filho poder para fazer intercessão pelos filhos dos
homens - Tendo ascendido ao céu, tendo as entranhas da misericórdia; sendo preenchido com
compaixão para com os filhos dos homens; estando entre eles e a justiça; tendo rompido as ligaduras
da morte, assumindo sobre si a sua iniqüidade e as suas transgressões, tendo os redimido e satisfeito
as exigências da justiça. E agora vos digo, quem deve declarar a sua geração? Eis que eu vos digo
que quando sua alma for feita uma oferta pelo pecado, ele verá sua semente. E agora o que dizeis? E
quem será sua semente? Eis que eu vos digo que todo aquele que tem ouviram as palavras dos
profetas, sim, todos os santos profetas que profetizaram a respeito da vinda do Senhor — eu vos digo
que todos aqueles que deram ouvidos a suas palavras e acreditaram que o Senhor redimiria seu povo
e ansioso por aquele dia por um remissão de seus pecados, eu vos digo que estes são sua semente,
ou eles são os herdeiros do reino de Deus.”

No discurso proferido sobre o sacerdócio em Orem, li uma citação de Joseph Smith sobre o que é
necessário para o reino de Deus. Joseph disse: “Sempre que os homens podem descobrir a vontade
de Deus e encontrar um administrador legalmente autorizado por Deus, aí está o reino de Deus; mas
onde estes não estão, o reino de Deus não está” (108). Se você puder encontrar qualquer um enviado
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por Deus, ali é o reino de Deus (109). Era uma boa doutrina quando Joseph o declarou. É uma boa
doutrina quando Abinádi o declarou no Livro de Mosias. Ainda é uma boa doutrina quando eu o
declaro.

Qualquer um de vocês que ouvir e então ouvir suas palavras se tornará Sua semente. Alguém deve
ser enviado. Então você deve ouvir. Mesmo assim, não adianta nada se você não obedecer agindo
com fé. É pela escuta que você obtém fé, e a fé permite que você encontre Deus. Você encontrará a
redenção, ouvirá Sua voz e se tornará um vaso santo, porque Sua palavra residirá em você.

Você não terá dúvidas sobre a sua salvação porque você vai ouvi-Lo declarar isso em Sua própria voz.
Você saberá que Ele não faz acepção de pessoas. Você saberá que você, como qualquer outra
pessoa, pode vir e olhar para Ele e somente Ele para a sua salvação. Você não precisa depender de
nenhuma outra pessoa ou sistema para a salvação. Você também pode cantar a canção do amor
redentor.

Discutiremos mais sobre isso conforme a discussão avança. Por hoje é necessário apenas apresentar
o fato. Cristo é a redenção de todas as coisas. Quando Sua religião está aqui na terra, é a mesma em
todas as épocas. Os homens recebem apenas o que podem tolerar e nós aprendemos apenas o que é
mantido em registros incompletos. Mas a religião de Cristo é sempre a mesma ontem, hoje e para
sempre.

Abra no capítulo 9 de Mórmon e comece no versículo 7: "E novamente falo a vós que negam as
revelações de Deus e dizem que já se foram, que não há revelações, nem profecias, nem dons, nem
cura, nem falar em línguas e interpretação de línguas; Eis que vos digo que aquele que nega estas
coisas não conhece o evangelho de Cristo; sim, não leu as escrituras; se assim for, não as
compreende. Porque nós não lemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e nele não há
variação nem sombra de mudança? E agora, se vocês imaginaram um deus que varia e em quem há
sombra de mudança, então imaginastes para vós um deus que não é um Deus de milagres. Mas eis
que eu vos mostrarei um Deus de milagres, sim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de
Jacó; e é o mesmo Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Eis que ele criou
Adão, e por Adão veio a queda do homem. E por causa da queda do homem veio Jesus Cristo, sim, o
Pai e o Filho; e por causa de Jesus Cristo veio a redenção do homem. E por causa da redenção do
homem, que veio por Jesus Cristo, eles são trazidos de volta à presença do Senhor."

É verdade que isso vai acontecer quando o Senhor ressuscitar você, mas quero fazer uma pausa
sobre isso. "Por causa da redenção do homem que veio por Jesus Cristo, eles são resgatados à
presença do Senhor, sim, é onde todos os homens são redimidos." Se eu estivesse pontuando,
colocaria um ponto final ali e começaria um novo pensamento num novo versículo.

"Agora é o dia da redenção. Por causa da redenção do homem que veio por Jesus Cristo, eles estão
trazidos de volta à presença do Senhor, sim, é aí que todos os homens são redimidos." Qual foi a
queda do homem? Era para ser expulso da presença de Deus. Qual é a redenção do homem? Deve
ser trazido de volta à presença de Deus. Hoje é o dia da redenção. Hoje é o dia da salvação, se você
voltar à Sua presença.

Veja o capítulo 3 de Éter, começando no versículo 13: “Quando ele disse estas palavras, eis que o
Senhor se mostrou a ele e disse: Porque sabes estas coisas, fostes redimidos da queda; portanto, sois
conduzidos de volta à minha presença; portanto, eu me mostro a vocês."
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Este é o evangelho de Cristo. O que você deve saber para ter vida eterna? Você deve conhecê-lo. "E
esta é a vida eterna que você possa conhecê-lo." Essa passagem em Éter afirma que, porque o irmão
de Jarede sabia dessas coisas, Cristo veio a ele. Cristo o devolveu à Sua presença. Cristo o redimiu
da queda - "Porque tu sabes estas coisas, foste redimido da queda". Este é Cristo falando na primeira
pessoa. Ele está definindo o que significa ser redimido. Quem é melhor qualificado para definir o que
significa ser redimido do que o Redentor? A reconciliação vem por meio de Cristo. A reconciliação vem
com Cristo. A reconciliação é por Cristo. E Cristo tem o poder de redimir todos vocês.

Quero ver como a volta do Senhor foi predita pelos profetas. Leia sobre Seu retorno em Doutrina e
Convênios. Selecionaremos apenas algumas delas a serem consideradas.

Em D&C 45:16, ele diz: “E mostrarei isso claramente, conforme o mostrei a meus discípulos enquanto
estava diante deles na carne e lhes falava, dizendo: Como me pedistes a respeito dos sinais de minha
vinda , no dia em que virei em minha glória nas nuvens do céu, para cumprir as promessas que fiz a
vossos pais." É assim que Ele pretende voltar. Ele virá “em Sua glória nas nuvens” para cumprir as
promessas.

Vá para D&C 49, começando no versículo 22: “E também, em verdade vos digo que o Filho do Homem
não veio na forma de mulher nem de homem viajando pela Terra. Portanto, não se enganem, mas
continuar com firmeza, esperando que os céus sejam abalados, e o
terra tremer e cambalear de um lado para outro como um homem bêbado, e para os vales serem
exaltados, e para as montanhas serem rebaixadas, e para os lugares ásperos se tornarem suaves - e
tudo isso quando o anjo tocar sua trombeta . "É assim que Ele promete vir. Não será como um homem
viajando pela Terra. Em Seu atual estado de ascensão, isso seria problemático. Ele" atingiu a
ressurreição "e, portanto, qualquer descida posterior à mortalidade não é mais possível.

Ele pode enviar mensageiros caminhando como homens na terra. Ele pode enviar pessoas para dizer
algo Dele. Mas quando Ele retornar, Ele o fará na glória.

Na Seção 133, começando em 46, lemos: "E será dito: Quem é este que desce de Deus no céu com
vestes tingidas; sim, das regiões que não são conhecidas, vestido com suas vestes gloriosas, viajando
na grandeza de sua força? E ele dirá: Eu sou aquele que falava em justiça, poderoso para salvar. E o
Senhor estará vermelho em suas vestes e suas vestes como aquele que pisa no tanque de vinho."

Devo acrescentar entre parênteses, que Seu traje é vermelho, ponto final. Ele estará vestido de
vermelho, ponto final. Não corrijo as “profecias” de outras pessoas porque não fui solicitado a fazê-lo.
Portanto, fico em silêncio. Mas posso dizer que se alguém lhe contar uma visão que difere dessa
descrição, acrescentarei minha voz à de Joseph. Quando Ele aparecer, Sua roupa será vermelha.

"E tão grande será a glória de sua presença que o sol esconderá seu rosto de vergonha, e a lua reterá
sua luz e as estrelas serão lançadas de seus lugares." Isso não me parece um evento a ser realizado
no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Eles nunca o alugariam para esse fim de qualquer
maneira. Mas você é livre para ouvir qualquer voz que escolher. Persiga cada história tentadora que
ouvir.

Quanto a mim, o Senhor me explicou as escrituras. Não tenho interesse em lhe contar todas as coisas
que me mostraram. Estou interessado em deixá-lo mostrar a você também. Ele é o Guardião do
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Portão (110). Ele é aquele que é poderoso para salvar (111). Ele pode lhe dizer o que você precisa
saber, assim como me disse o que eu preciso saber.

There will always be 10,000 voices that rise up in opposition to say, "lo here and lo there," and “come
and hearken to my precept.” I don't ask you to hearken to anything other than what is in the scriptures.
You should ask yourself the same question that Malachi posed, "Who may abide the day of his coming?
Who shall stand when he appeareth? For He is like a refiner's fire and like a fullers soap, and He shall
sit as a refiner and purifier of silver." Yes, who shall stand? "The day comes that shall burn them up so
that it shall leave them neither root nor branch." And who shall abide that day?

Bem, nós temos uma resposta para essa pergunta. O Livro de Mórmon foi planejado como a escritura,
como o alicerce, a pedra angular de nossos dias. Vá para o capítulo 9 de terceiro Néfi e leia o que é
dito lá. Este é o Senhor falando. 3 Néfi 9: 12-13: “E fiz muitas grandes destruições sobre esta terra e
sobre este povo, por causa de sua iniqüidade e abominações. Ó todos vós que fostes poupados
porque fostes mais justos do que eles, Não voltais agora para mim e não te arrependes de teus
pecados e te convertes, para que eu possa curá-los? "

As pessoas que sobreviveram à destruição que precedeu Seu aparecimento aos nefitas eram mais
justas. Devemos ser da mesma forma. O Livro de Mórmon é a grande profecia para nossos dias.
Devemos olhar para isso como um aviso, não apenas como uma história de um povo decaído.
Pretendia ser um aviso para nós com base na sua história e não apenas como história.

Os “mais justos” sobreviveram então, e também sobreviverão à Sua Segunda Vinda. Os “mais justos”
não estavam livres do pecado. Eles eram mais justos, porque deram ouvidos ao que o Senhor lhes
disse.

Isso não significa que eles não eram um trabalho em andamento com pontos fracos e fragilidades.
Eles estavam dispostos a ouvir Sua voz nos mensageiros que Ele enviou e a responder a Ele. Essas
foram as poucas pessoas poupadas. Eles eram “mais justos”, porque receberam Sua mensagem de
um mensageiro autorizado. Eles tinham fé na palavra que lhes foi declarada.

Vá para o capítulo 10 e leia o versículo 12: “E era a parte mais justa do povo que era salva, e eram
eles que receberam os profetas e não os apedrejaram; e eram eles que não derramaram o sangue dos
santos , que foram poupados. " Observe os critérios. Esta é a definição de “mais justo”. Foi assim que
eles, e por sua vez, foram poupados da destruição. É assim que você se torna “Sua semente” (para
usar a descrição de Abinádi): “Os que receberam os profetas e não os apedrejaram”. Por favor,
entenda que isso é Cristo falando.

Tenha em mente o período de tempo que Ele falou. Leia 3 Néfi 9:22 para determinar o tempo:
“Portanto, aquele que se arrepender e vier a mim como uma criancinha, eu o receberei, porque dos
tais é o reino de Deus, e retomei-o; portanto arrependei-vos e vinde a mim, confins da Terra, e sede
salvos.

O Senhor havia alcançado Seu triunfo da ressurreição no momento em que proferiu essas palavras.
Nesse estado de triunfo, Ele destruiu os ímpios. Repeti as palavras de Joseph Smith um pouco antes
neste artigo. Leia suas palavras novamente: "Quero que você saiba que Deus em seus últimos dias,
enquanto certas pessoas proclamam Seu nome, não está brincando comigo ou com você." Todos nós
precisamos levar a sério o aviso do Senhor para nós.
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Cristo está voltando para julgar o mundo. Haverá aqueles que se recusarão a ouvir Sua mensagem.
Eles pagarão o mesmo preço. Ele disse a todos nós como sermos mais justos e, portanto, poupados.

Não pense por um momento, o julgamento vindouro de Cristo não será terrível. Não pense que seu
alcance não será cósmico. Não pense que todas as coisas continuarão como sempre eram. Não se
deixe enganar por pensar que você pode dar ouvidos a qualquer princípio, ouvir qualquer evangelho
falso ou incompleto proclamado por qualquer pretendente e sobreviver ao dia de Sua vinda. A fé vem
por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vem somente quando Ele é o autor dela.

Lembre-se de não esperar a vinda de um Messias que já veio e “o Filho do Homem não vem na forma
de mulher nem de homem viajando pela Terra” (D&C 49:22). Ele vai “descer do céu da presença de
Deus e consumir os iníquos com fogo inextinguível” (D&C 63:34).

A religião é, ou deveria ser, profundamente pessoal. Religião não é algo, em seu nível mais íntimo, que
possa ser compartilhado.

Vá para a seção 76 de Doutrina e Convênios. Os versículos finais da Visão começando no versículo
114 nos dizem: "Mas grandes e maravilhosas são as obras do Senhor e os mistérios de seu reino que
ele nos mostrou, os quais ultrapassam todo entendimento em glória, e em força e em domínio; que ele
nos ordenou que não escrevêssemos enquanto ainda estivéssemos no Espírito, e não é lícito ao
homem pronunciar; Nem o homem é capaz de torná-los conhecidos, pois eles são apenas para ser
visto e compreendido pelo poder do Espírito Santo, que Deus concede àqueles que o amam e se
purificam diante dele; a quem ele concede o privilégio de ver e conhecer por si mesmos; que, pelo
poder e manifestação do Espírito, enquanto na carne, eles podem suportar sua presença no mundo da
glória. " Existem coisas ilegais e impossíveis de divulgar. Mas eles não são ilegais nem impossíveis de
serem revelados por Deus. Você está convidado a recebê-los “enquanto estiver na carne” ou, em
outras palavras, agora, na mortalidade. Isso não é escondido de nós até a vida após a morte. Isso é o
que Deus oferece agora.

Eu estive naquele mundo de glória. Tenho permanecido em Sua presença. Eu sei coisas que não são
lícitas para serem ditas. Mas tudo o que disse hoje é lícito, está contido nas Escrituras e é o convite do
Senhor para você. Você precisa entender que o texto da Seção 76 é seu convite. Deus não disse:
“Existem pessoas que eu não amo”. Ele ama a todos nós. A dificuldade é que não O amamos.

Ele diz que pode conceder esse conhecimento a qualquer um que O ame. A questão não é Seu amor
por nós, porque isso é um dado adquirido. Aqueles poucos de vocês que estão sentados nesta sala
com o coração duro, rejeitando o que eu tenho a dizer, Ele os ama tanto quanto aqueles de vocês
cujos corações são brandos, abertos e crentes.

Não é que Deus ame um mais do que o outro; é que alguns de vocês O amam e outros não. Com isso,
Ele sabe se você O ama: é se seu coração é suave e desejoso de receber, ou se você
deliberadamente escolheu ser cegado pelas falsas tradições que lhe foram transmitidas, nas quais
você se apega porque não tem fé.

A religião se destina a ser entre você e Deus, profundamente pessoal e individualmente redentora.
Cristo é tão acessível a você quanto foi a Moisés no monte. E qual era a ambição de Moisés? Era para
trazer todos ao monte para ver a Deus da mesma forma. O que os filhos de Israel disseram? "Não, vá
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falar com Ele. Não queremos." E hoje por que não queremos ver Deus? Porque ao invés de nos
encontrarmos com Ele é mais fácil ter orgulho, estudar o assunto de Deus, e não mudar seu coração.
Você pode se tornar uma autoridade respeitada sem nunca conhecê-lo. Você pode expor a história,
pode analisar o vocabulário da Restauração, pode fingir que prova o que Deus fará a seguir, sem
nunca conhecê-Lo. Tudo isso é vaidade.

Vou lhe dizer o que Deus vai fazer a seguir. Você pode achar que é difícil de acreditar e está certo.
Mas o que Deus está fazendo a seguir é o que está acontecendo agora, hoje, em Ephraim, Utah.

No orgulho do seu coração, na cegueira da sua mente e na dureza da sua alma, alguns de vocês não
receberão a Deus. Mas Deus está dizendo a cada um de vocês: “Ignore o homem com um microfone e
venha a Mim”. Embora fale como Ele pediu hoje, não sou importante. A mensagem é, porque não é
minha. Joseph prestou testemunho de Deus. Presto testemunho de Joseph. Se Joseph era uma
testemunha, eu sou o segundo. Usei as revelações e sermões de Joseph para ensinar hoje. Acredite
neles, pois são verdadeiros.

Alguns de vocês se recusam a dizer: “Talvez as palavras das escrituras tenham um significado
diferente e mais intensamente pessoal do que jamais pensei que significassem antes”. Eles fazem.
Eles são para você. Deus quer que você responda a eles.

Reconheço que não sou o melhor mensageiro. Eu gostaria de ter a voz de um arcanjo. Eu gostaria de
poder fazer algo para suavizar o coração de todos vocês. Alguns de vocês nunca responderão ao
Senhor, porque não podem superar sua preocupação comigo. Isso me entristece e lamento
profundamente. Mas essa é sua escolha, e você pode escolher de forma diferente.

Cristo é de fato santo e estou profundamente ciente de que não o sou. Eu não posso redimir nenhum
de vocês, mas Ele pode. Posso testificar Dele, mas no final das contas, você deve ser capaz de sentir
fé. Você deve ser capaz de sentir que algo importante foi comunicado por Deus hoje. Alguns de vocês
sabem disso. Em Doutrina e Convênios, você é avisado que ela pode ser tirada de você. O maligno
vem e tira a luz de você. Ele faz isso por meio da sua desobediência. Qual é a fonte de sua
desobediência? “O iníquo vem e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens por meio da
desobediência e por causa da tradição de seus pais” (D&C 93:39).

Minha voz silenciará em seus ouvidos em alguns momentos. Você vai sair e seguir em frente. Haverá
mil vozes e tradições galopando para intervir e tirar sua atenção. Amanhã, você assistirá a reuniões
nas quais ouvirá muitas coisas expostas que simplesmente não são verdadeiras. As tradições deles
assumirão o controle e suas famílias irão insistir com vocês a tradição que eles transmitiram. Você
cantará sobre abençoados e nobres ancestrais pioneiros, e a cacofonia de vozes surgirá e os críticos
gritarão. Através de tudo isso, o maligno virá e tirará a Luz e a Verdade.

Não posso estar sempre com você e, se estivesse, isso apenas o aleijaria. E não estou aqui para
aleijar você. Você deve estudar essas coisas. Você deve pedir a Deus.

Eu odeio o fato de que essas dez palestras serão todas ministradas por mim. Gostaria que fossem dez
palestras proferidas por dez pessoas diferentes. Dessa forma, você não diria: “Bem, ele é algo
importante”. Eu não sou nada. Estou perfeitamente ciente de minhas próprias limitações. Mas também
estou profundamente ciente de nosso Senhor. Quando tenho conversado com Ele, elas
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invariavelmente envolvem analisar as escrituras e Ele me explicar coisas. Quando pergunto e obtenho
respostas, é porque há coisas nas escrituras que não entendi.

Presto testemunho de Cristo. Eu O vi! Eu sei que Ele vive! Sei que Ele virá em julgamento e sei que
antes de Sua vinda, Ele queria que algumas coisas fossem declaradas. Tenho sido o mais fiel possível
ao declarar as coisas que me pedem. Sinto profundamente minha própria inadequação. Eu imploro
que você ignore tudo isso e não me deixe virar uma pedra de tropeço. Veja as escrituras, veja as
palavras de Cristo, veja as explicações que recebemos de Joseph, veja as coisas que são verdadeiras
e vá a Ele pela fé, crendo.

Comecei com uma descrição Dele.  Eu quero repetir isso.  O Senhor é afável, mas não é gregário.  Ele
é acessível.  Ele não é indiferente.  Ele é paciente e está disposto a guiar e a ensinar.  Ele é
inteligente, mas não é autoritário.  Ele é humilde e acessível em Seu comportamento, embora Seu
poder seja absolutamente inegável.  Portanto, Ele é um Cordeiro e um Leão.  Se você vier a Ele no dia
em que Ele lhe oferecer a redenção, você estará vindo ao Cordeiro.  Mas se você esperar por Sua
vinda em julgamento, você está esperando no Leão, e não gostará do que verá.

Pedi que você se lembrasse de que Ele perdoa pecados rapidamente.  Ele permite que todos venham
a ele.  Ele não faz acepção de pessoas.  Eu disse isso quando comecei;  Estou dizendo novamente ao
terminarmos hoje.

Ele é real!  Ele vive!  Sua obra de redenção continua agora, assim como continuou durante Sua vida
mortal, assim como continuou enquanto Ele estava pendurado na cruz, assim como continuou em Sua
ressurreição na Palestina, e quando Ele veio visitar os nefitas.  Ele ministrou a outras ovelhas e
chamou outras pessoas.  Existem, de fato, homens santos que vocês não conhecem e que ainda
permanecem na terra.

Se houvesse algo mais que eu pudesse fazer ou dizer que pudesse convencer ou persuadir você a
acreditar Nele, eu o faria ou diria.  Mas, apesar de tudo, sei que alguns de vocês vão sair daqui
pensando que sou apenas mais um desses fanfarrões dos últimos dias.  Tudo isso está muito bem.
No entanto, preste atenção às escrituras que li, às palavras de Joseph que citei e ao fato de que tenho
um testemunho de que Cristo é acessível.  Ele está tão vivo hoje como quando Ele estava quando
andou na estrada para Emaús.  Ele está tão disposto a vir e redimir você da queda quanto estava
disposto a redimir outros antes.  Sua obra e Sua glória culminam com sua redenção.  Seu sucesso
está redimindo você.  Você acha que as escrituras lhe dão esperança de vida eterna.  Isso é verdade.
Usei-os hoje para mostrar a você como o Senhor fez grandes coisas.  As escrituras testificam que o
que estou dizendo é verdade.

Se você pensa: "Bem, Ele é indiferente e distante, e isso é algo impossível de alcançar", o fato é que é
uma conquista maior da parte Dele redimir você do que ser redimido. Há mais ansiedade, mais desejo
e mais alegria no céu quando Ele redime alguém da queda do que aqui.

Ele veio, Ele sofreu, Ele viveu, Ele morreu, Ele fez o que Ele fez a fim de erguer toda a Criação, e você
está inextricavelmente conectado a Ele.  Portanto, confie nisso.  Receba-o.  Pode começar muito lento,
muito pequeno, muito distante.  Aja sobre isso, ouça isso, fica mais alto.  Você nunca terminará na
companhia de Deuses e anjos se não estiver disposto a ter fé nas coisas preliminares que recebeu
primeiro.  Pergunte.  Então vá e faça o que Ele pede.
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Quando recebi uma resposta a uma oração sentada num quartel em New Hampshire, se não tivesse
agido assim, nunca teria visto o Senhor, muito menos sido ensinado por ele.  Mas eu fiz, e eu faço.
Tudo o que Ele ainda pede de mim, eu faço.  Não importa o quão desagradável eu ache isso, ou quão
relutante eu possa ser.  Eu vou, e eu faço.  Você precisa fazer o mesmo.  Pode até não fazer muito
sentido para você quando você está indo e fazendo.  Você pode pensar que está ofendendo quando
absolutamente não tem a intenção de fazê-lo.  Você pode descobrir que as pessoas que você ama
rejeitam você.

Perdi amigos e fui rejeitado quando me converti ao mormonismo.  Então, encontrei uma nova família
na fé que aceitei aos dezenove anos.  Depois de quarenta anos, fui rejeitado por aquela nova família.
Eu coloquei tudo em risco pelo Senhor duas vezes agora numa única vida.  Eu não posso dizer que
sacrifícios Ele pode pedir de você, mas tudo o que Ele pede de você, isso o faz.

Deixe-me terminar prestando testemunho e testemunhando a você, que as coisas que tenho dito,
começando em Boise e continuando por Phoenix, a data do início, a data do término, o conteúdo, o
fato de que há dez deles, o  período em que estão sendo entregues, o fato de que Ele queria que
começássemos no primeiro dia do 40º ano, e Ele queria que terminássemos no último dia do 40º ano,
essas coisas não são minhas.  Ele é o autor de tudo isso..

Ouça a palavra do Senhor.  Termine seus dias nesta esteira árida e levante-se.  Não há razão para
falhar quando o Senhor oferece a você Sua palavra e até mesmo Sua presença, hoje.  Ele não o
deixará sem conforto aqui, mas virá e fará morada com você.  A ideia de que isso só acontecerá “em
seu coração” é uma velha noção sectária e é falsa.  Joseph Smith declarou isso, e eu declaro que ele
falou a verdade.

Em nome de Jesus Cristo, Amém.
______________________________
FOOTNOTES

1 Lucas 2: 8-14
2 D&C 1:31
3 Isaías 1:18
4 Hebreus 4:16
5 Eu já o identifiquei como Steve Klaproth.
6 H-JS 1:16
7 H-JS 1:30, 43
8 Isaías 29:14
9 Mateus 7: 15-16
10 Apocalipse 22: 18-199
11 Ele era o homem cujo nome foi soletrado incorretamente numa revelação ditada por Joseph Smith.
Ele perdeu a fé na restauração por causa da grafia incorreta.
12 Este é um exemplo do meu senso de humor distorcido.  Tendo a ver humor em esquisitices
culturais como essa, espero, ao apontá-las de uma forma engraçada, persuadir as pessoas a pensar
sobre elas com mais cuidado.  Algumas vezes, levamos a sério as coisas tolas.  Coisas tolas merecem
ser ridicularizadas.
13 Ver Éter 12: 10-12
14 D&C 1: 18-19
15 Amós 8: 11-12
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16 Ver também 3 Néfi 23:14
17 Alma 37:12
18 Moisés 4: 1
19 Moisés 4: 3
20 D&C 93: 30-31
21 D&C 1:30
22 Ver, por exemplo, Presidente Spencer W. Kimball em Conferência Geral, Nosso Grande Potencial,
abril de 1977, citando Brigham Young no Journal de Discursos: “Este povo supõe que temos todas as
ordenanças em nossa posse para a vida e salvação, e exaltação, e que estamos administrando
nessas ordenanças.  Temos posse de todas as ordenanças que podem ser administradas na carne;
mas existem outras ordenanças e administrações que devem ser administradas fora deste mundo.  Eu
sei que você gostaria de perguntar o que são.  Vou mencionar um.  Não temos, nem podemos receber
aqui, a ordenança e as chaves da ressurreição ”(Citando Journal de Discursos 15: 137).
23 Eu já expliquei como Cristo, assim como os “nobres e grandes” foram todos encarnados e,
portanto, ressuscitados antes deste mundo.  Eles eram “almas” (Abraão 3:23).  A definição de “alma”,
dada por Joseph anos antes de sua tradução do Livro de Abraão, exigia o “espírito e o corpo” juntos
(D&C 88: 15-17).  Para saber mais sobre isso, consulte meu ensaio As Três Primeiras Palavras.
24 D&C 130:10
25 Isso é concedido a “cada um dos que vierem para o reino celestial”.  D&C 130:11
26 Ver Aula Quinto, ¶2
27 Passou da “Igreja de Cristo” (conforme ordenado por 3 Néfi 27: 8) para a “Igreja dos Santos dos
Últimos Dias” e para “a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias” (conforme permitido por
D&C 115  : 4)..
28 Thomas e Alexander Campbell eram líderes desse movimento e Sidney Rigdon era originalmente
um discípulo-pregador de Alexander Campbell.
29 Ele era o editor do Chicago Democrata quando Joseph Smith escreveu para ele.
30 Anteriormente, pensei que minha obrigação de apoiar os líderes da igreja se estendia até a
obrigação de evitar contradizê-los, mesmo quando errado.  Ver, por exemplo, Dallin H. Oaks, O
Criticismo, Revista Ensign, fevereiro de 1987. Não tenho mais essa obrigação e, portanto, sinto-me à
vontade para pesar a questão independentemente das preferências da Igreja SUD.  Acredito que não
é saudável fingir que não há problemas com as afirmações e ensinamentos da igreja quando são
falsos.  Portanto, acredito que é errado apresentar falsidades como se fossem verdadeiras.  Isso
ofende a Deus.
31 Jó 38: 4-7
32 2 Néfi 2: 4
33 Os resultados da queda de Adão foram diferentes para Adão e Eva.  Veja Gênesis 3:16-19
34 Por exemplo: “A sabedoria edificou sua casa, ela lavrou seus sete pilares. Ela enviou suas
donzelas; ela clama sobre os lugares mais altos da cidade ”(Provérbios 9: 1-2);  “Porque eles não
buscam sabedoria, nem desejam que ela os governe!”  (Mosias 8:20))
35 Colossenses 2: 2-3
36 Ver D&C 130: 20-21
37 Isso aconteceu em Seu batismo (ver Mateus 3:13-17; Lucas 3:21-22; João 1:32-34).  Como João
Batista estava lá, isso fez com que alguns líderes SUD atribuíssem o testemunho ao Batista.
38 2 Néfi 9: 8-9
39 D&C 93: 88
40 Mateus 4: 4.  Nessa declaração, Cristo se distinguiu do diabo, que o estava tentando.  O curso que
esses dois tomaram determinou seus respectivos destinos.  Um se rebelou, o outro se submeteu.
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Portanto, a declaração de Cristo de viver de acordo com cada palavra de Seu Pai distingue claramente
entre Ele e Seu tentador no único requisito essencial para adquirir graça..
41 “E assim rompe Deus as ligaduras da morte, tendo obtido vitória sobre a morte;  dando ao Filho o
poder de interceder pelos filhos dos homens… “ (Mosias 15:8).
42 “E assim vemos que toda a humanidade caiu e estava nas garras da justiça;  sim, a justiça de
Deus, que os condenou para sempre a serem cortados de sua presença ”(Alma 42:15).  “[Mas] foi
designado aos homens que morressem;  e depois da morte, eles devem vir a julgamento… ”(Alma
12:27).
43“[Toda] a humanidade estava perdida e decaída e para sempre, a menos que dependesse deste
Redentor” (1 Néfi 10: 6).
44 Romanos 6:23
45 Cristo “em tudo foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado” (Hebreus 4:15).  “Ele sofreu
tentações, mas não lhes deu ouvidos” (D&C 20:22).
46 “Sim, eis que esta morte realiza a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte —
aquela morte espiritual;  pois toda a humanidade, com a queda de Adão sendo afastado da presença
do Senhor, é considerada morta, tanto no que se refere às coisas temporais como às espirituais
”(Helamã 14:16).
47 “Porque a expiação satisfaz as exigências de sua justiça sobre todos aqueles que não têm a lei que
lhes foi dada, para que sejam libertados daquele monstro terrível, a morte e o inferno, e o diabo, e o
lago de fogo e enxofre, que é  tormento sem fim;  e são restaurados àquele Deus que lhes deu fôlego,
que é o Santo de Israel ”(2 Néfi 9:26).
48 “Portanto deve haver uma expiação infinita” (2 Néfi 9: 7).
49 “[Portanto] não será um sacrifício humano;  mas deve ser um sacrifício infinito e eterno ”(Alma
34:10).
50 “E assim, Deus rompe as ligaduras da morte, tendo obtido a vitória sobre a morte;  dando ao Filho
poder para fazer intercessão pelos filhos dos homens — Tendo ascendido ao céu, tendo as entranhas
da misericórdia;  sendo cheio de compaixão pelos filhos dos homens;  estando entre eles e a justiça;
tendo rompido as ligaduras da morte, tomado sobre si suas iniqüidades e transgressões, tendo-os
redimido e satisfeito as exigências da justiça ”(Mosias 15: 8-9)..
51 “[Tendo] os redimido e satisfeito as exigências da justiça” (Mosias 15: 9).
52 “Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, para atender aos requisitos da lei ...” (2 Néfi 2: 7).
53 “[Como] em Adão, ou por natureza, eles caem, assim também o sangue de Cristo expia seus
pecados.”  (Mosias 3:16).  “Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão
vivificados em Cristo” (1 Coríntios 15:22)..
54 “But behold, the bands of death shall be broken, and the Son reigneth, and hath power over the
dead; therefore, he bringeth to pass the resurrection of the dead” (Mosiah 15:20).
55 Quando ressuscitarmos dos mortos, “os que são justos ainda serão justos e os que são imundos
também o serão ...” (2 Néfi 9:16).  “[Os] espíritos daqueles que são justos são recebidos num estado
de felicidade, que é chamado de paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde eles
descansarão de todos os seus problemas e de todos os cuidados e tristezas” (Alma 40:12).
56 Ver D&C 132:25: “Larga é a porta e amplo o caminho que conduz às mortes;  e muitos são os que
entram ali, porque não me recebem, nem cumprem a minha lei ”.
57 “Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à exaltação e continuação de vidas, e
poucos são os que o encontram, porque não me recebestes no mundo nem me conheceis.  Mas se me
receberdes no mundo, então me conhecereis e também recebereis sua exaltação;  que onde eu
estiver, estareis também.  E esta é a vida eterna - conhecer o único Deus sábio e verdadeiro, e Jesus
Cristo, a quem ele enviou.” (D&C 132:22-24).
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58 “E as palavras que escrevi na fraqueza serão fortalecidas para eles;  pois isso os persuade a fazer
o bem;  isso os torna conhecidos de seus pais;  e fala de Jesus e os persuade a acreditar nele e
perseverar até o fim, que é a vida eterna” (2 Néfi 33: 4).
59 Aqueles que não se levantarem e espelharem “o protótipo do homem salvo” não serão capazes de
ser como Ele. “E eles serão servos do Altíssimo; mas onde Deus e Cristo habitam eles não podem vir,
mundos sem fim” (D&C 76:112).
60 “E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: Todo o poder me é dado no céu e na terra” (Mateus 28:18).
61 Ver Helamã 10: 4-5 para ver o que é necessário para se qualificar.
62 Isso é sacerdotisa.  Ver 2 Néfi 26:29.
63 Abraão 3:19
64 See D&C 132:7
65 TPJS, p. 354
66 Abraão 3:26
67 D&C 130:18-19
68 See Alma 7:20; Alma 37:12; D&C 3:2 e 35:1, entre outros lugares
69 Moisés 1:32-33
70 Id. v. 35
71 Id. vs. 37-38
72 D&C 29:9, 11
73 Id. vs. 22-23
74 Id. vs. 24-25
75 Id. vs. 29-30
76 Id. vs. 31-33
77 Moisés 1:39
78 John H. Gilbert nasceu em 13 de abril de 1802 e devia ter vinte e seis anos quando definiu o tipo do
Livro de Mórmon.  Ele tinha cinco anos de experiência em composição antes de trabalhar no projeto..
79 1 Néfi 1:2
80 Em alemão: Wie geht es Ihnen? (Na gíria, é reduzido a: Wie ghets, literally “como vai?”)
81 Este é um termo que criei para tentar tornar esse problema aparente de uma forma abreviada..
82 Aula Quinta ¶2
83 Ibid
84 See 3 Néfi 11:11
85 João 10:30
86 João 14:9
87 See João 17:20-26
88 See D&C 20:77, 79 and Moroni 4:3; 5:2
89 D&C 130:22
90 See D&C 20:73-79
91 D&C 88:11-13
92 João 17:21-23
93 See Hebreus 2:10; 1 João 3:1-3
94 Romanos 10:17
95 Romanos 10:14-17
96 Lucas 2:1-4
97 Lucas 2:7
98 D&C 93:19
99 D&C 10:58
100 Jacó 4:13
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101 Isaías 1:18
102 See 2 Néfi 28:4-5
103 Éter 12:27
104 See Lucas 22:54-62
105 Uma metáfora, tirada de Isaías 36: 6, para alertar contra uma fonte não confiável de apoio.
106 Alma 7:20
107 Mateus 5:45
108 EPJS, p. 274
109 See EPJS, p. 272-273 onde Joseph explica que, uma vez que João Batista foi enviado por Deus,
“o Reino de Deus por um tempo pareceu descansar somente com João.”
110 2 Néfi 9:41
111 Alma 34:18
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